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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl demografinių pokyčių ir jų padarinių būsimai ES sanglaudos politikai
(2010/2157(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Regioninės politikos generalinio direktorato parengtą Penktąją 
ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos pažangos ataskaitą, ypač į šios ataskaitos 
230–234 psl.,

– atsižvelgdamas į komunikatą „Penktosios ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos 
ataskaitos išvados. Sanglaudos politikos ateitis“ (COM(2010)0642) ir pridedamą lydimąjį 
dokumentą (SEK(2010)1348),

– atsižvelgdamas į Regioninės politikos generalinio direktorato 2008 m. lapkričio mėn. 
darbo dokumentą „Regionai 2020 m. Būsimų iššūkių ES regionams vertinimas“ 
(aiškinamasis dokumentas, pridedamas prie Komisijos tarnybų darbo dokumento 
SEK(2008)2868)),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliuciją dėl demografijos problemos ir 
kartų solidarumo1, 

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. vasario 21 d. rezoliuciją dėl Europos demografijos 
ateities2,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 10 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Skatinti kartų solidarumą“ (COM(2007)0244),

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. kovo 23 d. rezoliuciją dėl demografinių iššūkių ir kartų 
solidarumo3,

– atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 12 d. Komisijos komunikatą „Europos demografijos 
ateitis: iššūkį paversti galimybe“ (COM(2006)0571),

– atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 16 d. Žaliąją knygą „Demografiniai pokyčiai skatina 
naują kartų vienybę“ (COM(2005)0094),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų 
komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi akivaizdu, kad ES ir pasaulyje vyksta demografiniai pokyčiai ir kad viena iš 
pagrindinių ateities užduočių yra rasti būdą, kaip tvarkytis su jų padariniais,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0400.
2 OL C 184E, 2009 8 6, p. 75.
3 OL C 292E, 2006 12 1, p. 11.
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B. kadangi yra įsitikinęs, kad dėl Europos gyventojų senėjimo regionams kyla naujų 
užduočių, tačiau tai reikėtų vertinti ne kaip grėsmę, o kaip galimybę,

C. kadangi visų pirma kaimo vietovės susiduria su dideliais iššūkiais, tačiau ir miestams 
kyla naujų iššūkių, pvz., susijusių su besikeičiančiu vidutiniu gyventojų amžiumi, ir 
kadangi ir kaimo vietovėse, ir miestuose nemažėja, o tik kokybiškai keičiasi geros 
infrastruktūros ir paslaugų poreikis, 

D. kadangi 2007–2013 m. laikotarpiu valstybės narės pagal veiklos programas numatė 
išleisti 30 mlrd. eurų struktūrinių fondų lėšų priemonėms, susijusioms su demografiniais 
pokyčiais, taigi regioninė politika yra pagrindinė priemonė, kuria naudojantis galima 
valdyti demografinių pokyčių padarinius,

Bendri klausimai

1. mano, kad visuomenė dažnai mato vien tik su demografiniais pokyčiais susijusius 
pavojus, o ne teikiamas galimybes;

2. laikosi nuomonės, kad demografinių pokyčių poveikis regionuose labai skiriasi;

3. mano, kad politikos sistema, kuria siekiama užtikrinti lyčių lygybę, gali būti naudinga 
ieškant atsako į demografinius pokyčius; taigi ragina svarstant bet kokius demografinius 
klausimus atsižvelgti į lyčių lygybės aspektą;

Struktūrinės politikos reformos

4. ragina, kad skiriant ir skirstant ES struktūrinių fondų lėšas regionams būtų atsižvelgiama 
taip pat ir demografinius rodiklius;

5. ragina Komisiją demografinius pokyčius vertinti kaip vieną iš vadinamųjų teminių 
prioritetų, į kuriuos ji turi atsižvelgti formuodama sanglaudos politiką ateityje; be to, 
ragina Komisiją tariantis dėl investicijų partnerystės sutarčių su valstybėmis narėmis 
reikalauti, kad būtų įtraukiamas šis aspektas;

