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И. Демографските промени и последствията от тях за регионите на Европа

Демографските промени в ЕС са факт и действията във връзка с тези промени са 
една от основните задачи за в бъдеще. В повечето държави-членки раждаемостта 
намалява, докато продължителността на живота нараства. Прогнозите на Евростат 
за населението на ЕС за 2050 г. показват драматични промени във възрастовата 
структура, преди всичко в полза на поколението на хората над 60 години. Това 
застаряване на населението върви ръка за ръка с промени в икономическата, 
социалната и обществената област. 

Докладчикът счита, че демографските промени водят до предизвикателства в много 
региони на ЕС. Поради това демографските тенденции следва да бъдат разглеждани 
преди всичко на равнището на регионите, където се наблюдават различни 
тенденции на развитие. Докато в селските райони демографските промени се 
отразяват преди всичко чрез напускането на тези райони от младите хора, богатите 
градски райони печелят от притока на преселници. Области с висока гъстота на 
населението като Лондон са „печелившите” в демографските промени, докато 
регионите в новите германски провинции, в Западна Полша и в Северна Испания са 
„губещи”. Приблизително в 20 региона намаляването на броя на населението е над 
10%.

ІІ. Демографските промени и регионалната политика на ЕС 

Не всички региони още са осъзнали, че демографските промени им носят не само 
рискове, но и шансове. Многообразието на предизвикателствата означава, че 
регионите и градовете се нуждаят от собствени стратегии. Принципно това е в 
областта на компетентност на държавите-членки, но докладчикът изразява 
убеждението си, че регионите трябва да действат активно, но същевременно се 
нуждаят от насоки и перспективи. 

В заключенията на 5-ия от Петия доклад за сближаването1 се подчертава значението 
на демографските промени. Също така съобщението на Комисията, озаглавено „За 
насърчаване на солидарността между регионите” се посочва, че трябва да бъдат 
гарантирани правата на всяко поколение. Децата и младежите трябва да участват в 
обществото – в това се включва подкрепата за техните семейства, създаването и 
поддържането на висококачествени институции за опека, образование, 
професионално обучение и професионални перспективи. Поколенията на средна 
възраст се нуждаят от подкрепа при опеката и възпитанието на своите деца, но също 
така и при грижите за по-възрастните поколения. Възрастните хора се нуждаят от 
помощ за активно и независимо участие в обществения живот.

Държавите-членки и регионите могат да използват средствата от фондовете за 
структурна политика за разработване на специално приспособени мерки. Така 
структурната политика съфинансира проектите, които формират успешно 
демографските помени. През периода на финансиране 2007-2013 г. държавите-

                                               
1 COM(2010)642
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членки са планирали 30 милиарда евро (8,5% от средствата за структурна политика) 
за мерки в тази област. Така регионалната политика представлява ключов 
инструмент за посрещането на демографските промени.

III. Задачи и въпроси

Докладчикът е наясно с това, че демографските промени представляват тема, 
надхвърляща отделните ресори1. Въпреки това докладчикът счита, че именно 
структурната политика трябва да се изправи пред огромните предизвикателства на 
демографските промени. 

1. Реформите на структурната политика като цяло

а) Докладчикът счита, че трябва да се провери как структурните фондове могат да 
бъдат приспособени по-добре към последствията от демографските промени. 
Само ако хората се чувстват добре на своето местоживеене, ако могат да разчитат 
там на работа, обществен транспорт, културен живот, както и функциониращи 
структури за здравеопазване, те ще останат да живеят там. 

б) Следва да се обмисли дали на регионално равнище освен БВП, като критерий за 
разпределянето на средства от структурните фондове не следва да се вземат 
предвид и аспекти на демографските промени. Като пример за това може да служи 
„Индексът за демографска уязвимост” на ГД „Регионална политика”2.

в) Регионите следва да отчитат в по-голяма степен, отколкото досега, 
демографските промени в своите оперативни програми и да разработят стратегия 
за това, по какъв начин могат да подходят към тези промени.

