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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Demogrāfiskām izmaiņām un to ietekmi uz ES turpmāko kohēzijas politiku
(2010/2157(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 5. ziņojumu par ekonomikas, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, jo īpaši tā 230.–234. lpp.,

– ņemot vērā secinājumus piektajā ziņojumā par ekonomikas, sociālo un teritoriālo 
kohēziju — kohēzijas politikas nākotne (COM(2010)0642) un to papildinošo dokumentu 
(SEK(2010)1348),

– ņemot vērā Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 2008. gada novembra darba 
dokumentu „Reģioni 2020. gadā — ES reģionu nākotnes problēmu novērtējums” (kas ir 
pamatā Komisijas dienesta darba dokumentam SEK(2008)2868)),

– ņemot vērā 2010. gada 11. novembra rezolūciju par demogrāfiskām problēmām un 
paaudžu solidaritāti1, 

– ņemot vērā 2008. gada 21. februāra rezolūciju par Eiropas demogrāfisko nākotni2,

– ņemot vērā Komisijas un Eiropas Parlamenta 2007. gada 10. maija paziņojumu Padomei, 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai ar nosaukumu „Paaudžu 
solidaritātes veicināšana” (COM(2007)0244),

– ņemot vērā 2006. gada 23. marta rezolūciju par demogrāfiskām problēmām un paaudžu 
solidaritāti3,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas 2006. gada 12.oktobra paziņojumu „Eiropas demogrāfiskā 
nākotne — kā pārvērst problēmu par iespēju” (COM(2006)0571),

– ņemot vērā 2005. gada 16. marta Zaļo grāmatu „Jauna solidaritāte paaudžu starpā saistībā 
ar demogrāfiskām izmaiņām” (COM(2005)0094),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu 
komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A6-
0000/2011),

A. tā kā demogrāfiskās izmaiņas ir reāla parādība Eiropas Savienībā un visā pasaulē, un 
rīcība saistībā ar tām ir viens no galvenajiem nākotnes uzdevumiem;

B. tā kā Eiropas iedzīvotāju novecošana rada jaunus uzdevumus reģionu iedzīvotājiem, taču 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0400.
2 OV C 184E, 6.8.2009, 75. lpp.
3 OV C 292E, 1.12.2006., 11. lpp.
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to vajadzētu uzskatīt drīzāk par iespēju, nevis apdraudējumu;

C. tā kā galvenokārt lauku reģionus un arī pilsētu apgabalus sagaida tādi jauni uzdevumi kā 
izmaiņas iedzīvotāju vidējā vecumā un tā kā gan lauku, gan pilsētu apgabalos 
pieprasījums pēc labas infrastruktūras un pakalpojumiem nesamazinās, bet gan mainās 
kvalitātes ziņā;

D. tā kā dalībvalstis saistībā ar 2007. –2013. gada darbības programmām EUR 30 miljardus 
struktūrfondu līdzekļu bija paredzējušas izmantot demogrāfisko izmaiņu jomā, tā padarot 
reģionālo politiku par galveno instrumentu, lai pielāgotos šādām izmaiņām,

Vispārīgi jautājumi

1. uzskata, ka plašāka sabiedrība demogrāfiskās izmaiņas parasti redz tikai kā 
apdraudējumu, nevis kā iespējas;

2. uzskata, ka demogrāfiskās izmaiņas reģionus ietekmē ļoti atšķirīgi;

3. uzskata, ka ar politiskajām pamatnostādnēm dzimumu līdztiesības jomā varētu palīdzēt 
risināt demogrāfisko izmaiņu radītos uzdevumus; tādēļ prasa, lai, risinot demogrāfiskos 
jautājumus, tiktu ņemts vērā dzimumu līdztiesības aspekts;

Struktūrpolitikas reformas

4. prasa, lai reģioni, piešķirot un sadalot ES struktūrfondu līdzekļus, ņemtu vērā arī 
demogrāfiskos rādītājus;