6. ragina valstybes nares ir regionus demografiniams pokyčiams ir jų padariniams, kaip 
horizontaliajam prioritetui, savo veiklos programose skirti didesnį dėmesį negu iki šiol; 

Miestų plėtra ir infrastruktūra

7. ragina regionus naudoti struktūrinių fondų lėšas siekiant rasti atsaką į demografinius 
iššūkius, kad jie galėtų išlikti patrauklūs gyventojams ir kad būtų galima mažinti 
emigraciją;

8. mano, kad norint išvengti emigracijos būtina geriau pritaikyti miestus vaikams ir 
šeimoms, įskaitant vadinamuosius trumpų atstumų miestus, kuriuose darbo, gyvenamoji 
ir poilsio vietos yra netoli viena kitos; ragina regionus planuojant miestus reikia tinkamai 
paskirstyti gyvenamuosius ir pramoninius rajonus bei žaliuosius plotus;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos regioninės plėtros fondo lėšos gali būti panaudojamos 
siekiant išvengti socialinės vyresnio amžiaus žmonių atskirties, pvz., siekiant kurti 
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vyresnio amžiaus žmonėms pritaikytą infrastruktūrą;

10. mano, kad regionuose, kuriuose gyventojų skaičius mažėja, reikėtų finansiškai skatinti 
miestų pertvarkymą ar mažinimą; mano, kad miestų planavimo srityje reikia labiau 
ruoštis infrastruktūros naudojimo paskirties pokyčiams, taip pat ir atnaujinant bei 
pertvarkant miestų centrus;

11. ragina regionus sukurti naujoviškas viešojo artimojo susisiekimo transporto sistemos 
koncepcijas atsižvelgiant į mažėjantį keleivių skaičių, ypač kaimo vietovėse; 

Vyresnio amžiaus žmonės, vaikai ir šeimos 

12. pritaria tam, kad Europos regioninės plėtros fondo lėšos būtų panaudojamos siekiant 
teikti mažesnių palūkanų kreditus vyresnio amžiaus žmonėms pritaikytų būstų statybai 
remti; siūlo skirti lėšų gyvenamųjų patalpų kompleksams, kuriuose teikiamos priežiūros 
ir slaugos paslaugos, arba kelių kartų namams statyti, kad būtų galima užtikrinti aukštą 
gyvenimo kokybę senėjančioje visuomenėje;

13. ragina valstybes nares pagal reikmes pritaikyti socialines ir sveikatos apsaugos paslaugas 
ir skirti lėšų, kad vyresniems žmonėms būtų galima toliau užtikrinti priežiūrą ir slaugą 
namuose ir sveikatos priežiūros paslaugų pasiskirstymą visoje teritorijoje;

14. mano, kad viešosios investicijos į sveikatos apsaugos ir priežiūros sistemą svarbios 
siekiant užtikrinti socialinę sanglaudą Europoje; ragina valstybes nares užtikrinti, kad taip 
pat ir kaimo vietovėse būtų teikiamos geros sveikatos priežiūros paslaugos, pvz., 
naudojant mobiliąsias klinikas, ir panaudoti struktūrinių fondų lėšas siekiant remti 
papildomas priemones nuotolinės medicinos srityje;

15. perspėja dėl slaugytojų trūkumo; mano, kad regionai turėtų panaudoti Europos socialinio 
fondo lėšas slaugytojų mokymui, kad būtų užtikrintos aukštos kokybės slaugos 
paslaugos;

16. ragina regionus ir bendruomenes visoje teritorijoje užtikrinti visą dieną trunkančios, 
patikimos ir nemokamos veiklos pasiūlą visų amžiaus grupių vaikams, kad būtų galima 
išvengti emigracijos;