г) Отделните региони, които са особено засегнати от демографските промени, могат 
да служат като „тестови региони”, за да се проверят при тях новаторските подходи 
при регионалните действия във връзка с промените и за да могат по този начин да 
се направят изводи за останалите региони на Европа. 

2. Развитие на градската среда и инфраструктура 

Съгласно член 8 от Регламента за ЕФРР при устойчивото развитие на градската 
среда следва да се обръща внимание на това, „да се отчитат променящите се 
демографски структури”. Според докладчика не само за селските, но и за градските 
райони съществуват предизвикателства по отношение на това, да бъде посрещнато 
обезлюдяването и нарастващата средна възраст на населението.

а) Дори ако трябва да се възпрепятства „непродуктивната конкуренция” за повече 

                                               
1 Виж също 2010/2027(INI) на комисията EMPL.
2 „Demography Vulnerability Index”, виж работен документ на Комисията „Региони 2020”, SEС(2008).
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жители, регионите трябва да опитат да устоят в конкуренцията за икономическо 
местоположение – и следва с помощта на средствата от структурните фондове да се 
стремят към подобрения в областта на транспортните връзки, образователните 
възможности и качеството на живота. По-малките селски общности например могат 
да придобият ново значение като място за живот за възрастни хора.

б) За да се предотврати напускането на населението, е необходимо развитието на 
удобни за децата и семейството градове. Това включва „градове на кратките 
пътища”. Работното място, жилището и мястото за почивка трябва да са 
разположени близо едно до друго. За градоустройственото планиране това означава: 
Поливалентно развитие на жилищното пространство, стопанската сфера, 
инфраструктурата и зелените площи. Градовете трябва да инвестират в детски 
площадки, зелени площи, както и заведения за опека над членове на семействата, 
които се нуждаят от грижи.

в) Градското обновяване (съотв. възстановяване) следва да получи финансова 
подкрепа, тъй като мерките по преустройствените мерки не са привлекателни от 
икономическа гледна точка. Градоустройственото планиране трябва да се настрои в 
по-голяма степен към процесите на намаляване, включително чрез оживяване и 
ново формиране на градските центрове – опитът за това засега е малък. Засегнатите 
общини следва да се разглеждат като „тестови региони” (виж 1.г), чиито подходи 
към решаване на проблемите могат да се използват в цяла Европа.

г) Трябва да се намерят новаторски концепции, за да се намерят решения за 
предизвикателствата в обществения транспорт. Така например по-малко работещи 
означават по-малко клиенти. В селските райони част от транспортните линии трябва 
да бъдат спрени. 

3. Политика по отношение на лицата в напреднала възраст, децата и 
семейството 

Положителният (в икономическо и социално отношение) принос на лицата в 
напреднала възраст за обществото често е подценяван. Докладчикът приветства 
плана 2012 г. да бъде обявена за „Европейска година за активен живот на 
възрастните хора и солидарност между поколенията“. Същевременно младите хора 
трябва да бъдат интегрирани във всички области на обществения живот и да им се 
предоставят добри възможности в областта на образованието и пазара на труда. 
Освен това жените и семействата трябва да бъдат специално подпомагани.

а) Общините трябва да предлагат благоприятни условия за лицата в напреднала 
възраст, наред с другото с цел да се предотврати социалната изолация. Това 
включва например безпрепятствен достъп до обществените институции. Трябва да 
се следват нови модели и в областта на жилищното настаняване, съобразено с 
потребностите на лицата в напреднала възраст, например средства от 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за домове, предлагащи грижи за 
лица със специални потребности, или за форми на съжителство на няколко 
поколения. Би могло също така да бъдат насърчавани кредити с изгодни лихвени 
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проценти за строителството на жилища, съобразени с потребностите на лицата в 
напреднала възраст.