5. prasa, lai Komisija uzskatītu demogrāfiskās izmaiņas par vienu no tematiskajām 
prioritātēm, ko plānots iekļaut kohēzijas politikā; turklāt prasa, lai Komisija, dalībvalstīs 
vienojoties par investīciju partnerībām, uzsvērtu šīs iesaistīšanu;

6. mudina dalībvalstis un reģionus savās darbības programmās kā horizontālu prioritāti 
vairāk nekā iepriekš ņemt vērā demogrāfiskās izmaiņas un to ietekmi;

Pilsētattīstība un infrastruktūra

7. mudina reģionus izmantot struktūrfondus demogrāfisko problēmu risināšanai un darīt 
visu iespējamo, lai tie nezaudētu savu pievilcību iedzīvotājiem, tā mazinot viņu 
izceļošanu;

8. uzskata, ka migrācijas novēršanai nepieciešams nodrošināt bērniem un ģimenēm 
labvēlīgu pilsētu attīstību, šajā koncepcijā iekļaujot „kompaktās pilsētas”, kurās viss —
darbs, dzīvesvieta un atpūtas iespējas — atrodas netālu; prasa reģioniem, plānojot 
pilsētas, ievērot dzīvojamo, industriālo un zaļo zonu kombinēšanas principu;

9. norāda, ka ERAF līdzekļus var izmantot vecāka gadagājuma cilvēku sociālās atstumtības 
novēršanai, piemēram, lai ierīkotu minētajiem cilvēkiem piemērotu infrastruktūru;

10. uzskata, ka reģionos, kuros iedzīvotāju skaits samazinās, finansiāli būtu jāatbalsta arī 
pilsētu pārbūve vai atjaunošana; uzskata, ka pilsētplānošanā vairāk uzmanības jāpievērš 
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izmaiņām infrastruktūru izmantošanā, cita starpā arī atdzīvinot un atjaunojot pilsētu 
centrus;

11. prasa reģioniem izstrādāt inovatīvas tuvsatiskmes sabiedriskā transporta koncepcijas, lai 
risinātu uzdevumus saistībā ar pasažieru skaita samazināšanos īpaši lauku apgabalos; 

Vecāka gadagājuma cilvēki, bērni un ģimenes

12. iestājas par to, lai ERAF līdzekļus izmantotu aizdevumiem ar zemām procentu likmēm, 
lai ar tiem varētu atbalstīt vecāka gadagājuma cilvēkiem piemērotu mājokļu būvēšanu; 
ierosina piešķirt līdzekļus aprūpētu dzīvesvietu vai vairākpaaudžu māju veidošanai, lai 
novecojošajai sabiedrībai nodrošinātu augstāku dzīves kvalitāti;

13. mudina dalībvalstis atbilstoši pieprasījumam pielāgot sociālās un veselības aprūpes 
sniegto nodrošinājumu un piešķirt atbalsta līdzekļus, lai vecāka gadagājuma cilvēkiem 
visā teritorijā joprojām nodrošinātu mājas un medicīnisko aprūpi;

14. uzskata, ka valsts ieguldījumi veselības un aprūpes sistēmā ir svarīgi Eiropas sociālajai 
kohēzijai; aicina dalībvalstis arī lauku apvidos nodrošināt labu medicīnisko aprūpi, 
piemēram, izmantojot elektroniski savienotas klīnikas, un struktūrfondu līdzekļus 
izmantot tam, lai sekmētu papildinošus pasākumus telemedicīnas jomā;

15. brīdina par speciālistu trūkumu aprūpes nozarē; uzskata, ka ESF līdzekļus reģionos 
vajadzētu izmantot aprūpes personāla izglītošanai, lai varētu nodrošināt augstvērtīgu 
aprūpi;

