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I. Η δημογραφική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στις ευρωπαϊκές περιφέρειες

Η δημογραφική αλλαγή στην ΕΕ είναι γεγονός και η αντιμετώπιση της είναι ένας από 
τους βασικούς στόχους του μέλλοντος. Στα περισσότερα κράτη μέλη σημειώνεται μείωση 
του ποσοστού γεννήσεων ενώ το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται. Οι προβλέψεις της 
Eurostat για τον πληθυσμό της ΕΕ το 2050 δείχνουν σημαντικές μεταβολές της ηλικιακής 
διάρθρωσης, ιδιαίτερα υπέρ της γενιάς άνω των 60. Αυτή η πληθυσμιακή μεταβολή 
συνοδεύεται από αλλαγές στον οικονομικό. κοινωνικό και πολιτικό τομέα. 

Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι η δημογραφική αλλαγή δημιουργεί νέες προκλήσεις σε 
πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες. Ως εκ τούτου, οι δημογραφικές εξελίξεις πρέπει να 
εξετάζονται κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο, όπου εμφανίζονται διαφορετικές εξελίξεις. 
Ενώ σε πολλές αγροτικές περιοχές η δημογραφική αλλαγή προκαλεί μετανάστευση των 
νέων, οι ευημερούσες αστικές περιοχές ωφελούνται από τις μετακινήσεις. Τα μεγάλα 
αστικά κέντρα, όπως το Λονδίνο, είναι οι "νικητές" της δημογραφικής αλλαγής, ενώ 
περιφέρειες στα νέα ομοσπονδιακά κρατίδια της Γερμανίας, στη δυτική Πολωνία ή στη 
νότιο Ισπανία είναι οι "χαμένοι". Σε περίπου 20 περιφέρειες η μείωση του πληθυσμού 
υπολογίζεται άνω του 10%. 

II. Δημογραφική αλλαγή και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ

Δεν έχει γίνει ακόμα αντιληπτό σε όλες τις περιφέρειες το γεγονός ότι η δημογραφική 
αλλαγή συνεπάγεται για αυτές τόσο κινδύνους όσο και ευκαιρίες. Η ποικιλία των 
προκλήσεων σημαίνει ότι οι περιφέρειες και οι πόλεις χρειάζεται να αναπτύξουν δικές 
τους στρατηγικές. Αυτό βασικά υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών αλλά η 
εισηγήτρια πιστεύει ότι οι περιφέρειες πρέπει να δράσουν προληπτικά και για αυτό 
χρειάζονται ταυτόχρονα καθοδήγηση και προοπτικές. 

Στα συμπεράσματα της 5ης έκθεσης για τη συνοχή1 τονίζεται η σημασία της 
δημογραφικής αλλαγής. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την "προώθηση της 
αλληλεγγύης μεταξύ των περιφερειών" αναφέρει ότι πρέπει να διασφαλίζονται τα 
δικαιώματα κάθε γενιάς. Τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να μετέχουν ενεργά στην κοινωνία, 
και αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη των οικογενειών τους, τη δημιουργία και 
συντήρηση υψηλής ποιότητας παροχών πρόνοιας και εκπαίδευσης, την επαγγελματική 
κατάρτιση και τις επαγγελματικές προοπτικές. Η μέση γενιά χρειάζεται στήριξη στη 
φροντίδα και ανατροφή των παιδιών αλλά και στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Οι 
ηλικιωμένοι χρειάζονται βοήθεια για ενεργή και ανεξάρτητη συμμετοχή στην κοινωνική 
ζωή. 

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαρθρωτικούς πόρους 
για την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών. Κατά αυτόν τον τρόπο η διαρθρωτική 
πολιτική συγχρηματοδοτεί έργα για την επιτυχή αντιμετώπιση της δημογραφικής 
αλλαγής. Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 τα κράτη μέλη διέθεσαν σχεδόν 
30 δις ευρώ (8.5% των διαρθρωτικών πόρων) για μέτρα σε αυτόν τον τομέα. Επομένως, η 
περιφερειακή πολιτική είναι βασικό μέσο για την αντιμετώπιση της δημογραφικής 
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αλλαγής. 

