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I. Demografická změna a důsledky pro regiony Evropy

Demografická změna v EU je skutečností a její zvládání je jedním z klíčových úkolů 
budoucnosti. Ve většině členských států klesá porodnost, zatímco střední délka života se 
prodlužuje. Výhledy Eurostatu týkající se populace EU v roce 2050 poukazují na 
dramatické změny ve věkové struktuře, zejména ve prospěch generace starší šedesáti let. 
Toto stárnutí obyvatelstva souvisí se změnami v hospodářské, sociální a společenské 
oblasti. 

Zpravodajka se domnívá, že demografická změna vede k novým výzvám v mnoha 
regionech EU. Proto je třeba brát v úvahu demografický rozvoj především na úrovni 
regionů, kde se projevuje velmi rozdílný vývoj. Zatímco v mnoha venkovských oblastech 
se demografická změna projevuje odchodem mladých lidí, dobře situované městské 
oblasti mají užitek z přílivu obyvatel. Aglomerace jako Londýn v demografické změně 
„vítězí“, zatímco regiony v nových německých spolkových zemích, v západním Polsku 
nebo v severním Španělsku prožívají „porážku“. V přibližně 20 regionech klesne počet 
obyvatel o více než 10 %.

II. Demografická změna a regionální politika EU 

Dosud ne všechny regiony uznaly, že demografické změna pro ně znamená jak rizika, tak 
také možnosti. Rozdílné výzvy znamenají, že regiony a města potřebují vlastní strategii. 
Ta v zásadě spadá do pravomoci členských států, avšak zpravodajka je přesvědčená, že 
regiony musí postupovat proaktivně a že při tomto postupu potřebují pokyny 
a perspektivy. 

V závěrech 5. zprávy o soudržnosti1 se význam demografické změny zdůrazňuje. Také 
sdělení Komise EU nazvané „Podpora solidarity mezi regiony“ stanoví, že musí být 
dodržována práva každé generace. Děti a mladí lidé se musí podílet na společnosti –
k tomu patří podpora jejich rodin, vytváření a udržování kvalitních pečovatelských 
a vzdělávacích zařízení, odborné vzdělávání a profesní perspektivy. Střední generace 
potřebuje podporu při péči a výchově dětí, ale také při péči o starší generaci. Starší lidé 
potřebují pomoc pro aktivní a nezávislý podíl na společenském životě.

Členské státy a regiony mohou na rozvoj odpovídajících strategií využít prostředků ze 
strukturálních fondů. Strukturální politika tak spolufinancuje projekty, které 
demografickou změnu úspěšně zajišťují. V programovém období 2007–2013 naplánovaly 
členské státy na opatření v této oblasti necelých 30 miliard EUR (8,5 % strukturálních 
fondů). Regionální politika je přitom hlavním nástrojem, s jehož pomocí lze 
demografickou změnu řešit.

III. Úkoly a otázky

                                               
1 KOM(2010)642
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Zpravodajka si uvědomuje, že demografická změna je téma procházející všemi oblastmi1. 
Domnívá se však, že také strukturální politika a právě ona musí nesmírným požadavkům
demografické výzvy čelit. 

1. Reformy strukturální politiky všeobecně

a) Zpravodajka má za to, že strukturální fondy je třeba přezkoumat v tom smyslu, jak je 
lépe přizpůsobit důsledkům demografické změny. Pouze pokud se lidé cítí dobře ve 
svém bydlišti, pokud je jim dostupná veřejná doprava, nabídka kultury a fungující 
struktury v oblasti zdravotnictví, zůstanou na daném místě bydlet.

b) Bylo by třeba zvážit, zda by na regionální úrovni měla být kromě HDP zohledňována 
také hlediska demografické změny jako kritérium pro přidělování prostředků ze 
strukturálních fondů. Jako příklad může sloužit „Demografický index zranitelnosti“ GŘ 
REGIO2.

c) Regiony by měly demografickou změnu více než dosud zohledňovat ve svých 
operačních programech a měly by vyvinout strategii, jak mohou k této změně 
přistupovat.

d) Jednotlivé regiony, kterých se demografická změna zvláště dotýká, mohou sloužit jako 
„testovací regiony“ s cílem vyzkoušet inovativní přístupy při zvládání změny na úrovni 
regionů, a tím zpětně ochránit další evropské regiony.

