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Rezumat
Acest studiu oferă o imagine generală a structurilor demografice regionale și a
tendințelor din interiorul UE, axându-se pe efectele probabile ale acestora asupra
coeziunii socioeconomice și teritoriale și asupra rolului politicii de coeziune în
abordarea schimbărilor demografice. Studiul analizează în detaliu modul și măsura
în care politica europeană de coeziune 2007-2013 și fondurile structurale au abordat
schimbările demografice la nivel regional, pentru a extrage informa ții utile privind
felul în care acțiunile din domeniul p oliticii de coeziune ar putea fi mai eficiente în
viitoarea perioadă de programare (2014-2020). Documentul conține o trecere în
revistă a literaturii de specialitate și a datelor privind tendințele demografice și de
amenajare a teritoriului din regiunile UE, precum și a principalelor evoluții ale
politicilor din acest domeniu; o trecere în revistă a documentelor de programare a
politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013; o analiză aprofundată a zece studii
de caz și bune practici regionale și, în cele din urmă, o interpretare orizontală a
principalelor constatări, în vederea elaborării unor concluzii și a unor recomandări în
ceea ce privește politicile pentru perioada de programare 2014 -2020.
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Cum pot politicile regionale și de coeziune să abordeze provocările demografice?
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SINTEZĂ
Acest studiu oferă o imagine generală a structurilor demografice regionale și a tendințelor
din interiorul UE, precum și a rolului politicii de coeziune în abordarea schimbărilor
demografice, în vederea extragerii unor informații utile pentru viitoarea perioadă de
programare.
Principalele provocări demografice
Scăderea și îmbătrânirea populației reprezintă principalele provocări pentru viitor, în vreme
ce migrația internațională a devenit un vector major de creștere a populației începând din
anii '90, mai puțin pentru câteva țări din estul Europei, care înregistrează o migrație netă
negativă. Există însă diferențe considerabile între modelele demografice din regiunile
europene, în funcție de mai mulți factori socioeconomici. Tendințele demografice afectează,
de asemenea, condițiile spațiale din interiorul UE, regiunile periferice și rurale, precum și
zonele urbane postindustriale și zonele montane , care prezintă un risc mai ridicat de
depopulare.
Aceste tendințe demografice au implicații importante pentru situația socioeconomică și
pentru politicile elaborate, care se datorează impactului lor asupra: productivității și
creșterii; asigurării serviciilor sociale și de sănătate; dezechilibrelor între populația urbană
și cea rurală și numărului insuficient de lucrători. Schimbările demografice sunt, prin
urmare, o problemă centrală în care sunt implicate diferite domenii politice și niveluri de
intervenție, inclusiv: sistemele de protecție socială, politicile în materie de ocupare a forței
de muncă, planificarea urbană și rurală, infrastructurile sociale și de comunicații, politicile în
materie de familie și egalitate de gen, politicile de educație și formare profesională,
politicile din domeniul imigrației și al integrării.
Schimbările demografice se află în prezent în centrul politicilor europene, naționale și
regionale. Comisia a stimulat dezbaterile și a furnizat date, indicatori și rapoarte; a
subliniat nevoia de reforme; și a ajust at regulamentele privind fondurile structurale și
orientările strategice comunitare pentru a sprijini politicile vizând adaptarea la schimbările
demografice. În Strategia pentru creștere Europa 2020, în special, schimbările demografice
sunt vizate de majoritatea inițiativelor emblematice. În 2011, Parlamentul European a
adoptat o rezoluție privind implicațiile schimbărilor demografice pentru politica de coeziune
la nivel regional. Statele membre își trec în revistă sistemele fiscale și de beneficii pentru a
încuraja lucrătorii să rămână mai multă vreme pe piața muncii, în vreme ce un număr de
regiuni sunt pioniere în domeniul gândirii strategice, adoptând măsuri pentru a aborda
provocările demografice specifice cu care se confruntă.
Rolul politicii de coeziune
Politica de coeziune poate juca un rol important în sprijinirea adaptării regiunilor la
schimbările demografice și în inversarea riscurilor de creștere a diferențelor de dezvoltare
dintre regiuni cauzate de tendințele demograf ice. Majoritatea temelor prioritare ale FEDER
și ale Fondurilor structurale FSE pot să abordeze riscurile demografice. Importanța tot mai
mare a problemelor demografice se reflectă în frecvența în creștere cu care acestea sunt
vizate de politica de coeziune pentru perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020,
chiar dacă nu se acordă atenție în mod explicit schimbărilor demografice în cadrul
principiilor orizontale.
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Conform estimărilor noastre, în perioada 2007-2013, o sumă totală de 64,1 miliarde EUR
(19 % din totalul FEDER, al FSE și al Fondului de coeziune alocat statelor membre) a fost
dedicată temelor prioritare care vizează în mod direct sau indirect provocările demografice.
Cele zece studii de caz teritoriale reprezentative pentru condiții demog rafice și
socioeconomice diferite arată o conștientizare tot mai mare și o atenție sporită față de
schimbările demografice la nivel local:

 Măsurile din cadrul politicii de coeziune sunt adesea principalele dispoziții care

abordează schimbările demografice la nivel regional și local și completează, de multe
ori, strategiile naționale/regionale.

