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I. Demografiske ændringer og følgerne for Europas regioner

Det er en kendsgerning, at der sker demografiske ændringer i EU, og en af de vigtigste 
opgaver i fremtiden er, hvordan man forholder sig til disse ændringer. I de fleste 
medlemsstater falder fødselstallet, medens den forventede levealder stiger. Beregninger 
fra Eurostat over EU’s befolkningstal i 2050 viser dramatiske ændringer i
alderssammensætningen, først og fremmest en forøgelse af befolkningsgruppen over 60 
år. Denne aldring af befolkningen ledsages af med ændringer på det økonomiske, sociale 
og samfundsmæssige område. 

Ordføreren mener, at de demografiske ændringer fører til nye udfordringer i mange af 
EU’s regioner. Derfor skal den demografiske udvikling først og fremmest betragtes på 
regionalt plan, hvor der tegner sig en meget forskellig udvikling. Medens de demografiske 
ændringer i mange landdistrikter giver sig udslag i unge menneskers afvandring, nyder 
velhavende byområder godt af tilflytningen. Byområder som London er ”vinder” i 
forbindelse med de demografiske ændringer, medens regioner i de nye tyske 
forbundsstater, i Vestpolen eller i Nordspanien er ”tabere”. I ca. 20 regioner vil nedgangen 
i  befolkningstallet nå op på over 10%.

II. Demografiske ændringer og EU’s regionalpolitik 

Det er endnu ikke alle regioner, der har erkendt, at de demografiske ændringer ikke kun 
udgør en risiko for dem, men også giver dem chancer. De mange forskellige udfordringer 
betyder, at regioner og byer har brug for deres egne strategier. Dette hører grundlæggende 
under medlemsstaternes kompetenceområde, men ordføreren er overbevist om, at 
regionerne skal handle proaktivt og dermed også har brug for vejledning og perspektiver. 

I konklusionerne af den femte samhørighedsrapport1 lægges der vægt på betydningen af 
de demografiske ændringer. Det fremgår også af Kommissionens meddelelse om fremme 
af solidaritet mellem regionerne, at de enkelte generationers rettigheder skal sikres. Børn 
og unge skal have del i samfundet – dertil hører støtte fra familien, etablering og drift af 
pasnings- og uddannelsesinstitutioner af høj kvalitet, erhvervsuddannelse og 
beskæftigelsesperspektiver. Mellemgenerationen har brug for hjælp og støtte til 
børnepasning og –opdragelse, men også til pleje af den ældre generation. Ældre har brug 
for hjælp til aktiv og uafhængig deltagelse i samfundslivet.

Medlemsstater og regioner kan benytte strukturmidler til at udvikle målrettede strategier. 
Således yder strukturpolitikken samfinansiering til projekter, der kan skubbe de 
demografiske ændringer i en positiv retning. I programperioden 2007-2013 har 
medlemsstaterne planlagt at afsætte knap 30 milliarder euro (8,5% af strukturmidlerne) til 
foranstaltninger på dette område. Regionalpolitikken er således et afgørende instrument til 
at imødegå de demografiske ændringer.

III. Opgaver og problemstilling

                                               
1 KOM(2010)0642.
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Ordføreren er klar over, at de demografiske ændringer er et tema, der vedrører forskellige 
politikområder.1

1. Reform af strukturpolitikken i almindelighed

a) Ordføreren mener, at det skal undersøges, hvordan strukturfondene bedre kan tilpasses 
virkningerne af de demografiske ændringer. Folk bliver kun boende der, hvor de bor, 
hvis de føler sig godt tilpas og har arbejde, adgang til offentlige transportmidler, kulturelle 
tilbud og fungerende strukturer inden for sundhedsvæsenet.  

b) Det bør overvejes, om aspekter i forbindelse med de demografiske ændringer skal tages 
med i betragtning som kriterium for tildeling af strukturfondsmidler på regionalt plan ud 
over BNP. GD REGIO’s såkaldte Demography Vulnerability Index („demografisk 
sårbarhedsindeks“)2 kan bruges som eksempel.

c) Regionerne bør tage større hensyn end hidtil til de demografiske ændringer i deres 
operationelle programmer og udvikle en strategi for, hvordan de kan håndtere disse 
ændringer.

d) Enkelte regioner, som er særligt berørt af demografiske ændringer, kan bruges som 
”testregioner” til afprøvning af innovative tiltag i forbindelse med den regionale 
håndtering af ændringerne, og for at man dermed kan drage slutninger for andre regioner i 
EU.