Migracija ir integracija

17. ragina valstybes nares susitarti dėl bendros migracijos strategijos, nes Europa dėl 
demografinių pokyčių priklausoma nuo kvalifikuotos darbo jėgos imigracijos;

18. siūlo daugiau lėšų skirti imigrantų integracijai, kad būtų panaikinta išankstinė neigiama 
nuomonė, ir šiuo tikslu remti mokymą ir bendrus renginius siekiant skatinti kultūrinius 
mainus;  

Užimtumas

19. ragina Komisiją geriau pritaikyti Europos socialinį fondą, kad jo teikiamomis 
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galimybėmis būtų galima pasinaudoti siekiant įveikti demografinių pokyčių keliamus 
iššūkius; atkreipia dėmesį į tai, kad vyresnio amžiaus žmonių sukauptas žinias reikėtų 
panaudoti, pvz., įgyvendinant mokymo projektus, ir kad šiuo tikslu reikia atitinkamų 
struktūrų;

20. laikosi nuomonės, kad regionai turėtų panaudoti Europos socialinio fondo lėšas siekdami 
kovoti su jaunų žmonių nedarbu ir suteikti jiems galimybę užsiimti tinkama profesija;

21. mano, kad turi būti padidinti moterų užimtumo rodikliai; taigi ragina didesniam moterų 
skaičiui suteikti galimybę rasti kvalifikuotą darbą ir dalyvauti mokymosi visą gyvenimą 
programose;

Analizė ir geriausia patirtis

22. mano, kad turi būti surinkti statistiniai duomenys apie demografinius pokyčius 
regionuose; ragina Komisiją pateikti pasiūlymų siekiant užtikrinti, jog vietos, regioninės 
ir nacionalinės duomenų apie demografinius pokyčius bazės būtų palyginamos, kad būtų 
galima Europos lygmeniu įvertinti duomenis; 

23. ragina Komisiją patobulinti vadinamąjį demografinio pažeidžiamumo rodiklį ir 
apskaičiuoti jį kas penkerius metus, kad būtų galima nustatyti, kurie Europos regionai itin 
pažeidžiami vykstant demografiniams pokyčiams;

24. ragina valstybes nares sustiprinti bendradarbiavimą su vietos ir regioniniais veikėjais su 
demografiniais pokyčiais susijusiose srityse;

25. prašo Komisijos rasti sprendimą, kaip būtų galima iš naujo tinkamai suformuluoti idėją 
dėl ERASMUS programos išrinktiems valdžios atstovams, ir išsamiau paaiškinti savo 
idėją dėl vasaros arba žiemos universitetų;

o

o o

26. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Demografiniai pokyčiai: ne grėsmė, o galimybė

Faktas, kad Europos Sąjungoje vyksta demografiniai pokyčiai, ir viena iš pagrindinių ateities 
užduočių yra rasti būdą, kaip tvarkytis su jų padariniais. Europos visuomenė senėja, t. y. mūsų 
gyventojai seniausi, o gyventojų skaičiaus augimo rodikliai mažiausi pasaulyje. Daugumoje 
valstybių narių gimstamumo rodikliai mažesni, negu reikia esamam gyventojų skaičiui 
išlaikyti (t. y. vienai moteriai turėtų tekti 2,1 vaiko), ir iš dalies jie netgi dar labiau mažėja, o 
gyvenimo trukmė ilgėja. Tikimybė, kad 2010 m. Vokietijoje gimusi mergaitė sulauks 
100 metų amžiaus, siekia 50 proc. Taigi demografiniai pokyčiai pagrįstai laikomi pagrindine 
XXI amžiaus tendencija, kuri iš esmės pakeis politinę, socialinę, visuomeninę ir ekonominę 
padėtį Europoje. 

Daugelis laiko demografinius pokyčius problema. Pranešėjos nuomone, tai trumparegiškas 
požiūris; ji ragina įžvelgti galimybes, kurių dėl šių pokyčių atsiranda Europai. Problema yra 
ne patys demografiniai pokyčiai, o politikų ir visuomenės delsimas imtis veiksmų 
atsižvelgiant į šiuos pokyčius.