б) Регионите с намаляващо население, които трябва да се настроят и спрямо 
застаряването на оставащото население, са принудени да приспособяват 
предлагането на услуги в социалната сфера и сферата на здравеопазването с 
оглед на потребностите. Трябва да се осигурят за подпомагане, за да може и 
занапред да се гарантира предоставянето на грижи по домовете и цялостно 
медицинско обслужване за лицата в напреднала възраст.

в) За да се подобрят възможностите за съвместяване на семейния и 
професионалния живот, градовете и общините трябва да предлагат целодневни 
грижи за деца от всички възрастови групи, които трябва да бъдат надеждни и 
безплатни. Освен това трябва да има достатъчно съобразени с потребностите на 
семействата възможности за жилищно настаняване, които да бъдат на достъпни 
цени. Раждаемостта ще започне да нараства отново само при наличието на услуги за 
гледане на деца и осигуряване на образование и обучение, както и на възможности 
за бъдещето за младите хора.

4. Миграция

До момента имиграцията от страни извън ЕС беше най-важната причина за 
нарастване на населението. По демографски причини Европа ще продължава да 
зависи от имиграцията на квалифицирана работна ръка. Същевременно трябва да се 
отбележи, че интеграцията на имигрантите в регионите на Европа протича с 
различен успех.

а) Демографските промени изискват според докладчика една дългосрочна 
европейска стратегия за миграцията. ЕС трябва да координира по-добре 
имиграцията и интеграцията. Законната имиграция трябва да бъде регламентирана 
на европейско равнище.

б) Регионите трябва да получават повече средства за интеграцията на имигрантите.
Освен това те се нуждаят от подкрепа при преодоляването на предразсъдъци срещу 
имигрантите.

5. Заетост

С оглед на намаляването на населението според докладчика основно значение има 
повишаването на участието на пазара на труда и подобряването на 
квалификацията с цел запазване на благоденствието, производителността и 
сплотеността на обществото. За настоящия програмен период са предоставени 19 
млрд. евро, за да се отстранят пречките за намиране на заетост, особено за жените, 
младите хора, лицата в напреднала възраст или по-нискоквалифицирани работници. 

а) Политиката на сближаване трябва да се използва по-усилено, отколкото до 
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момента, за да се предоставя подкрепа за мерки в полза на групи от населението, 
чийто потенциал за заетост все още не е изчерпан. Особено ЕСФ трябва да бъде 
организиран така, че неговият потенциал да може да бъде използван изцяло.

б) Безработицата сред младежта е един от най-големите проблеми в много 
региони, те трябва да използват средства от ЕСФ, за да осигурят социална 
интеграция на младите хора и да им предоставят възможността да започнат да 
упражняват подходяща за тях професия.

в) Също така процентът на заетост при жените все още продължава да бъде 
прекалено нисък. Демографските промени са допълнителен аргумент за 
предоставянето на достъп за повече жени от всички възрастови групи до работни 
места, както и до програмите за учене през целия живот.

6. Средства за анализ и най-добри практики

За да се намерят отговори на предизвикателствата на демографските промени, 
според докладчика като начало е важно да се осигурят съответните статистически 
данни за тези промени. Като втора стъпка трябва да бъде подобрена координацията 
между компетентните служби.

а) С цел по-добро представяне на демографските процеси в регионите на Европа 
трябва да бъдат усъвършенствани средствата за анализ, които да обхващат и 
регионални аспекти. Комисията следва да усъвършенства „Demography 
Vulnerability Index“ и редовно да го актуализира. Освен това местните, 
регионалните и националните бази данни относно демографските процеси следва да 
станат сравними, за да може да се извършва оценка на данните на европейско 
равнище.1

б) регионите трябва да разработват съвместно стратегии, основаващи се на 
сътрудничества. Важно е сътрудничеството с местните и регионалните 
заинтересовани страни (напр. здравни или социални служби). Освен това 
Комисията следва отново да проучи възможността за осъществяване на проект 
„Erasmus“ за местните и регионалните представители на изборна длъжност“. 

                                               
1 Вж. базата данни SHARE относно здравето, застаряването и напускането на професионалния живот в 
Европа