2. Rozvoj měst a infrastruktura 

Podle článku 8 nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj je třeba u udržitelného 
rozvoje měst dbát na to, „aby byly zohledněny měnící se demografické struktury“. 
Zpravodajka vnímá nejen ve venkovských oblastech, ale také ve městech významné 
výzvy, jak čelit vylidňování a zvyšujícímu se průměrnému věku.

a) Ačkoli je třeba bránit „neproduktivní konkurenci“, pokud jde o počet obyvatel, musí se 
regiony pokoušet obstát v rámci celosvětové soutěže a měly by také s pomocí 
strukturálních fondů výrazněji dbát na zlepšení v oblasti veřejné dopravy, nabídky 
vzdělání a kvality života. Menší venkovské obce mohou například získat nový význam 
jako místa pobytu seniorů

b) Je třeba rozvíjet města vhodná pro děti a rodiny, aby se zabránilo stěhování. Jejich 
součástí je „Město krátkých tras“. Místa pro práci, bydlení a trávení volného času by od 
sebe neměla být příliš vzdálená. Při plánování města to znamená smíšenou zástavbu 
s byty, obchody, infrastrukturou a zelení. Města musí investovat do hřišť, zeleně a zařízení 
pro členy rodin vyžadující péči.

                                               
1 Viz také 2010/2027(INI) výboru EMPL.
2 „Demography Vulnerability Index“, viz pracovní dokument Komise „Regiony 2020“, SEK(2008)
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c) Přestavba měst (příp. likvidace) by měla být finančně podporována, neboť asanační 
opatření jsou ekonomicky neatraktivní. Městské plánování se musí výrazněji přizpůsobit 
procesům urychleného poklesu také prostřednictvím revitalizace a obnovy městských 
center – zde je dosud málo zkušeností. Obce, jichž se to týká, připadají v úvahu jako 
„testovací regiony“ (viz 1. d)), které mohou své způsoby řešení poskytnout k využití 
v celé Evropě.

d) Je třeba nalézt inovativní koncepce s cílem vyhovět novým požadavkům na veřejnou 
městskou dopravu. Tak např. méně pracovníků znamená méně zákazníků. Ve 
venkovských oblastech musí být částečně zastaven linkový provoz. 

3. Politika pro seniory, děti a rodiny 

Často se podceňuje pozitivní (ekonomický a sociální) přínos starších občanů pro 
společnost. Zpravodajka vítá záměr vyhlásit rok 2012 „Evropským rokem aktivního 
stárnutí a podpory solidarity mezi generacemi“. Zároveň musí být do všech oblastí 
společnosti začleněni mladí lidé a musí dostat kvalitní příležitosti v oblasti vzdělávání a na 
pracovním trhu. Kromě toho je třeba zvláště podporovat ženy a rodiny.

a) Je třeba, aby obce začaly být přitažlivé pro seniory, a tím také předcházely sociálnímu 
vyloučení. To zahrnuje např. bezbariérový přístup do veřejných zařízení. Také u bydlení 
uzpůsobeného pro seniory je třeba se vydat novými cestami, např. pomocí prostředků 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj na bydlení s pečovatelskou službou nebo na 
vícegenerační domy. Na výstavbu bydlení pro seniory mohou být také poskytnuty 
výhodné úvěry.

b) Regiony se  snižujícím se počtem obyvatelstva, které se musí přizpůsobit také stárnutí 
zbývajících obyvatel, jsou nuceny přizpůsobit potřebám služby v sociální a zdravotní 
oblasti. Musí být poskytnuty podpůrné prostředky s cílem zajistit pro starší lidi nadále 
domácí péči i plošné lékařské zabezpečení.

c) S cílem zlepšit slaďování rodinného a pracovního života potřebují města a obce 
celodenní nabídku pro děti všech věkových skupin, která musí být spolehlivá a bezplatná. 
Kromě toho musí být dostatek nabídek bydlení pro rodiny, které musí být cenově 
dostupné. Pouze s kvalitními nabídkami péče, vzdělání a budoucích možností pro mladé 
lidi se opět zvýší porodnost.