2. Byudvikling og infrastruktur 

I henhold til artikel 8 i EFRU-forordningen skal der ved bæredygtig byudvikling tages 
hensyn til ændringerne i den demografiske struktur. Ordføreren ser ikke kun store 
udfordringer for landdistrikterne, men også for byerne i forbindelse med at imødegå 
affolkningen og den stigende gennemsnitsalder.

a) Selv om ”uproduktiv konkurrence” om flere indbyggere bør undgås, skal regionerne 
dog forsøge at klare sig i konkurrencen om arbejdspladser – og bør også ved hjælp af 
strukturmidler gøre en forstærket indsats for at opnå forbedringer på områder som 
trafikforbindelser, uddannelsestilbud og livskvalitet. Mindre landkommuner kunne f.eks. 
få ny betydning som steder, hvor pensionister kan nyde deres otium.

b) For at forhindre afvandring er det nødvendigt at udvikle børne- og familievenlige 
byer. Dertil hører ”byer med korte afstande". Arbejde, bolig og fritidsfaciliteter skal ligge 
tæt ved hinanden. Med hensyn til byplanlægning betyder det blandet udnyttelse, således at 
boligområder, forretninger, infrastruktur og grønne områder blandes. Byer skal investere i 
legepladser, grønne områder og i faciliteter til plejekrævende familiemedlemmer.

                                               
1 Se også 2010/2027(INI) fra EMPL.
2 "Demography Vulnerability Index", se Kommissionens arbejdsdokument om regionerne 2020, SEK(2008).
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c) Ombygning af byer (hhv. tilbageførsel til tidligere tilstand) bør støttes økonomisk, 
eftersom nedrivningsforanstaltninger ikke er attraktive i driftsøkonomisk henseende. 
Byplanlægningen må i højere grad indstille sig på indskrænkninger, også ved at skabe nyt 
liv i og udforme det indre af byerne på en ny måde - det er der hidtil ikke gjort mange 
erfaringer med. Berørte kommuner kan komme på tale som ”testregioner” (se punkt 1.d), 
og de løsninger, der tages i anvendelse der, kan komme resten af Europa til gavn.

d) Der må findes innovative koncepter til at løse de nye krav til den offentlige 
nærtransport”. Færre erhvervsaktive betyder f.eks. færre kunder. I landdistrikterne må 
rutekørsel delvis indstilles. 

3. Senior-, børne- og familiepolitik 

Det positive (økonomiske og sociale) bidrag, som seniorerne giver samfundet, bliver ofte 
undervurderet. Ordføreren glæder sig over planen om at gøre 2012 til ”europæisk år for 
aktiv aldring og fremme af solidaritet mellem generationerne”. Samtidig må unge i alle 
samfundslag integreres og sikres gode chancer på uddannelsesområdet og 
arbejdsmarkedet. Desuden skal situationen for især kvinder og familier forbedres.

a) Kommunerne skal være attraktive for seniorer, også for at undgå social 
marginalisering. Dertil hører f.eks. uhindret adgang til offentlige bygninger. Der må også 
findes nye veje med hensyn til ældrevenlige boliger. Ligeledes kunne man fremme 
lavtforrentede lån til ældrevenligt boligbyggeri.

b) Regioner med faldende befolkningstal, som også må indstille sig på den tilbageblevne 
befolknings aldring, er tvunget til at tilpasse ydelser på social- og sundhedsområdet
efter behovet. Der må stilles støttemidler til rådighed til fortsat at sikre ældre mennesker 
hjemmepleje og lægebehandling overalt.

c) Med henblik på bedre at forene familie- og arbejdsliv har byer og kommuner brug for 
et pålideligt og gratis heldagstilbud til børn i alle aldre. Desuden skal der være 
tilstrækkeligt med familievenlige boligtilbud til en overkommelig pris. Kun hvis der 
findes gode pasnings- og uddannelsestilbud og fremtidsperspektiver for unge, vil 
fødselstallet atter stige.