16. aicina reģionus un pašvaldības visā to teritorijā bez maksas nodrošināt pilna laika stabilas 
nodarbes visu vecumu bērniem, tā pretdarbojoties migrācijai;

Migrācija un integrācija

17. mudina dalībvalstis vienoties par kopēju migrācijas stratēģiju, jo demogrāfisko izmaiņu 
ietekmē Eiropa ir atkarīga no kvalificētu darbinieku imigrācijas;

18. ierosina piešķirt vairāk līdzekļu imigrantu integrācijai, lai mazinātu aizspriedumus, 
turklāt varētu sekmēt apmācību un kopējus apmaiņas programmu pasākumus;

Nodarbinātība

19. mudina Komisiju ESF vairāk koncentrēt uz to, lai tā potenciāls atbilstu demogrāfisko 
izmaiņu uzdevumiem; norāda, ka vecāka gadagājuma cilvēku zināšanas būtu jāizmanto, 
piemēram, koučinga projektos, un ka tam nepieciešamas struktūras;

20. uzskata, ka reģionos ESF līdzekļus vajadzētu izmantot jauniešu bezdarba novēršanai, lai 
viņiem sniegtu iespēju atrast darbu piemērotā profesijā;

21. uzskata, ka jāpaaugstina sieviešu nodarbinātības līmenis; tādēļ prasa, lai lielākam skaitam 
sieviešu būtu iespēja strādāt kvalificētu darbu, kā arī piedalīties mūžizglītības 
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programmās;

Analīze un paraugprakse

22. uzskata, ka demogrāfiskās izmaiņas reģionos ir jāuzskaita statistiski; aicina Komisiju 
izstrādāt priekšlikumus, ar ko nodrošina demogrāfiskajai attīstībai veltīto vietējo, 
reģionālo un dalībvalstu datu bāzu salīdzināmību, lai varētu novērtēt datus par visu 
Eiropu. 

23. prasa Komisijai precīzāk aprēķināt demogrāfiskās neaizsargātības indeksu un koriģēt to 
reizi piecos gados, lai būtu redzams, kurus Eiropas reģionus īpaši skar demogrāfiskās 
izmaiņas;

24. aicina dalībvalstis uzlabto sadarbību ar vietējiem un reģionālajiem dalībniekiem 
jautājumos, kas saistīti ar demogrāfiskajām izmaiņām;

25. aicina Komisiju meklēt iespējas no jauna atbilstoši deputātiem izstrādāt ideju par 
ERASMUS programmu un precizēt ideju par vasaras vai ziemas universitāti;

o

o          o

26. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

1. Demogrāfiskās izmaiņas — iespējas, nevis draudi

Demogrāfiskās izmaiņas ir realitāte Eiropas Savienībā, un rīcība saistībā ar tām ir viens no 
galvenajiem nākotnes uzdevumiem. Eiropas iedzīvotāju novecošana turpinās — esam 
visvecākā sabiedrība pasaulē ar vismazāko iedzīvotāju skaita pieaugumu. Lielākajā daļā 
dalībvalstu dzimstības koeficients ir zemāks par 2,1 bērnu uz vienu sievieti (un atsevišķos 
gadījumos šis koeficients turpina kristies), turpretī dzīves ilgums pieaug. Pastāv 50 % 
varbūtība, ka 2010. gadā Vācijā dzimusi meitene nodzīvos 100 gadus. Tādēļ demogrāfiskās 
izmaiņas tiešām varam saukt par 21. gadsimta galveno tendenci, kas būtiski izmainīs 
politisko, sociālo, sabiedrisko un ekonomisko situāciju Eiropā. 

Daudzi demogrāfiskās izmaiņas uzskata par problēmu. Referente to uzskata par tuvredzīgu 
pieeju — viņa mudina saskatīt arī ar šīm izmaiņām saistītās Eiropas iespējas. Problēma nav 
demogrāfiskajās izmaiņās kā tādās, bet gan politikas un sabiedrības atturīgajā nostājā pret 
tām.

