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I. Zmiany demograficzne oraz ich skutki dla regionów europejskich

Zmiany demograficzne w UE są faktem; zajęcie się nimi jest jednym z najważniejszych 
zadań na przyszłość. W większości państw członkowskich wskaźniki urodzeń maleją, 
wydłuża się natomiast przewidywana długość życia. Według prognoz Eurostatu do 2050 r. 
w strukturze wiekowej społeczeństwa UE wystąpią drastyczne zmiany, przede wszystkim 
na korzyść pokolenia 60+. To starzenie się społeczeństwa idzie w parze ze zmianami 
gospodarczymi, socjalnymi i społecznymi. 

Sprawozdawczyni jest zdania, że zmiany demograficzne wiążą się z nowymi wyzwaniami 
dla wielu regionów UE. W związku z tym zmiany demograficzne należy rozpatrywać 
przede wszystkim na szczeblu regionalnym, na którym uwidaczniają się znaczne różnice. 
Podczas gdy na wielu obszarach wiejskich zmiany demograficzne skutkują migracją 
młodych ludzi, dla bogatych obszarów miejskich fale przyjezdnych są źródłem korzyści. 
Aglomeracje, takie jak Londyn, są „beneficjentami” zmian demograficznych, podczas gdy 
regiony w nowych niemieckich krajach związkowych, w zachodniej Polsce i północnej 
Hiszpanii są „przegranymi”. W około 20 regionach spadek liczby ludności wyniesie 
ponad 10%.

II. Zmiany demograficzne i polityka regionalna UE 

Jeszcze nie wszystkie regiony dostrzegły, że zmiany demograficzne niosą ze sobą 
zarówno zagrożenia, jak i szanse. Różnorodność wyzwań oznacza, że regiony i miasta 
potrzebują własnych strategii. Zasadniczo opracowywanie strategii leży w gestii państw 
członkowskich, lecz sprawozdawczyni jest przekonana, że regiony muszą działać 
proaktywnie, przy czym należy im udzielić wskazówek i nakreślić perspektywy. 

We wnioskach z piątego sprawozdania w sprawie spójności1podkreślono znaczenie zmian 
demograficznych. Również w komunikacie Komisji „Wspierać solidarność między 
pokoleniami” zwrócono uwagę, że należy przestrzegać praw każdego pokolenia. Dzieci 
i młodzież muszą uczestniczyć w społeczeństwie – wymaga to wspierania rodzin, 
tworzenia i utrzymywania wysokiej jakości żłobków, przedszkoli i szkół, nauki zawodu 
i perspektyw na pracę. Średnie pokolenia potrzebują wsparcia w wychowywaniu dzieci 
i opiece nad nimi, ale także w opiece nad starszym pokoleniem. Starsi ludzie potrzebują 
pomocy, by niezależnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

W celu opracowania odpowiednio dostosowanych strategii państwa członkowskie 
i regiony mogą skorzystać ze środków strukturalnych. W ten sposób w ramach polityki 
strukturalnej współfinansowane są projekty, które skutecznie kształtują zmiany 
demograficzne. W okresie finansowania 2007–2013 państwa członkowskie przeznaczyły 
na działania w tej dziedzinie prawie 30 mld euro (8,5% środków strukturalnych). Polityka 
regionalna jest tym samym kluczowym instrumentem mającym na celu sprostanie 
zmianom demograficznym.

                                               
1COM(2010) 642.
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III. Zadania i problemy

Sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę, że zmiany demograficzne to kwestia dotycząca 
wielu obszarów1.Niemniej jednak uważa ona, że szczególnie polityka strukturalna musi 
stawić czoła ogromnym wyzwaniom związanym ze zmianami demograficznymi. 

1. Ogólny przegląd reform polityki strukturalnej

a) Sprawozdawczyni jest zdania, że należy zbadać możliwości lepszego dostosowania
funduszy strukturalnych do skutków zmian demograficznych. Ludzie decydują się 
pozostać w danym miejscu zamieszkania tylko wtedy, gdy dobrze się w nim czują, mają 
tam pracę, mogą korzystać z komunikacji miejskiej, oferty kulturalnej oraz dobrze 
funkcjonującej służby zdrowia. 

b) Należy zastanowić się nad tym, czy jako jedno z kryteriów przydziału środków 
z funduszy strukturalnych, oprócz PKB, nie powinno uwzględniać się na szczeblu 
regionalnym również aspektów zmian demograficznych. Za przykład może posłużyć 
„wskaźnik narażenia na zmiany demograficzne” opracowany przed DG REGIO2.

c) Regiony powinny w większym stopniu niż dotychczas uwzględniać zmiany 
demograficzne w swoich programach operacyjnych oraz opracować strategię radzenia 
sobie z tymi zmianami.

d) Pojedyncze regiony, których problem zmian demograficznych dotyczy najbardziej, 
mogą pełnić funkcję „regionów testowych”; w takich regionach można wypróbowywać 
innowacyjne rozwiązania mające na celu stawienie czoła zmianom demograficznym na 
szczeblu regionalnym i w ten sposób wyciągać wnioski dla pozostałych regionów 
europejskich.