Pranešėja mano, kad dėl demografinių pokyčių daugelis ES regionų susidurs su naujais 
iššūkiais. Dėl to demografinius reiškinius pirmiausiai reikėtų stebėti regionų lygmeniu, ten 
aiškėja labai skirtingi reiškiniai. Daugeliui kaimo vietovių dėl jaunimo emigracijos patiriant 
neigiamus demografinius pokyčius, turtingoms miestų vietovėms atvykstantys asmenys yra 
naudingi. Tokios aglomeracijos, kaip Londonas, turi prisitaikyti prie atvykstančių naujų 
gyventojų, o iš naujųjų Vokietijos federacinių žemių, Vakarų Lenkijos arba Šiaurės Ispanijos 
regionų žmonės emigruoja. Maždaug 20 Europos regionų gyventojų skaičiaus sumažėjimas 
sieks apie 10 proc.

2. Demografiniai pokyčiai ir ES regioninė politika 

Dar ne visi regionai suvokė, kad demografiniai pokyčiai jiems kelia grėsmę, tačiau taip pat 
siūlo galimybių. Iššūkių įvairovė reiškia, kad regionams ir miestams reikia skirtingų 
strategijų. Iš esmės už tokias strategijas yra atsakingos valstybės narės, tačiau pranešėja 
įsitikinusi, kad regionai privalo rodyti iniciatyvą, jiems tuo pat metu reikia sukurti gaires ir 
nurodyti perspektyvas. 

Penktosios sanglaudos politikos ataskaitos1 išvadose Komisija pabrėžia demografinių pokyčių 
reikšmę. Taip pat ES Komisijos komunikate „Skatinti regionų solidarumą“ teigiama, kad 
reikia užtikrinti kiekvienos kartos teises. Vaikai ir jaunimas turi dalyvauti visuomenės 
gyvenime – tam būtina parama šeimoms, aukšto lygio vaikų priežiūros ir ugdymo įstaigų 
kūrimas ir išlaikymas, profesinis rengimas ir užimtumo perspektyvos. Viduriniajai kartai 
reikia pagalbos ir paramos rūpinantis vaikais ir juos auklėjant bei slaugant ir prižiūrint 
vyresniosios kartos asmenis. Vyresnio amžiaus žmonėms reikia pagalbos, kad jie galėtų 
aktyviai ir laisvai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

                                               
1 COM (2010)642, psl. 230 ir t. t.
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Valstybės narės ir regionai gali naudoti struktūrinių fondų lėšas konkrečioms strategijoms 
kurti. Taip Europos struktūrinės politikos lėšomis bendrai finansuojami demografinius 
pokyčius sėkmingai koordinuojantys projektai. 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiui 
valstybės narės savo veiklos programose šios srities priemonėms numatė išleisti beveik 
30 mlrd. eurų (arba 8,5 proc. struktūrinių fondų lėšų). Dėl to regioninė politika yra pagrindinė 
kovos su demografinių pokyčių padariniais priemonė.

3. Šiame pranešime nurodyti poreikiai ir klausimai

Pranešėja žino, kad demografiniai pokyčiai yra įvairias sritis apimantis klausimas1. Tačiau jos 
nuomone būtent struktūrinė politika privalo spręsti milžiniškus demografinių pokyčių 
iššūkius. Ji atkreipia dėmesį į šešis pagrindinius aspektus:

1. Struktūriniai fondai turi būti geriau pritaikyti demografinių pokyčių padariniams įveikti. 
Komisija turėtų vertinti šiuos pokyčius kaip pagrindinį Europos vystymosi prioritetą. Tuo pat 
metu valstybės narės ir regionai turėtų šiai temai skirti didesnį dėmesį negu iki šiol ir įtraukti 
ją, kaip horizontalųjį prioritetą, į savo veiklos programas. Atliekant regioninį struktūrinių 
fondų lėšų paskirstymą reikėtų atsižvelgti į demografinius rodiklius.