4. Indvandring

Indvandring fra lande uden for EU har hidtil været den vigtigste kilde til vækst i 
befolkningen. Europa vil af demografiske grunde fortsat være henvist til indvandring af 
kvalificeret arbejdskraft. Samtidig må det konstateres, at integrationen af indvandrere i 
EU’s regioner ikke er lige vellykket overalt.

a) De demografiske ændringer kræver efter ordførerens opfattelse en langsigtet 
europæisk migrationsstrategi. EU må koordinere indvandring og integration bedre. Der 
skal indføres fælles regler om lovlig indvandring på EU-plan.
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b) Regionerne skal have flere midler til integration af indvandrere. Desuden har de brug 
for støtte til at overvinde fordomme mod indvandrere.

5. Beskæftigelse

I betragtning af nedgangen i befolkningstallet finder ordføreren det af afgørende 
betydning, at deltagelsen på arbejdsmarkedet forøges, og kvalifikationerne forbedres, for 
fortsat at sikre velstand, produktivitet og social samhørighed. I den nuværende 
programperiode er der afsat omkring 19 milliarder euro til at fjerne 
beskæftigelseshindringer, navnlig for kvinder, unge, ældre eller dårligt kvalificerede 
arbejdstagere. 

a) Samhørighedspolitikken skal i højere grad end hidtil benyttes til at støtte 
foranstaltninger til fordel for befolkningsgrupper, hvis beskæftigelsespotentiale endnu 
ikke er udnyttet fuldt ud. Navnlig skal ESF indrettes således, at dens potentiale kan 
udnyttes fuldstændigt.

b) Ungdomsarbejdsløshed er et af de største problemer i mange regioner, som bør 
anvende ESF-midler til at sikre social integration af unge og til at give dem mulighed for 
at kunne vælge et egnet erhverv.

c) Også andelen af erhvervsaktive kvinder er stadig for lille.  De demografiske 
ændringer er endnu et argument for at give kvinder i alle aldersgrupper mulighed for 
adgang til beskæftigelse og til programmerne for livslang læring.

6. Analyseinstrumenter og bedste praksis

For at finde løsninger på udfordringerne ved de demografiske ændringer er det efter 
ordførerens mening først og fremmest vigtigt at råde over statistiske oplysninger, der på 
passende måde viser de ændringer, der sker. Dernæst skal koordinationen mellem de 
forskellige ansvarlige organer forbedres.

a) For at analyseredskaberne bedre kan beskrive de demografiske ændringer i EU’s 
regioner, skal de forbedres og også omfatte regionale aspekter.  Kommissionen bør 
forbedre og regelmæssigt ajourføre  "Demography Vulnerability Index".  Derudover bør 
lokale, regionale og nationale databaser over de demokratiske ændringer gøres 
sammenlignelige, således at dataene kan evalueres og bedømmes på europæisk plan.1

b) Regionerne skal i fællesskab udvikle strategier, der bygger på samarbejde. 
Samarbejdet med lokale og regionale aktører (f.eks. sundheds- eller socialtjenester) er 
vigtigt. Kommissionen bør desuden atter undersøge mulighederne for at gennemføre et 
Erasmus-program for lokalt og regionalt valgte repræsentanter.  

                                               
1 Se SHARE-databasen om sundhed, aldring og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i Europa (Survey of Health, 
Ageing and Retirement in Europe - SHARE).
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