2. Rozwój miast i infrastruktura 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie EFRR w kontekście zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich należy uwzględnić zmiany struktur demograficznych. 
Sprawozdawczyni zauważa, że nie tylko obszary wiejskie, ale też miasta muszą sprostać 
znacznym wyzwaniom, do których zalicza się wyludnienie i wzrost przeciętnej długości 
życia.

a) Chociaż należy zapobiegać „bezcelowej rywalizacji” o nowych mieszkańców, regiony 
muszą ze sobą konkurować – powinny skoncentrować się na ulepszeniu połączeń 
komunikacyjnych, oferty edukacyjnej i jakości życia, również przy wykorzystaniu 
środków strukturalnych. Mniejsze gminy wiejskie mogą na przykład być wykorzystane 
w nowy sposób jako miejsca do spędzenia emerytury dla osób starszych.

                                               
1Zob. także 2010/2027(INI) komisji EMPL.
2„Demography Vulnerability Index”, zob. dokument roboczy Komisji „Regiony 2020” SEC(2008).
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b) Aby zapobiec migracji, konieczne jest stworzenie miasta przyjaznego dzieciom 
i rodzinom. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie koncepcji „miasta krótkich dróg”. 
Miejsca pracy, zamieszkania i odpoczynku muszą znajdować się blisko siebie. 
W kontekście planowania miast oznacza to: użyteczne połączenie mieszkalnictwa, 
działalności gospodarczej, infrastruktury i terenów zielonych. Miasta muszą inwestować 
w place zabaw, tereny zielone oraz ośrodki dla członków rodzin wymagających opieki.

c) W przypadku przebudowy miast (lub wyburzania w ich obrębie) należy zapewnić 
pomoc finansową, ponieważ prace wyburzeniowe są nieatrakcyjne z ekonomicznego 
punktu widzenia. Planowanie miast musi bardziej koncentrować się na „procesach 
kurczenia”, również poprzez rewitalizację i reorganizację śródmieść – w tej dziedzinie 
brakuje jednak, jak dotąd, wystarczającego doświadczenia. Gminy, których przedmiotowe 
kwestie dotyczą najbardziej, mogą pełnić funkcję „regionów testowych” (zob. 1.d), 
a opracowywane na ich podstawie rozwiązania mogą być następnie stosowane w całej 
Europie.

d) Należy opracować innowacyjne koncepcje w celu sprostania nowym wyzwaniom 
w zakresie komunikacji miejskiej. Przykładowo: mniejsza liczba osób pracujących 
oznacza zmniejszenie liczby klientów. Na obszarach wiejskich transport liniowy należy 
częściowo zawiesić.

3. Polityka wobec osób starszych, dzieci oraz polityka rodzinna 

Często nie docenia się pozytywnego (gospodarczego i społecznego) wkładu, jaki wnoszą 
do społeczeństwa ludzie starsi. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje plan 
ogłoszenia roku 2012 „Europejskim Rokiem Aktywnego Starzenia się i Solidarności 
Międzypokoleniowej”. Jednocześnie młodzi ludzie muszą zostać włączeni do wszystkich 
obszarów społeczeństwa i otrzymać dobre możliwości w dziedzinie edukacji 
i zatrudnienia. Ponadto należy zapewnić szczególne wsparcie dla kobiet i rodzin.

a) Gminy muszą być atrakcyjne dla osób starszych między innymi po to, aby nie dopuścić 
do wykluczenia społecznego. W tym kontekście należy zapewnić np. pozbawiony barier 
dostęp do instytucji publicznych. Również w przypadku mieszkań dostosowanych do 
potrzeb osób starszych należy opracować nowe rozwiązania, np. finansowanie ze 
środków EFRR mieszkań wspomaganych i domów wielopokoleniowych. Do innych 
propozycji zalicza się kredyty z niskim oprocentowaniem na mieszkania dostosowane do 
potrzeb osób starszych.

