
DT\854889NL.doc PE456.893v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

25.1.2011

WERKDOCUMENT
over demografische verandering en de gevolgen daarvan voor het toekomstig 
cohesiebeleid van de EU

Commissie regionale ontwikkeling

Rapporteur: Kerstin Westphal



PE456.893v01-00 2/6 DT\854889NL.doc

NL

I. Demografische verandering en de gevolgen voor Europese regio’s

De demografische verandering in de EU is een feit, en de omgang hiermee is een van de 
belangrijkste opgaven voor de toekomst. In de meeste lidstaten nemen de geboortecijfers 
af terwijl de levensverwachting stijgt. Prognoses van Eurostat voor de bevolking van de 
EU in 2050 tonen enorme verschuivingen in de leeftijdsopbouw, waarbij de 60-plus 
generatie sterk is oververtegenwoordigd. Deze verandering in de bevolkingssamenstelling 
gaat gepaard met wijzigingen op economisch, sociaal en maatschappelijk vlak.

De rapporteur is van mening dat de demografische verandering in vele EU-regio’s tot 
nieuwe uitdagingen zal leiden. Daarom moeten demografische ontwikkelingen vooral op 
regionaal niveau worden gevolgd want op dat niveau zijn de meest duidelijke 
ontwikkelingen te zien. Waar de bevolking in veel landelijke gebieden afneemt door het 
vertrek van jongeren, profiteren welgestelde stedelijke gebieden van een toestroom.  
Dichtbevolkte regio’s zoals Londen zijn de “winnaars” van deze demografische 
verschuivingen terwijl regio’s in de nieuwe Duitse deelstaten, in het westen van Polen of 
in het noorden van Spanje de “verliezers” zijn.  In zo’n 20 regio’s zal de bevolking met 
meer dan 10 % afnemen.

II. Demografische verandering en het regionaal beleid van de EU

Dat een demografische verandering zowel risico’s als kansen biedt, wordt nog niet door 
alle regio’s onderkend.  De vele uitdagingen eisen van regio’s en steden een strategie.  De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt hoofdzakelijk bij de lidstaten, maar de rapporteur is 
ervan overtuigd dat regio’s proactief te werk moeten gaan en daarbij zowel instructies als 
perspectieven nodig hebben.  

In de conclusies van het vijfde Cohesieverslag1 wordt de nadruk gelegd op de betekenis 
van de demografische verandering. In de mededeling van de Europese Commissie 
"Solidariteit tussen de regio’s bevorderen" wordt eveneens gesteld dat de rechten van elke 
generatie moeten worden gewaarborgd. Kinderen en jongeren moeten deelnemen aan de 
maatschappij en daarbij hoort ondersteuning van het gezin, het vestigen en handhaven van 
kwalitatief hoogwaardige opvang- en scholingsvoorzieningen, beroepsopleiding en 
perspectieven op het gebied van werk. De middengeneraties hebben ondersteuning nodig 
bij de opvang en de opvoeding van hun kinderen, maar ook bij de verzorging van de 
oudere generatie. Oudere mensen hebben steun nodig om actief en onafhankelijk deel te 
kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven.

Lidstaten en regio’s kunnen structuurgelden gebruiken voor de ontwikkeling van op maat 
gesneden strategieën. Op deze manier worden via het EU-structuurbeleid projecten 
gecofinancierd waarmee de demografische verandering goed kan worden opgevangen.  In 
de programmaperiode 2007-2013 hebben de lidstaten bijna 30 miljard euro (8,5 % van de 
structuurgelden) gepland voor maatregelen op dit gebied.  Daarmee vormt het regionaal 
beleid een cruciaal instrument voor de aanpak van de demografische verandering.

                                               
1 COM(2010) 642.
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III. Taken en vragen

De rapporteur is zich bewust dat de demografische verandering zich op meerdere 
gebieden manifesteert.1 Toch is het haar mening dat ook en juist met name in het 
structuurbeleid de enorme uitdagingen van de demografische verandering het hoofd moet 
worden geboden.

