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I. A demográfiai változás és az európai régiókra gyakorolt következményei

Az Európai Unión belüli demográfiai változás tény, kezelése pedig a jövő egyik 
kulcsfontosságú feladata. A legtöbb tagállamban egyre csökken a születések száma, 
miközben a várható élettartam emelkedik. Az EU 2050-re várható népességére vonatkozó 
Eurostat-előrejelzések a korszerkezet drámai eltolódásait mutatják, elsősorban a 60 éven 
felüli generáció javára. A lakosság elöregedése gazdasági, szociális és társadalmi 
változásokkal jár együtt. 

Az előadó véleménye szerint a demográfiai változás az Európai Unió sok régiójával 
szemben új kihívásokat támaszt. Ezért a demográfiai folyamatokat elsősorban a régiók 
szintjén kell szemlélni, ahol igen különböző trendek figyelhetők meg. Míg a demográfiai 
változás számos vidéki térségben a fiatalok elvándorlásán keresztül érezteti hatását, a 
tehetősebb városi területek számára előnyökkel jár a betelepülők érkezése. A városi 
övezetek, például London a demográfiai változás „nyertesei”, míg az új német 
tartományok, Nyugat-Lengyelország és Észak-Spanyolország régiói „vesztesek”. A 
népességfogyás mértéke 20 régióban meghaladhatja a 10 százalékot.

II. A demográfiai változás és az EU regionális politikája 

Nem minden régió ismerte még fel, hogy a demográfiai változás egyszerre jelenthet 
számára kockázatokat és lehetőségeket. A kihívások sokfélesége miatt a régióknak és a 
városoknak saját stratégiákra van szükségük. Ez alapvetően a tagállamok hatáskörébe 
tartozik, az előadó azonban meg van győződve arról, hogy a régióknak proaktív módon 
kell fellépniük, és ehhez egyszersmind útmutatásra és perspektívákra van szükségük. 

Az ötödik kohéziós jelentés1 következtetései rámutatnak a demográfiai változás 
jelentőségére. Az Európai Bizottságnak a régiók közötti szolidaritás előmozdításáról szóló 
közleménye is kimondja, hogy szavatolni kell minden generáció jogait. A gyermekeknek 
és a fiataloknak szerepet kell kapniuk a társadalomban – ehhez hozzátartozik a családok 
támogatása, a minőségi gondozási és oktatási intézmények létrehozása és fenntartása, a 
szakképzés és a szakmai perspektívák biztosítása. A középső generációknak támogatásra 
van szükségük gyermekeik gondozása és nevelése terén, de az idősebb generáció ápolása 
terén is. Az idősebbeknek pedig segítségre van szükségük ahhoz, hogy aktív és független 
résztvevői legyenek a társadalmi életnek.

A tagállamok és a régiók strukturális támogatásokat vehetnek igénybe a testreszabott 
stratégiák kidolgozásához. Így a strukturális politika társfinanszírozást nyújt a demográfiai 
változást sikeresen kezelő projektekhez. A 2007–2013-as támogatási időszakban a 
tagállamok közel 30 milliárd eurót irányoztak elő ezzel kapcsolatos intézkedésekre (azaz a 
strukturális eszközök 8,5%-át). Ezáltal a regionális politika a demográfiai változás 
kezelésének kulcsfontosságú eszköze.

III. Feladatok és problémafelvetések

Az előadó tudatában van annak, hogy a demográfiai változás ágazatokon átívelő 

                                               
1 COM(2010)642.
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probléma1. Ennek ellenére úgy véli, hogy a strukturális politikának is – sőt annak 
különösen – szembe kell néznie a demográfiai változás hatalmas kihívásaival. 

1. A strukturális politika reformjai általában

a) Az előadó véleménye szerint a strukturális alapokat felül kell vizsgálni annak 
megállapítása érdekében, hogy miként lehetne őket jobban hozzáigazítani a demográfiai 
változás következményeihez. Az emberek csak akkor maradnak a lakóhelyükön, ha ott 
jól érzik magukat, és ha ott vannak munkahelyek, tömegközlekedési lehetőségek, 
kulturális kínálat és működő egészségügyi rendszer. 

b) Mérlegelni kellene, hogy regionális szinten a GDP mellett nem kellene-e a demográfiai 
változás szempontjait is kritériumként figyelembe venni a strukturális alapokból származó 
támogatások odaítélésekor. Példaként szolgálhat erre a Regionális Politikai Főigazgatóság 
„demográfiai sebezhetőségi mutatója”2.

c) A régióknak operatív programjaikban az eddigieknél jobban tekintetbe kell venniük a
demográfiai változást, és stratégiát kell kidolgozniuk e változás kezelésére vonatkozóan.

d) Egyes, a demográfiai változás által különösen érintett régiók „tesztrégiókként” 
szolgálhatnak a változás regionális kezelését célzó innovatív módszerek kipróbálásához, 
valamint a többi európai régióra vonatkozó következtetések levonásához.