Referente uzskata, ka demogrāfiskās izmaiņas radīs jaunus uzdevumus daudzos ES reģionos. 
Tādēļ demogrāfiskās izmaiņas jānovēro galvenokārt reģionu līmenī, kur iezīmējas ļoti dažāda 
attīstība. Ja lauku apgabalos demogrāfiskās izmaiņas izpaužas kā jaunu cilvēku aizplūšana, 
urbānie apgabali ar augstu dzīves līmeni gūst labumu no jaunu iedzīvotāju pieplūduma. 
Tādām konurbācijām kā Londona būs jārisina migrantu pieplūduma problēmas, turpretī no 
reģioniem Vācijas jaunajās federālajās zemās, Polijas rietumos vai Spānijas ziemeļos 
iedzīvotāji izceļo. Aptuveni 20 Eiropas reģionos iedzīvotāju skaits samazināsies par vairāk 
nekā 10 %.

2. Demogrāfiskās izmaiņas un ES Reģionālā politika

Ne visos reģionos apzinās, ka demogrāfiskās izmaiņas rada gan riskus, gan iespējas. 
Uzdevumu dažādība liecina par to, ka reģioniem un pilsētām nepieciešamas savas stratēģijas. 
Tā ir galvenokārt dalībvalstu atbildības joma, taču referente ir pārliecināta, ka reģionu 
pārvaldei jādarbojas visaptveroši un tiem nepieciešami gan norādījumi, gan perspektīvas. 

Piektā kohēzijas ziņojuma1 secinājumos Komisija uzsver demogrāfisko izmaiņu nozīmi. Arī 
ES Komisijas paziņojumā par solidaritātes veicināšanu starp reģioniem minēts, ka tiesības 
jānodrošina katrai paaudzei. Bērniem un jauniešiem jānodrošina pienācīga vieta sabiedrībā, 
un to panāk, atbalstot viņu ģimenes, veidojot un uzturot augstas kvalitātes aprūpes un 
izglītības iestādes, nodrošinot profesionālo izglītību un darba perspektīvas. Vidējām 
paaudzēm nepieciešams atbalsts bērnu aprūpē un audzināšanā, kā arī vecākās paaudzes 
aprūpē. Vecāka gadagājuma cilvēkiem vajadzīga palīdzība, lai viņi varētu aktīvi un neatkarīgi 
piedalīties sabiedrības dzīvē.

Dalībvalstīs un reģionos var izmantot struktūrfondu līdzekļus, lai izstrādātu atbilstošas 

                                               
1 COM (2010) 642, 230 lpp.
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stratēģijas. Tā Eiropas struktūrpolitikas ietvaros tiek finansēti projekti, ar kuriem sekmīgi 
ietekmē demogrāfiskās izmaiņas. Šīs jomas pasākumiem savās darbības programmās 2007.–
2013. gada atbalsta periodā dalībvalstis plānojušas tērēt gandrīz EUR 30 miljardus (jeb 8,5 % 
no struktūrfondu līdzekļiem). Tādējādi reģionālā politika kļūst par galveno instrumentu, ar ko 
ietekmē demogrāfiskās izmaiņas. 

3. Šajā ziņojumā izvirzītās prasības un jautājumi

Referentei ir skaidrs, ka demogrāfiskās izmaiņas ir tēma, kas skar visas jomas1. Turklāt viņa 
uzskata, ka tieši struktūrpolitikai ir jārisina milzīgie uzdevumi, ko rada demogrāfiskās 
izmaiņas. Viņasprāt, seši galvenie punkti ir šādi:

1. Struktūrfondi labāk jāpielāgo demogrāfisko izmaiņu radītajiem uzdevumiem. Komisijai 
jāatzīst, ka šīs izmaiņas ir Eiropas attīstības galveno prioritāšu pamatā. Vienlaikus 
dalībvalstīm un reģioniem šī tēma jāņem vērā vairāk kā līdz šim un tā jāievieš rīcības 
programmās kā horizontālā prioritāte. Reģionos sadalot struktūrfondu līdzekļus, aprēķinos 
būtu jāizmanto demogrāfiskie rādītāji.