1. Algemene aanpassingen van het structuurbeleid

a) De rapporteur is van mening dat de structuurfondsen zodanig moeten worden herzien, 
dat ze beter zijn afgestemd op de gevolgen van de demografische verandering. Alleen 
wanneer mensen zich in hun woonplaats thuis voelen en kunnen beschikken over werk, 
openbaar vervoer, een cultureel aanbod en functionerende structuren in de 
gezondheidszorg, zullen zij daar ook blijven wonen.  

b) Overwogen moet worden of op regionaal niveau naast het bbp ook aspecten van 
demografische verandering te beschouwen zijn als criteria voor de toewijzing van 
structuurfondsgelden. De "Demografische kwetsbaarheidsindex" van de DG REGIO2

kan als voorbeeld dienen.

c) Regio’s moeten in hun operationele programma’s meer dan voorheen rekening 
houden met de demografische verandering en zij moeten een strategie ontwikkelen om 
deze verandering het hoofd te bieden.

d) Afzonderlijke regio’s die sterk door de demografische verandering worden getroffen 
kunnen dienst doen als "testregio’s" voor een innovatieve aanzet om het demografisch 
evenwicht te handhaven op regionaal niveau. Hieruit kunnen dan voor andere Europese 
regio’s conclusies worden getrokken.

2. Stedelijke ontwikkeling en infrastructuur  

Volgens artikel 8 van de EFRO-verordening moet bij duurzame stedelijke ontwikkeling 
"rekening gehouden worden met wijzigende demografische structuren". De rapporteur ziet 
niet alleen voor landelijke gebieden, maar ook voor steden grote uitdagingen in de 
ontvolking en de stijgende gemiddelde leeftijd.

a) Hoewel een "onproductieve concurrentiestrijd" om meer inwoners moet worden 
vermeden, moeten regio’s toch proberen zich staande te houden in de concurrentieslag om 
de inwoner  - zij moeten ook met behulp van structuurmiddelen werken aan verbetering 
van de bereikbaarheid, het scholingsaanbod en de levenskwaliteit.  Kleine landelijke 
gemeenten kunnen bijvoorbeeld als rustplaats voor senioren een nieuwe betekenis 
krijgen.

                                               
1 Zie ook 2010/2027(INI) van het EMPL.
2 "Demography Vulnerability Index", zie werkdocument van Commissie "Regio’s 2020, SEC(2008)
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b) Om leegloop te voorkomen, is de ontwikkeling van een kind- en gezinsvriendelijke 
stad noodzakelijk. Daarbij hoort een "stad van korte verbindingen". Werk, woning en 
ontspanning moeten dicht bij elkaar liggen. Dat betekent voor de stadsplanning: een mix 
van wonen, werken, infrastructuur en groenvoorziening. Steden moeten investeren in 
speelplaatsen, groenvoorziening alsmede in instellingen voor zorgafhankelijke 
gezinsleden.

c) Stadsvernieuwing (bijvoorbeeld renovatie) moet financieel gesteund worden omdat 
sloop economisch onaantrekkelijk is. Bij stedelijke planning moet men zich beter instellen 
op een krimpende bevolking, ook door revitalisering en herinrichting van stadscentra, een 
gebied waarop nog weinig ervaring bestaat. Gemeenten wier aanpak van de besproken 
uitdagingen ook op Europees niveau inzetbaar is, komen in aanmerking voor de functie 
van "testregio" (zie 1.d).

d) Er moet worden gezocht naar passende innovatieve concepten als antwoord op de 
nieuwe uitdagingen die het openbaar vervoer stelt. Zo betekent een daling van het aantal 
werkenden bijvoorbeeld dat er minder mensen van het openbaar vervoer gebruik maken.
In plattelandsgebieden zal het lijnverkeer gedeeltelijk moeten worden geschrapt.

3. Ouderen-, kind- en gezinsbeleid

De positieve (economische en sociale) bijdrage van ouderen aan de maatschappij wordt 
vaak onderschat. De rapporteur verwelkomt het plan om 2012 uit te roepen tot "Europees 
jaar voor actief ouder worden en de ondersteuning van solidariteit tussen de generaties".  
Tegelijkertijd moeten jongeren in alle geledingen van de maatschappij worden 
geïntegreerd en moeten zij ruime kansen krijgen op het gebied van scholing en werk.  
Daarnaast moeten vrouwen en gezinnen speciaal worden ondersteund.

a) Gemeenten moeten aantrekkelijk worden voor ouderen, ook om sociale uitsluiting te 
voorkomen. Hiertoe behoort bijvoorbeeld een ongehinderde toegang tot openbare 
voorzieningen. Ook bij aangepaste woningen voor ouderen moeten nieuwe wegen 
bewandeld worden, bijvoorbeeld met behulp van EFRO-middelen voor 
zorgwooncomplexen of huizen met meerdere generaties. Men zou ook kunnen denken aan 
een gunstige financiering van woningen die zijn aangepast voor ouderen.