2. Városfejlesztés és infrastruktúra 

Az ERFA-rendelet 8. cikke szerint a fenntartható városfejlesztést „a változó demográfiai 
összetétel figyelembevételével” kell végrehajtani. Az előadó szerint nemcsak a vidéki 
térségek, hanem a városok számára is nagy kihívásokat jelent az elnéptelenedés és a 
növekvő átlagéletkor kezelése.

a) Még ha el is kell kerülni a lakosokért folytatott „terméketlen versengést”, a régióknak 
meg kell próbálniuk helytállni a különböző helyek közötti versenyben, és – többek között 
a strukturális alapok segítségével – fokozott figyelmet kell fordítaniuk a közlekedési 
kapcsolatok, a képzési kínálat és az életminőség javítására. A kisebb vidéki települések 
például időskorúak lakhelyeként új jelentőségre tehetnek szert.

b) Az elvándorlás megakadályozásához a városokat gyermek- és családbaráttá kell 
alakítani. Ehhez hozzátartozik a „rövid távolságok városa” koncepció. A munkahelynek, a 
lakóhelynek és a kikapcsolódás helyének közel kell esnie egymáshoz. A várostervezés 
szempontjából ez a lakásokat, a vállalkozásokat, az infrastruktúrát és a zöldterületet 
magában foglaló vegyes területhasználatot jelenti. A városoknak be kell ruházniuk a 
játszóterekbe, a parkokba, valamint a gondozásra szoruló családtagokat ellátó 
intézményekbe.

                                               
1 Lásd még az EMPL Bizottság 2010/2027(INI) sz. dokumentumát.
2 „Demography Vulnerability Index”, lásd a Bizottság „Régiók 2020” című munkadokumentumát, SEC(2008).
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c) Pénzügyileg támogatni kell a városfelújításokat (illetve terület-újrahasznosításokat), 
mivel a bontás gazdaságilag nem vonzó. A várostervezésnek jobban szem előtt kell 
tartania a népességcsökkenési folyamatokat, többek között a városközpontok újjáélesztése 
és átalakítása révén – erre vonatkozóan egyelőre kevés tapasztalat áll rendelkezésre. Az 
érintett települések „tesztrégióknak” tekinthetők (lásd az 1. pont d) alpontját), amelyek 
megoldásait Európa-szerte hasznosítani lehetne.

d) Innovatív koncepciókra van szükség a tömegközlekedéssel szemben támasztott új 
követelményeknek való megfelelés érdekében. Így például a munkavállalók számának 
csökkenése az utasok számának csökkenését vonja maga után. A vidéki térségekben 
néhány vonalat meg kell szüntetni. 

3. Idős-, gyermek- és családpolitika 

Az időskorúak társadalomban betöltött pozitív (gazdasági és társadalmi) szerepét gyakran 
alábecsülik. Az előadó üdvözli azt a tervet, amely szerint a 2012. évet az aktív időskor és 
a generációk közötti szolidaritás előmozdításának európai évévé nyilvánítanák. 
Egyidejűleg a fiatalokat integrálni kell a társadalom minden területén, és jó esélyeket kell 
biztosítani számukra az oktatás és a munkaerőpiac terén. Emellett különösen támogatni 
kell a nőket és a családokat.

a) A településeknek vonzóvá kell válniuk az idősek számára, többek között a társadalmi 
kirekesztődés megelőzése érdekében. Ehhez hozzátartozik például a közintézmények 
akadálymentes megközelíthetősége. Az idősek szükségleteihez alkalmazkodó 
lakhatási lehetőségek terén új utakon kell elindulni, például a gondozást is kínáló 
otthonokhoz és a többgenerációs otthonokhoz nyújtott ERFA-támogatásokon keresztül 
Emellett támogatni lehetne az idősek igényeinek megfelelő lakások kialakításához 
biztosított kedvezményes hiteleket is.

b) A csökkenő népességű régióknak, amelyeknek az ott maradó lakosság elöregedésével 
is szembe kell nézniük, szociális és egészségügyi szolgáltatásaikat az igényekhez kell 
igazítaniuk. Támogatást kell elkülöníteni arra, hogy az időskorúak számára továbbra is 
biztosított legyen az otthoni ápolás és a teljes körű orvosi ellátás.