2. Attiecībā uz infrastruktūru referente saskata lielus uzdevumus gan lauku apgabaliem, gan 
pilsētām. Jānovērš iedzīvotāju izceļošana un vecāka gadagājuma cilvēku sociālā atstumtība un 
jāveic izmaiņas pilsētplānošanā. Šīs jomas varētu atbalstīt ar struktūrfondu līdzekļiem. 
Pilsētām un kopienām jākļūst iedzīvotājiem pievilcīgākām, tādēļ nepieciešama bērniem un 
ģimenēm labvēlīga infrastruktūra un labi funkcionējošs tuvsatiskmes sabiedriskais transports.

3. Saistībā ar demogrāfiskajām izmaiņām runa galvenokārt ir par vecāka gadagājuma 
cilvēkiem, bērniem un ģimenēm. Viņu labā daudz var darīt ar reģionālās politikas palīdzību, 
piemēram, izmantojot ERAF līdzekļus aizdevumiem ar zemām procentu likmēm, lai ar tiem 
varētu pielāgot mājokļus vecāka gadagājuma cilvēku vajadzībām, vai arī veicinot vairāku 
paaudžu dzīvošanu kopā. Noteikti nepieciešama medicīniskā aprūpe visā teritorijā, pietiekams 
aprūpes personāls un pilna laika bērnu aprūpes iespējas bez maksas, un šīs jomas var atbalstīt 
ar kohēzijas politiku.

4. Demogrāfisko apsvērumu dēļ situācija Eiropā arī turpmāk būs atkarīga no kvalificēta 
darbaspēka imigrācijas2. ES Zilā karte var būt tikai pirmais solis ceļa uz Eiropas migrācijas 
stratēģiju. Vienlaikus jākonstatē, ka imigrantu integrācija notiek ar dažādām sekmēm. Šajā 
jomā kohēzijas politika var sniegt atbalstu, piemēram, organizējot apmācību vai  pasākumus 
(kā to dara vācu un turku uzņēmējdarbības centrs Minsterē).

5. Demogrāfisko uzdevumu risināšanā būtiska nozīme ir sieviešu nodarbinātības līmeņa 
paaugstināšanai. Turklāt ir jānovērš jauniešu bezdarbs. Saistībā ar vecāka gadagājuma 
cilvēkiem ir svarīgi izmantot viņu zināšanas un prasmes (piemēram, koučinga projektos). 
Darba tirgū nedrīkst pieļaut diskrimināciju vecuma dēļ. Visiem šiem pasākumiem dalībvalstis 
var izmantot ESF līdzekļus.
                                               
1 Sk. arī EMPL 2010/2027(INI).
2 Vācijā, piemēram, nākamajos 15 gados ik gadu būs nepieciešami 30 000–50 000 speciālisti no trešām valstīm 
(sk. Federālās nodarbinātības aģentūras datus): „Perspektīva 2025 — speciālisti Vācijā“, Nirnberga, 2011., 
36. lpp.
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6. Lai rastu atbildes uz demogrāfisko izmaiņu radītajiem uzdevumiem, referente uzskata, ka 
vispirms būtu svarīgi šīs izmaiņas statistiski pareizi noteikt. Pēc tam visos līmeņos būtu 
jāuzlabo koordinēšana starp atbildīgajām iestādēm un jāapmainās ar paraugpraksi.

Ja mēs ietekmēsim demogrāfiskās izmaiņas un risināsim ar tām saistītos uzdevumus Eiropas, 
dalībvalstu un reģionu līmenī, tās nekļūs par apdraudējumu Eiropai, bet gan radīs jaunas 
iespējas.