2. Kalbant apie infrastruktūrą, pranešėja laikosi nuomonės, kad ne tik kaimo vietovės, bet ir 
miestai susidurs su dideliais iššūkiais. Reikia užkirsti kelią emigracijai ir socialinei vyresnio 
amžiaus žmonių atskirčiai, be to, turi būti pasikeisti miestų planavimas. Siekiant šių tikslų 
kaip paramą galima panaudoti struktūrinių fondų lėšas. Miestai ir bendruomenės turi išlaikyti 
patrauklumą gyventojams, taigi turi būti sukurta vaikams ir šeimoms palanki infrastruktūra ir 
gera viešojo transporto sistema.

3. Demografiniai pokyčiai visų pirma turi įtakos vyresnio amžiaus žmonėms, vaikams ir 
šeimoms. Įgyvendinant regioninę politiką galima teikti didelę pagalbą šioms asmenų 
grupėms, pvz., panaudojant Europos regioninės plėtros fondo lėšas mažesnių palūkanų 
kreditams teikti, kad žmonės galėtų pritaikyti savo būstus vyresnio amžiaus reikmėms, arba 
siekiant remti kelių kartų namų statybas. Sveikatos priežiūros paslaugų pasiskirstymas visoje 
teritorijoje, pakankamas slaugytojų skaičius ir nemokama visą dieną trunkanti vaikų priežiūra 
yra būtini elementai, kuriems gali būti teikiama parama įgyvendinant sanglaudos politiką.

4. Europa dėl demografinių priežasčių toliau bus priklausoma nuo kvalifikuotos darbo jėgos 
imigracijos2. Vadinamoji mėlynoji kortelė tėra pirmas žingsnis siekiant suformuoti Europos 
migracijos strategiją. Tuo pačiu metu reikia pripažinti, kad imigrantų integracija Europos 
regionuose nevienodai sėkminga. Šioje srityje sanglaudos politika gali būti naudinga, pvz., 
remiant mokymus arba renginius (pvz., vokiečių ir turkų ekonomikos centras Manheime). 

5. Siekiant įveikti demografinius iššūkius, itin svarbus vaidmuo tenka moterų užimtumo 
rodiklių didinimui. Be to, reikia kovoti su jaunimo nedarbu. Kalbant apie vyresnio amžiaus 
                                               
1 Taip pat žr. Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (2010/2027(INI)).
2 Pvz., per artimiausių 15 metų laikotarpį Vokietijai kasmet reikės 30 000–50 000 specialistų iš trečiųjų šalių (žr.  
Federalinės įdarbinimo agentūros leidinį „2025 m. perspektyva. Specialistai Vokietijoje“, Niurnbergas, 2011, 
psl. 36 ir toliau).  
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žmones, svarbu panaudoti jų žinias ir gebėjimus (pvz., organizuojant mokymo projektus).
Darbo rinkoje neturi būti diskriminuojama dėl amžiaus. Valstybės narės, siekdamos 
įgyvendinti šias priemones, gali panaudoti Europos socialinio fondo lėšas.

6. Siekiant rasti demografinių pokyčių keliamų problemų sprendimus, pranešėjos nuomone, 
svarbu statistiniu požiūriu tinkamai išnagrinėti šiuos pokyčius. Kitas žingsnis turėtų būti 
koordinacijos tarp atsakingų tarnybų visais lygmenimis gerinimas, be to, turi būti keičiamasi 
geriausia patirtimi.

Jei sugebėsime formuoti demografinius pokyčius ir rasime tinkamas atsakomąsias priemones 
ne tik Europos, bet ir nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, šie pokyčiai reikš ne grėsmę, o 
galimybę Europai. 