III. Δράσεις και προβλήματα

Η εισηγήτρια γνωρίζει ότι η δημογραφική αλλαγή αποτελεί διατομεακό ζήτημα1. Ωστόσο,
πιστεύει ότι κυρίως η διαρθρωτική πολιτική πρέπει να αντιμετωπίσει τις τεράστιες 
προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής. 

1. Γενικές μεταρρυθμίσεις της διαρθρωτικής πολιτικής

α) Η εισηγήτρια πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστεί πώς μπορούν τα διαρθρωτικά ταμεία να 
προσανατολιστούν καλύτερα στις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής. Οι 
άνθρωποι παραμένουν στον τόπο κατοικίας τους μόνο εάν εκεί αισθάνονται καλά, 
βρίσκουν εργασία, δημόσιες συγκοινωνίες, πολιτιστικές δυνατότητες και λειτουργικές 
δομές στον τομέα της υγείας.

β) Πρέπει να εξετασθεί εάν σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, πέρα 
από το ΑΕγχΠ, και πτυχές της δημογραφικής αλλαγής ως κριτήριο για τη διάθεση των 
πόρων των διαρθρωτικών ταμείων. Ο "δείκτης δημογραφικής ευπάθειας" της ΓΔ 
REGIO2 μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα. 

γ) Οι περιφέρειες πρέπει να συμπεριλάβουν περισσότερο από ότι μέχρι τώρα τη 
δημογραφική αλλαγή στα επιχειρησιακά τους προγράμματα και να αναπτύξουν μία 
στρατηγική αντιμετώπισης της αλλαγής αυτής.

δ) Μεμονωμένες περιφέρειες που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη δημογραφική αλλαγή
μπορούν να λειτουργήσουν ως "περιοχές δοκιμής" καινοτόμων προσεγγίσεων για τη 
διαχείριση της αλλαγής, ώστε να συναχθούν συμπεράσματα για άλλες περιφέρειες της 
Ευρώπης.

2. Αστική ανάπτυξη και υποδομές

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού ΕΤΠΑ, για να υπάρχει αειφόρος αστική 
ανάπτυξη πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
μεταβαλλόμενες δημογραφικές δομές. Η εισηγήτρια διαβλέπει μεγάλες προκλήσεις όχι 
μόνο για την ύπαιθρο αλλά και για τις πόλεις σχετικά με την αντιμετώπιση της μείωσης 
του πληθυσμού και του αυξανόμενου μέσου όρου ηλικίας.

α) Παρόλο που πρέπει να αποφευχθεί ο "αντιπαραγωγικός ανταγωνισμός" για 
περισσότερους κατοίκους, οι περιφέρειες πρέπει να προσπαθήσουν να αντεπεξέλθουν 
στον ανταγωνισμό των τόπων εγκατάστασης και να μεριμνήσουν περισσότερο για 

                                               
1 Βλέπε επίσης 2010/2027(INI) της EMPL.
2 "Demography Vulnerability Index", βλέπε επίσης το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής "Περιφέρειες 2020"
SEC 2008
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βελτιώσεις στους τομείς των συγκοινωνιακών συνδέσεων, των παροχών εκπαίδευσης και 
της ποιότητας ζωής, με τη βοήθεια των διαρθρωτικών πόρων. Για παράδειγμα, οι μικρές 
αγροτικές κοινότητες μπορούν να αποκτήσουν νέο χαρακτήρα ως τόποι αναψυχής για 
ηλικιωμένους. 

β) Για την αποτροπή της μετανάστευσης χρειάζεται η ανάπτυξη πόλεων φιλικών προς τα 
παιδιά και τις οικογένειες, όπως "η πόλη των μικρών αποστάσεων". Οι τόποι εργασίας, 
διαμονής και αναψυχής πρέπει να βρίσκονται κοντά μεταξύ τους. Ως προς τον αστικό 
σχεδιασμό, αυτό σημαίνει οικιστική ανάπτυξη μεικτής χρήσης με κατοικίες, βιομηχανίες, 
υποδομές και ζώνες πρασίνου. Οι πόλεις πρέπει να επενδύσουν σε παιδότοπους, χώρους 
πρασίνου και υπηρεσίες για εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας. 

