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I. Demografiniai pokyčiai ir padariniai Europos regionams

Faktas, kad Europos Sąjungoje vyksta demografiniai pokyčiai, ir viena iš pagrindinių
ateities užduočių yra rasti būda, kaip tvarkytis su jų padariniais. Daugumoje valstybių 
narių gimstamumas mažėja, o gyvenimo trukmė ilgėja. Eurostato prognozėse dėl 2050 m. 
ES gyventojų numatomi dramatiški amžiaus struktūros pokyčiai, pirmiausia padaugės 
60 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų. Toks gyventojų senėjimas vyksta kartu su 
pokyčiais ekonomikos, socialinėje ir visuomenės srityse. 

Pranešėja mano, kad dėl demografinių pokyčių daugelis ES regionų susidurs su naujais 
iššūkiais. Dėl to demografinius reiškinius pirmiausiai reikėtų stebėti regionų lygmeniu, ten 
aiškėja labai skirtingi reiškiniai. Daugeliui kaimo vietovių dėl jaunimo emigracijos 
patiriant neigiamus demografinius pokyčius, turtingoms miestų vietovėms atvykstantys 
asmenys yra naudingi. Tokioms aglomeracijoms kaip Londonas demografiniai pokyčiai 
teikia naudą, o naujosiose Vokietijos federacinėse žemėse, Vakarų Lenkijoje arba Šiaurės 
Ispanijoje esantys regionai dėl tokios padėties pralaimi. Maždaug 20 regionų gyventojų 
skaičiaus sumažėjimas sieks apie 10 proc.

II. Demografiniai pokyčiai ir ES regioninė politika 

Dar ne visi regionai suvokė, kad demografiniai pokyčiai jiems kelią grėsmę, tačiau taip 
pat siūlo galimybių. Iššūkių įvairovė reiškia, kad regionams ir miestams reikia skirtingų 
strategijų. Iš esmės už tokias strategijas yra atsakingos valstybės narės, tačiau pranešėja 
įsitikinusi, kad regionai privalo rodyti iniciatyvą, jiems tuo pat metu reikia sukurti gaires ir 
nurodyti perspektyvas. 

Penktosios sanglaudos politikos ataskaitos išvadose1 pabrėžiama demografinių pokyčių 
reikšmė. Taip pat ES Komisijos komunikate „Skatinti regionų solidarumą“ teigiama, kad 
reikia užtikrinti kiekvienos kartos teises. Vaikai ir jaunimas turi dalyvauti visuomenės 
gyvenime – tam būtina parama jų šeimoms, aukšto lygio vaikų priežiūros ir ugdymo 
įstaigų kūrimas ir išlaikymas, profesinis rengimas ir užimtumo perspektyvos. Viduriniajai 
kartai reikia pagalbos ir paramos rūpinantis vaikais ir juos auklėjant bei slaugant ir 
prižiūrint vyresniosios kartos asmenis. Vyresnio amžiaus žmonėms reikia pagalbos, kad 
jie galėtų aktyviai ir laisvai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Valstybės narės ir regionai gali naudoti struktūrinių fondų lėšas konkrečioms strategijoms 
kurti. Taip struktūrinės politikos lėšomis kartu finansuojami demografinius pokyčius 
sėkmingai koordinuojantys projektai. 2007–2013 m. finansavimo laikotarpiui valstybės 
narės šios srities priemonėms numatė išleisti beveik 30 mlrd. eurų (8,5 proc. struktūrinių 
fondų lėšų). Dėl to regioninė politika yra pagrindinė kovos su demografinių pokyčių 
padariniais priemonė.

III. Užduotys ir klausimai

                                               
1 COM (2010) 642.
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Pranešėja žino, kad demografiniai pokyčiai yra įvairias sritis apimantis klausimas.1 Tačiau 
jos nuomone būtent struktūrinė politika privalo spręsti milžiniškus demografinių pokyčių 
iššūkius. 

1. Bendrosios struktūrinės politikos reformos

a) Pranešėjos nuomone, būtina išsamiai patikrinti, kaip struktūrinius fondus galima geriau 
pritaikyti demografinių pokyčių padariniams. Tik tada, kai žmonės savo gyvenamojoje 
vietoje jaučiasi gerai, ten turi darbą, gali naudotis viešuoju transportu, užsiimti kultūrine 
veikla bei naudotis veikiančiomis sveikatos apsaugos struktūromis, jie ten lieka gyventi. 

b) Reikia apgalvoti, ar kaip į kriterijų struktūrinių fondų lėšoms skirti regionų lygmeniu 
be BVP reikėtų atsižvelgti ir į demografinių pokyčių aspektus. Pavyzdys – Regioninės 
politikos generalinio direktorato „Demografinio pažeidžiamumo rodiklis“2

c) Regionai savo veiksmų programose turėtų labiau nei iki šiol atsižvelgti į 
demografinius pokyčius ir parengti kovos su šių pokyčių padariniais strategiją.

d) Ypač stiprią demografinių pokyčių žalą patiriantys regionai galėtų būti „bandomieji 
regionai“, kuriuose būtų išbandomos naujoviškos regioninės kovos su pokyčių 
padariniais programos – taip būtų galima padaryti kitiems Europos regionams tinkančias 
išvadas.