c) A családi élet és a munka összeegyeztethetőségének javítása érdekében a városoknak 
és a településeknek valamennyi korosztály számára egész napos gyermekgondozást kell 
kínálniuk, amelynek megbízhatónak és ingyenesnek kell lennie. Ezenfelül elegendő 
kínálatra van szükség a családok igényeinek megfelelő és megfizethető lakhatási 
lehetőségek területén. A születések száma csak akkor fog emelkedni, ha jó gondozási és 
oktatási kínálat áll rendelkezésre, és a fiatalok előtt jó lehetőségek tárulnak fel.

4. Migráció

A népesség növekedésének legfontosabb forrását eddig az Európai Unión kívülről érkező 
bevándorlók jelentették. Európa demográfiai okokból továbbra is rászorul a bevándorló 
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szakképzett munkaerőre. Ugyanakkor meg kell állapítani, hogy a bevándorolt személyek 
integrációja Európa különböző régióiban eltérő mértékben sikeres.

a) A demográfiai változás az előadó véleménye szerint hosszú távú európai migrációs 
stratégiát tesz szükségessé. Az Európai Uniónak jobban össze kell hangolnia a 
bevándorlást és az integrációt. A legális bevándorlást európai szinten kell szabályozni.

b) A régiók számára több pénzeszközt kell biztosítani a bevándorlók integrálásához.
Emellett támogatni kell őket a bevándorlókkal szembeni előítéletek leküzdésében.

5. Foglalkoztatás

A népességcsökkenésre tekintettel az előadó a jólét, a termelékenység és a társadalmi 
összetartás fenntartásához alapvetően fontosnak tartja a foglalkoztatottak arányának 
növelését és a szakképzettségek fejlesztését. A jelenlegi támogatási időszakban mintegy 
19 milliárd eurót bocsátanak rendelkezésre a foglalkoztatás útjában álló akadályok 
elhárítására, különösen a nők, a fiatalok, az idősebbek vagy az alacsony képzettségű 
munkavállalók esetében. 

a) A kohéziós politikát az eddigieknél jobban fel kell használni az azon 
népességcsoportokat szolgáló intézkedések támogatására, amelyek foglalkoztatási 
potenciálja még nincsen kibontakoztatva. Különösen az ESZA-t kell úgy alakítani, hogy a 
benne rejlő lehetőségeket teljes mértékben ki lehessen használni.

b) A fiatalok munkanélkülisége sok régióban a legfőbb problémák közé tartozik; 
ezeknek a régióknak fel kellene használniuk az ESZA pénzforrásait arra, hogy biztosítsák 
a fiatalok társadalmi beilleszkedését és lehetőséget adjanak nekik egy megfelelő szakma 
gyakorlására.

c) Hasonlóképpen a nők foglalkoztatottsági aránya továbbra is alacsony. A demográfiai 
változás további érv arra, hogy minden korosztályban több nő számára biztosítsuk a 
munkahelyekhez és az egész életen át tartó tanulást célzó programokhoz való hozzáférést.

6. Elemzési eszközök és bevált gyakorlatok

Az előadó véleménye szerint a demográfiai változás kihívásaira adandó válasz 
megtalálásához először megfelelő statisztikákat kell készíteni erről a változásról. Második 
lépésként javítani kell az illetékes szervek közötti koordinációt.

a) Az európai régiókban zajló demográfiai folyamatok jobb leírásához finomítani kell az 
elemzési eszközökön, és ki kell térni a regionális szempontokra is. A Bizottságnak 
pontosítania és rendszeresen aktualizálnia kellene a „demográfiai sebezhetőségi 
mutatót”. Emellett összehasonlíthatóvá kell tenni a demográfiai folyamatokra vonatkozó 
helyi, regionális és nemzeti adatbázisokat, hogy elemezni és értékelni lehessen az egész 
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Európából érkező adatokat1.

b) A régióknak közösen stratégiákat kell kidolgozniuk az együttműködésre alapozva. 
Fontos a helyi és regionális szereplőkkel (például egészségügyi vagy szociális 
szolgáltatókkal) való együttműködés. A Bizottságnak emellett ismételten meg kellene 
vizsgálnia egy, a helyi és regionális választott képviselőknek szóló Erasmus-program 
végrehajtásának lehetőségeit. 

                                               
1 Lásd az Európán belüli egészségügyi helyzetről, öregedési folyamatról és nyugdíjba vonulásról készített 
SHARE-adatbázist (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).