γ) Η αναβάθμιση ή ανάπλαση των πόλεων πρέπει να υποστηριχθεί οικονομικά καθώς οι 
κατεδαφίσεις δεν δημιουργούν οικονομικό ενδιαφέρον. Η πολεοδομική πολιτική πρέπει 
να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για ενδεχόμενες διεργασίες συρρίκνωσης, 
αναζωογονώντας και επανασχεδιάζοντας τα κέντρα των πόλεων. Στο κομμάτι αυτό δεν 
υπάρχει αρκετή πείρα μέχρι τώρα. Οι παθούσες κοινότητες μπορούν να λειτουργήσουν ως 
"περιοχές δοκιμής" (βλέπε 1.δ), διαθέτοντας τις λύσεις τους προς όφελος άλλων 
ευρωπαϊκών περιφερειών. 

δ) Πρέπει να βρεθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των νέων 
απαιτήσεων στον τομέα των δημόσιων συγκοινωνιών. Για παράδειγμα, λιγότεροι 
εργαζόμενοι σημαίνει λιγότερη πελατεία. Στις περιοχές της υπαίθρου τα δρομολόγια 
πρέπει να προσαρμοστούν. 

3. Πολιτική για τους ηλικιωμένους, τα παιδιά και τις οικογένειες

Η θετική οικονομική και κοινωνική προσφορά των ηλικιωμένων στην κοινωνία συχνά 
υποτιμάται. Η εισηγήτρια χαιρετίζει το σχέδιο να οριστεί το 2012 "ευρωπαϊκό έτος 
ενεργού γήρανσης και προώθησης της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών". Παράλληλα, οι 
νέοι πρέπει να ενσωματωθούν σε κάθε τομέα της κοινωνίας και να αποκτήσουν καλές 
προοπτικές στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη στήριξη χρειάζονται 
επίσης οι γυναίκες και τα παιδιά. 

α) Οι κοινότητες πρέπει να προσελκύσουν τους ηλικιωμένους με στόχο την πρόληψη του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Για παράδειγμα, να προσφέρουν ανεμπόδιστη πρόσβαση 
στους δημόσιους χώρους. Επίσης πρέπει να βρεθούν νέες προσεγγίσεις για κατοικίες 
κατάλληλες για ηλικιωμένους, πχ χρήση του ΕΤΠΑ για κατοικίες κοινωνικής πρόνοιας 
ή κατοικίες διευρυμένης οικογένειας. Θα μπορούσαν επίσης να προωθηθούν δάνεια με 
ευνοϊκά επιτόκια για την κατασκευή κατοικιών κατάλληλων για ηλικιωμένους. 

β) Οι περιοχές πληθυσμιακής συρρίκνωσης, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν στη 
μεταβολή του εναπομείνεντος πληθυσμού, είναι αναγκασμένες να προσαρμόσουν τους 
τομείς της υγείας και των κοινωνικών παροχών σύμφωνα με τις νέες ανάγκες. 
Αναπτυξιακά κονδύλια πρέπει να διατεθούν για την παροχή περαιτέρω φροντίδας κατ' 
οίκον και ολοκληρωμένης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ηλικιωμένους. 
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γ) Για να βελτιώσουν το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, οι πόλεις 
και οι κοινότητες πρέπει να προσφέρουν δυνατότητες ολοήμερης φροντίδας για παιδιά
όλων των ηλικιών, οι οποίες πρέπει να είναι αξιόπιστες και δωρεάν. Παράλληλα, πρέπει 
να υπάρχει αρκετή προσφορά στέγασης για οικογένειες και σε προσιτή τιμή. Τα ποσοστά 
γεννήσεων θα αυξηθούν και πάλι μόνο με καλές παροχές πρόνοιας και εκπαίδευσης και 
μελλοντικές προοπτικές για τους νέους. 