2. Miestų plėtra ir infrastruktūra 

Remiantis reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo 8 straipsniu miestų tvarųjį 
vystymąsi reikia skatinti „atsižvelgiant į demografinės struktūros raidą“. Pranešėjos 
nuomone, ne tik kaimo vietovės, bet ir miestai susidurs su dideliais iššūkiais kovoje su 
gyventojų skaičiaus mažėjimo ir didėjančio amžiaus vidurkio padariniais.

a) Regionai, užkirsdami kelią „nenašiai konkurencijai“ dėl daugiau gyventojų, vis dėlto 
privalo bandyti atsilaikyti konkurencinėje kovoje dėl gyvenamosios vietos ir taip pat, 
pasinaudodami struktūrinių fondų lėšomis, turėtų daugiau dėmesio skirti susisiekimo, 
švietimo ir gyvenimo kokybės gerinimui. Pvz., mažesnės kaimo bendruomenės gali tapti 
ramiomis vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo vietovėmis.

b) Siekiant užkirsti kelią emigracijai būtina tobulinti miestus padarant juos 
palankesniais vaikams ir šeimoms. Vienas iš tikslų yra „trumpų atstumų miestas“. 
Darbo, gyvenamoji ir poilsio vietos turi būti arti viena kitos. Todėl planuojant miestus 
reikia tinkamai paskirstyti gyvenamuosius, pramoninius, infrastruktūros rajonus ir 
žaliuosius plotus. Miestai privalo investuoti į žaidimų aikšteles, žaliuosius plotus, taip pat 
priežiūros reikalaujančių šeimos narių įstaigas.

                                               
1 Taip pat Žr. Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto procedūrą 2010/2027(INI).
2 „Demography Vulnerability Index“, žr. Komisijos darbo dokumentą „Regionai 2020“, SEK(2008).
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c) Reikia finansiškai skatinti miestų pertvarkymą (perstatymą), nes priemonės, 
susijusios su pastatų griovimu, nepatrauklios verslui. Miestų planavimo srityje reikia 
labiau ruoštis traukimosi procesams, taip pat atgaivinant ir pertvarkant miestų centrus –
šioje srityje iki šiol turima mažai patirties. Pertvarkomų bendruomenių kaip „bandomųjų 
regionų“ (žr. 1 dalies d punktą) problemų sprendimo būdai gali būti naudingi visoje 
Europoje.

d) Siekiant prisitaikyti prie naujų reikalavimų viešojo artimojo susisiekimo sistemoje 
būtina sukurti naujoviškas koncepcijas. Pvz., mažiau dirbančių asmenų reiškia mažiau 
klientų. Kaimo vietovėse reikia iš dalies mažinti reguliariąsias susisiekimo paslaugas.

3. Vyresnio amžiaus žmonių, vaikų ir šeimos politika 

Dažnai nepakankamai įvertinamas teigiamas (ekonominis ir socialinis) vyresnio amžiaus 
žmonių įnašas į visuomenę. Pranešėja džiaugiasi ketinimais 2012 metus paskelbti 
„Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo skatinimo metais“. Tuo pačiu metu 
būtina į visas visuomenės sritis integruoti jaunimą ir suteikti jiems geras lavinimosi ir 
darbo rinkos galimybes. Be to, reikia ypač skatinti moteris ir šeimas.

a) Taip pat siekiant užkirsti kelią socialinei atskirčiai bendruomenės turi tapti patrauklios 
vyresnio amžiaus žmonėms. Viena iš tam skirtų priemonių yra, pvz., fizinė galimybė 
patekti į viešąsias įstaigas. Naujų priemonių reikia imtis ir vyresnio amžiaus žmonėms 
pritaikyto gyvenamojo būsto srityje, pvz., panaudojant Europos regioninės plėtros 
fondo lėšas gyvenamųjų patalpų kompleksams, kuriuose teikiamos priežiūros ir slaugos 
paslaugos, arba kelių kartų namams statyti. Taip pat būtų galima skatinti mažesnių 
palūkanų kreditus vyresnio amžiaus žmonėms pritaikytų būstų statybai.