b) Krimpende regio’s moeten zich ook instellen op het ouder worden van de blijvende 
bevolking en zullen hun aanbod aan sociale voorzieningen en zorgvoorzieningen aan 
moeten passen aan de veranderende vraag. Voor thuiszorg voor ouderen en een afdoende 
territoriale spreiding van het zorgaanbod zullen gelden beschikbaar gesteld moeten 
worden.

c) Voor een betere combinatie van werk en gezin moeten steden en gemeenten kosteloze 
en betrouwbare opvang aanbieden voor hele dagen en voor kinderen uit alle 
leeftijdsklassen. Bovendien moet er een afdoende aanbod zijn aan betaalbare en voor 
gezinnen geschikte woonruimte.  Alleen met een goed aanbod aan opvang en scholing en 
toekomstkansen voor jongeren zullen de geboortecijfers weer aantrekken.
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4. Migratie

Instroom van buiten de EU was tot nog toe de belangrijkste bron voor bevolkingstoename.
Gedwongen door de demografische ontwikkeling, zal Europa zijn aangewezen op een 
verdere instroom van gekwalificeerde arbeidskrachten. Tegelijkertijd valt vast te stellen 
dat de integratie van immigranten in de regio’s van Europa wisselend succesvol is.

a) De demografische verandering vereist in de ogen van de rapporteur een Europese 
migratiestrategie voor de lange termijn. De EU moet instroom en integratie beter 
coördineren. Legale immigratie moet geregeld worden op Europees niveau.

b) De regio’s moeten beschikken over meer middelen voor de integratie van 
immigranten. Bovendien hebben de regio’s ondersteuning nodig bij het wegnemen van de 
vooroordelen die heersen ten opzichte van immigranten.

5. Werkgelegenheid

Ten aanzien van de teruggang van het bevolkingsaantal speelt de verhoging van de 
arbeidsparticipatie en het verbeteren van kwalificaties voor het behoud van welstand, 
productiviteit en sociale samenhang volgens de rapporteur een centrale rol.  In de lopende 
steunperiode is rond de 19 miljard euro vrijgemaakt voor het wegnemen van barrières 
voor de werkgelegenheid, met name voor vrouwen, jongeren, ouderen en laaggeschoolde 
werknemers.

a) Het cohesiebeleid moet sterker nog dan voorheen worden gebruikt voor ondersteunende 
maatregelen ten gunste van bevolkingsgroepen waarvan het arbeidspotentieel nog niet ten 
volle is benut. Met name de organisatie van het ESF moet gericht zijn op een optimale 
benutting van het potentieel.

b) Jeugdwerkeloosheid behoort in vele regio’s tot de voornaamste problemen. Hier 
moeten ESF-middelen gebruikt worden om de sociale integratie van jongeren te 
waarborgen en om deze jongeren de mogelijkheid te geven een geschikt beroep te kiezen.

c) Ook het percentage vrouwen dat deelneemt aan de arbeidsmarkt is nog steeds te 
laag. De demografische verandering is een extra argument om meer vrouwen uit alle 
leeftijdsgroepen toegang te geven tot banen en de programma’s voor een leven lang leren.

6. Onderzoeksinstrumenten en best-practice

Om antwoorden te vinden op de uitdagingen die de demografische verandering biedt, is 
het voor de rapporteur ten eerste belangrijk deze verandering statistisch goed in kaart te 
brengen. In een tweede stap moet de coördinatie tussen de betrokken instanties worden 
verbeterd.
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a) Voor een beter begrip van de demografische ontwikkelingen in de Europese regio’s 
moeten de onderzoeksinstrumenten worden verfijnd opdat ook regionale aspecten worden 
meegenomen. De Commissie zou de "Demography Vulnerability Index" moeten 
aanscherpen en regelmatig bijwerken. Daarnaast zouden lokale, regionale en nationale 
databanken met elkaar gekoppeld moeten worden, zodat de gegevens voor heel Europa 
kunnen worden geëvalueerd en beoordeeld.1

b) De regio’s moeten gemeenschappelijk strategieën ontwikkelen die voortbouwen op 
samenwerking. Samenwerking tussen lokale en regionale spelers (bijvoorbeeld tussen 
zorginstellingen en sociale instellingen) is belangrijk. De Commissie zou bovendien nog 
eens de haalbaarheid moeten nagaan van de organisatie van het project “Erasmus voor 
gekozen vertegenwoordigers van lokale en regionale overheidsinstanties“.

                                               
1 Zie de SHARE-database over gezondheid, ouder worden en het verlaten van de arbeidsmarkt in Europa