4. Migrace

Přistěhovalectví ze zemí mimo EU bylo dosud nejdůležitějším zdrojem zvyšování počtu 
obyvatel. Evropa bude z demografických důvodů nadále odkázána na přistěhovalectví 
kvalifikovaných pracovních sil. Zároveň je třeba konstatovat, že začlenění přistěhovalců 
v evropských regionech probíhá s rozdílným úspěchem.

a) Demografická změna si podle zpravodajky žádá dlouhodobou evropskou strategii pro 
migraci. EU musí přistěhovalectví a začleňování lépe koordinovat. Legální 
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přistěhovalectví je třeba právně upravit na evropské úrovni. 

b) Regiony musí obdržet více prostředků na integraci přistěhovalců. Kromě toho vyžadují 
podporu při překonávání předsudků vůči přistěhovalcům.

5. Zaměstnanost

Pokud jde o pokles počtu obyvatel, má pro zpravodajku prvořadý význam zvýšení účasti 
na trhu práce a zvyšování kvalifikací pro dosažení prosperity, produktivity a sociální 
soudržnosti. V současném programovém období je k dispozici přibližně 19 miliard eur na 
odstranění překážek v zaměstnání, zejména pro ženy, mladé lidi, starší lidi nebo méně 
kvalifikované pracovníky. 

a) Politiku soudržnosti je třeba více než dosud využívat k tomu, aby podporovala opatření 
ve prospěch skupin obyvatelstva, u nichž potenciál zaměstnanosti ještě není vyčerpán. 
Zejména Evropský sociální fond musí být nastaven tak, aby mohl být plně vyčerpán jeho 
potenciál.

b) Nezaměstnanost mladých lidí je jedním z největších problémů v mnoha regionech. 
Tyto regiony by měly využívat finanční prostředky z ESF s cílem podpořit sociální 
začleňování mladých lidí a dát jim možnost, aby začali vykonávat vhodné zaměstnání.

c) Také kvóta u výdělečné činnosti žen je stále příliš nízká. Demografická změna je 
dodatečný argument, aby více žen všech věkových skupin získalo možnost přístupu 
k zaměstnání a k programům pro celoživotní učení.

6. Nástroje analýzy a osvědčené postupy

Aby bylo možné reagovat na požadavky demografické změny, je pro zpravodajku důležité 
zachytit tuto změnu nejprve statisticky. Dalším krokem musí být zlepšení koordinace mezi 
příslušnými místy.

a) S cílem lépe zachytit demografický rozvoj v regionech Evropy musí být zpřesněny 
nástroje analýzy a zohledněny také regionální aspekty. Komise by měla zpřesnit 
a pravidelně aktualizovat „Demography Vulnerability Index“. Kromě toho by měly být 
místní, regionální a vnitrostátní databáze demografického vývoje pojaty srovnatelně, aby 
bylo možné vyhodnocovat a porovnávat údaje v celé Evropě1.

b) Regiony musí společně rozvíjet strategie vycházející ze spolupráce. Důležitá je
spolupráce s místními a regionálními subjekty (např. zdravotnické nebo sociální 
služby). Komise by měla mimoto znovu přezkoumat možnosti provádění projektu 
„Erasmus pro volené zástupce místních a regionálních orgánů“. 

                                               
1 Viz databázi SHARE o zdraví, stárnutí a opouštění pracovního života v Evropě