4. Μετανάστευση

Η μετανάστευση από χώρες εκτός της ΕΕ υπήρξε ο σημαντικότερος παράγοντας αύξησης 
του πληθυσμού έως τώρα. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να χρειάζεται την εισροή ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού για δημογραφικούς λόγους. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι η ένταξη 
των μεταναστών εξελίσσεται με διαφορετικό ποσοστό επιτυχίας στις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες. 

α) Κατά την εισηγήτρια, η δημογραφική αλλαγή απαιτεί μία μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τη μετανάστευση. Πρέπει να υπάρχει καλύτερος συντονισμός της 
μετανάστευσης και της ένταξης από την ΕΕ. Η νόμιμη μετανάστευση πρέπει να ρυθμιστεί 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

β) Πρέπει να διατεθούν περισσότεροι πόροι στις περιφέρειες για την ένταξη των 
μεταναστών. Επιπλέον, οι περιφέρειες χρειάζονται βοήθεια για την εξάλειψη των 
προκαταλήψεων κατά των μεταναστών.

5. Απασχόληση

Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του πληθυσμού, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η αύξηση της 
συμμετοχής στην αγορά εργασίας και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τη διατήρηση της ευημερίας, της παραγωγικότητας και της κοινωνικής 
συνοχής. Κατά την τρέχουσα περίοδο στήριξης διατίθενται περίπου 19 δισ. ευρώ για τη 
διευκόλυνση της εξάλειψης των εμποδίων στην απασχόληση, ιδίως όσον αφορά τις 
γυναίκες, τους νέους, τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας και τους εργαζομένους με 
χαμηλή ειδίκευση.

α) Η πολιτική συνοχής πρέπει στο εξής να χρησιμοποιηθεί περισσότερο για τη στήριξη 
μέτρων που απευθύνονται σε πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
ανεκμετάλλευτες πηγές εργατικού δυναμικού. Ιδιαίτερα ο προσανατολισμός του ΕΚΤ
πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να αξιοποιείται πλήρως η δυναμική του. 

β) Η ανεργία των νέων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα πολλών 
περιφερειών. Στις περιφέρειες αυτές πρέπει τα κονδύλια του ΕΚΤ να αξιοποιούνται για τη 
διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των νέων και την παροχή δυνατότητας επιλογής 
κατάλληλου επαγγέλματος. 

γ) Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό. Η 
δημογραφική αλλαγή αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση 
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γυναικών όλων των ηλικιακών ομάδων στην εργασία και σε προγράμματα δια βίου 
μάθησης. 

6. Εργαλεία ανάλυσης και βέλτιστη πρακτική

Κατά την εισηγήτρια, για να βρεθούν λύσεις στις προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής 
είναι αρχικά σημαντικό να καλυφθεί στατιστικά η αλλαγή αυτή. Στη συνέχεια πρέπει να 
βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών. 

α) Για την καλύτερη καταγραφή των δημογραφικών εξελίξεων στις ευρωπαϊκές 
περιφέρειες πρέπει να βελτιωθούν τα εργαλεία ανάλυσης και να καλύπτουν και 
περιφερειακές πτυχές. Η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει το "δείκτη δημογραφικής 
ευπάθειας" και να τον ενημερώνει τακτικά. Επιπλέον, οι τοπικές, περιφερειακές και 
κρατικές βάσεις δεδομένων σχετικά με τις δημογραφικές εξελίξεις πρέπει να καταστούν 
συγκρίσιμες, ούτως ώστε τα δεδομένα να μπορούν να αξιολογηθούν και να αποτιμηθούν 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.1

β) Οι περιφέρειες πρέπει να αναπτύξουν κοινές στρατηγικές βασιζόμενες στη συνεργασία.
Η συνεργασία με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς (πχ υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης ή κοινωνικές υπηρεσίες) είναι σημαντική. Επιπλέον, η Επιτροπή πρέπει να 
επανεξετάσει τις δυνατότητες εφαρμογής ενός προγράμματος "Erasmus των αιρετών 
αντιπροσώπων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο".

                                               
1 Βλέπε βάση δεδομένων SHARE για την υγεία, τη γήρανση και την αποχώρηση από την επαγγελματική 
δραστηριότητα