 Valoarea adăugată a politicii de coeziune constă în special în asigurarea infrastructurilor

sociale și regenerarea zonelor urbane și/sau rurale prin măsuri FEDER, pr ecum și în
promovarea capacității de inserție profesională și a incluziunii persoanelor în vârstă, a
femeilor, a tinerilor și a migranților prin măsuri FSE. Cooperarea teritorială a fost
eficientă în sprijinirea procesului de învățare la nivel instituționa l din acest domeniu.

 Potențialul intervențiilor din cadrul politicii de coeziune a fost însă limitat în unele cazuri

din cauza lipsei unei strategii cuprinzătoare care să abordeze provocările demografice și
de conștientizarea redusă a potențialului fondurilor structurale pentru abordarea
schimbărilor demografice. Măsurile de coeziune au într-adevăr potențialul de a exploata
oportunitățile care se ivesc odată cu schimbările demografice prin valorizarea
vârstnicilor, a migranților și a femeilor ca agenți eco nomici și ca vectori pentru cererea
și oferta de inovații tehnologice și de produse și servicii noi.

Discuțiile inițiale privind prioritățile strategice pentru perioada 2014-2020 demonstrează
intenția acordării unei atenții mai mari provocărilor demografice și consecințelor crizei. Se
au, de asemenea, în vedere o mai mare integrare și sinergii sporite între politica de
coeziune și alte fonduri structurale, precum și între aceste fonduri și strategiile naționale și
regionale.
Implicații asupra politicilor
Din studiu reies următoarele implicații principale asupra politicilor, care sunt în concordanță
cu indicațiile din rezoluția Parlamentului European din 2011 și la care s -a făcut, parțial, deja
referire în proiectul de pachet legislativ modificat privind politica de coeziune pentru
perioada 2014-2020 și în obiectivele politicilor orizontale ale cadrului strategic comun.
Pentru a îmbunătăți eficiența fondurilor structurale în ceea ce privește abordarea
schimbărilor demografice în următoarea perioadă de programare, ar fi necesar să se
promoveze:



o concentrare mai mare și mai specifică asupra schimbărilor demografice ca
domeniu prioritar în cadrul regulamentelor finale și diseminarea unor orientări
pentru a sprijini statele membre și regiunile, explorând pote nțialul pe care l -ar putea
prezenta fondurile structurale pentru abordarea schimbărilor demografice la
conceperea și punerea în aplicare a acordurilor de parteneriat și a programelor
operaționale;



o mai mare coordonare și integrare a activităților promovate de diferitele fonduri
structurale și o mai mare flexibilitate la utilizarea acestora, pentru consolidarea
complementarităților și a consecvenței;



o abordare mai proactivă la elaborarea politicilor din domeniul demografic și
schimbul de bune practici și de experiență pentru învățarea la nivel instituțional;
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instrumente specifice pentru monitorizarea și evaluarea potențialului și efectelor
fondurilor structurale în abordarea schimbărilor demografice prin elaborarea unor
îndrumări și dezvoltarea ulterioară a unor indicatori demografici pertinenți, pentru a
permite sistemelor de monitorizare și evaluare să corecteze și, ulterior, să evalueze
datele-cheie pertinente;



asigurarea de suport tehnic pentru autoritățile de management și părțile interesate
de la nivel local în vederea punerii în aplicare a unor politici eficiente care să
abordeze schimbările demografice atât la nivel național, cât și la nivel regional.

În calitate de colegiuitor alături de Consiliu, Parlamentul European are un rol important în
aceste procese, promovând o atenție sporită la provocările demografice și o abordare
integrată a politicilor - în cadrul politicilor UE în general și în politica de coeziune în special , precum și o abordare proactivă în acest domeniu. Lunile următoare vor fi în mod special
importante, iar Parlamentul European ar trebui să monitorizeze aplicarea rezoluției din
2011 și să își consolideze rolul de supraveghere în ceea ce privește eficiența politicii de
coeziune la abordarea schimbărilor demografice.
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