b) Regionai, kuriuose mažėja gyventojų skaičius ir kurie taip pat privalo ruoštis likusios 
gyventojų dalies senėjimui, yra priversti pagal reikmę pritaikyti socialines ir sveikatos 
apsaugos paslaugas. Būtina skirti lėšų, kad vyresniems žmonėms būtų galima toliau 
užtikrinti priežiūrą ir slaugą namuose ir teritorinį sveikatos priežiūros paslaugų 
pasiskirstymą.

c) Kad būtų galima labiau suderinti šeimos gyvenimą su darbu, miestai ir 
bendruomenės turi pasiūlyti veiklos visų amžiaus grupių vaikams, tokia veikla turi būti 
patikima ir nemokama. Be to, reikia pasiūlyti pakankamai šeimoms palankių įperkamų 
būstų. Gimstamumas ims didėti tik pasiūlius geras vaikų priežiūros ir ugdymo galimybes 
bei ateities galimybes jaunimui.

4. Migracija

Imigracija iš ES nepriklausančių valstybių iki šiol buvo svarbiausias gyventojų skaičiaus 
didėjimo šaltinis. Europa dėl demografinių priežasčių toliau bus priklausoma nuo 
kvalifikuotos darbo jėgos imigracijos. Tuo pačiu metu reikia pripažinti, kad imigrantų 
integracija Europos regionuose nevienodai sėkminga.
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a) Demografiniai pokyčiai, pranešėjos nuomone, reikalauja ilgalaikės Europos 
migracijos strategijos. ES privalo geriau koordinuoti imigraciją ir integraciją. Europos 
lygmeniu reikia reguliuoti teisėtą imigraciją.

b) Regionai turi gauti daugiau imigrantų integracijai skirtų lėšų. Be to, jiems reikia 
paramos kovojant su stereotipais apie imigrantus.

5. Užimtumas

Kalbėdama apie gyventojų skaičiaus mažėjimą pranešėja mano, kad siekiant išlaikyti 
gerovę, našumą ir darnią visuomenę ypač svarbu didinti užimtumą ir tobulinti 
kvalifikaciją. Dabartiniu finansavimo laikotarpiu beveik 19 mlrd. eurų skiriama 
užimtumo kliūtims šalinti, ypač moterų, jaunimo, vyresnių žmonių arba žemos 
kvalifikacijos darbuotojų atveju. 

a) Siekiant skatinti toms gyventojų grupėms, kurios dar neišnaudojo savo užimtumo 
galimybių, skirtas priemones, reikia geriau naudotis sanglaudos politikos galimybėmis. 
Ypač būtina taip pertvarkyti Europos socialinį fondą, kad būtų galima visapusiškai 
panaudoti jo teikiamas galimybes.

b) Jaunimo nedarbas yra viena iš didžiausių problemų daugelyje regionų, šie regionai 
turėtų naudotis Europos socialinio fondo lėšomis, kad užtikrintų socialinę jaunimo 
integraciją ir jiems suteiktų galimybę užsiimti tinkama profesija.

c) Vis dar per mažas ir moterų užimtumas. Demografiniai pokyčiai yra papildomas 
argumentas, padedantis daugiau visų amžiaus grupių moterų suteikti galimybę rasti darbą 
ir dalyvauti mokymosi visą gyvenimą programose.

6. Analizės instrumentai ir geriausia patirtis

Siekiant rasti demografinių pokyčių keliamų problemų sprendimus, pranešėjos nuomone, 
pirmiausia svarbu statistiniu požiūriu tinkamai išnagrinėti šiuos pokyčius. Kitas žingsnis 
turėtų būti koordinacijos tarp atsakingų tarnybų gerinimas.

a) Norint geriau išnagrinėti demografinius reiškinius Europos regionuose būtina 
patobulinti analizės instrumentus ir taip pat įtraukti regionų aspektus. Komisija turėtų 
patobulinti „Demografinio pažeidžiamumo rodiklį“ ir reguliariai jį atnaujinti. Taip pat 
reikėtų pagal vienodus kriterijus pertvarkyti demografiniams reiškiniams skirtus vietos, 
regioninius ir nacionalinius duomenų bankus, kad būtų galima Europos lygmeniu 
išnagrinėti ir įvertinti duomenis.1

b) Regionai privalo kartu rengti bendradarbiavimu grįstas strategijas. Svarbus 
bendradarbiavimas su vietos ir regionų įstaigomis (pvz., sveikatos apsaugos arba 
socialinės tarnybos). Komisija taip pat turėtų vėl patikrinti galimybes, ar galima 

                                               
1 Žr. SHARE duomenų banką dėl sveikatos, senėjimo ir pasitraukimo iš darbo rinkos Europoje.
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įgyvendinti projektą „Erasmus programa vietos ir regioninės valdžios atstovams“.