b) Regiony wyludniające się, które także muszą dostosować się do starzejącej się części 
społeczności, są zmuszone dopasować usługi w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej
do aktualnych potrzeb. Wsparcie finansowe jest konieczne w celu zapewnienia starszym 
ludziom opieki domowej oraz kompleksowej opieki medycznej.

c) Aby polepszyć godzenie życia zawodowego z rodzinnym, miasta i gminy muszą 
opracować całodzienną ofertę dla dzieci w każdym wieku, która musi być godna zaufania 
i bezpłatna. Ponadto muszą być dostępne odpowiednio przystosowane do potrzeb rodziny 
oferty mieszkaniowe w przystępnej cenie. Ponowne zwiększenie wskaźnika urodzeń jest 
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możliwe wyłącznie poprzez zaproponowanie młodym ludziom dobrych ofert w zakresie 
opieki i edukacji oraz dobrych perspektyw na przyszłość.

4. Migracja

Napływ ludności spoza UE był jak dotąd ważnym źródłem wzrostu zaludnienia. 
Z przyczyn demograficznych Europa będzie nadal zdana na napływ wykwalifikowanej 
siły roboczej. Jednocześnie należy zauważyć zróżnicowaną skuteczność integracji 
imigrantów w regionach europejskich. 

a) Sprawozdawczyni jest zdania, że zmiany demograficzne wymagają opracowania 
długoterminowej europejskiej strategii migracyjnej. Unia Europejska musi lepiej 
koordynować imigrację i integrację. Legalna imigracja musi zostać uregulowana na 
szczeblu europejskim. 

b) Regiony muszą otrzymać więcej środków na integrację imigrantów. Poza tym ważne 
jest także wsparcie regionów w przełamywaniu uprzedzeń w stosunku do imigrantów.

5. Zatrudnienie

Sprawozdawczyni jest zdania, że w obliczu niżu demograficznego zwiększenie 
zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji mają kluczowe znaczenie dla utrzymania 
dobrobytu, wydajności i konkurencyjności oraz dla spójności społecznej. W obecnym 
okresie finansowania około 19 mld euro przeznaczono na pomoc w usuwaniu barier 
w zatrudnieniu, w szczególności w odniesieniu do kobiet, ludzi młodych, starszych 
i pracowników o niskich kwalifikacjach. 

a) Poprzez wzmożone stosowanie polityki spójności należy wesprzeć działania 
skoncentrowane na grupach społecznych, których potencjał zawodowy nie został jeszcze 
wykorzystany. Dotyczy to zwłaszcza odpowiedniego dostosowania EFS, tak aby móc 
z niego w pełni korzystać.

b) Bezrobocie wśród młodych ludzi zalicza się do najistotniejszych problemów w wielu 
regionach; regiony te powinny przeznaczać środki pochodzące z EFS na zapewnienie 
integracji społecznej młodych ludzi i umożliwienie im wyboru odpowiedniego zawodu.

c) Również liczba kobiet aktywnych zawodowo jest nadal za niska. Zmiany 
demograficzne są dodatkowym argumentem za zapewnieniem większej liczbie kobiet 
w każdym wieku dostępu do zatrudnienia oraz programów uczenia się przez całe życie.

6. Narzędzia analityczne i najlepsze praktyki

Według sprawozdawczyni, aby znaleźć odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianami 
demograficznymi, należy najpierw przeprowadzić odpowiednie analizy statystyczne. Na 
kolejnym etapie należy ulepszyć współpracę pomiędzy odpowiedzialnymi podmiotami.
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a) Aby lepiej zrozumieć zmiany demograficzne zachodzące w regionach europejskich, 
należy udoskonalić narzędzia analityczne i uwzględnić również aspekty regionalne. 
Komisja powinna udoskonalić i regularnie aktualizować „wskaźnik narażenia na 
zmiany demograficzne”. Ponadto należy zapewnić porównywalność lokalnych, 
regionalnych i krajowych baz danych dotyczących zmian demograficznych, tak aby 
umożliwić ocenianie danych na szczeblu europejskim1.

b) Regiony muszą wspólnie opracowywać kompleksowe strategie oparte na współpracy. 
Ważną rolę odgrywa współpraca z podmiotami lokalnymi i regionalnymi (np. 
świadczącymi usługi w zakresie opieki zdrowotnej i usługi socjalne). Poza tym Komisja 
powinna ponownie zbadać możliwość realizacji projektu „Erasmus dla przedstawicieli 
lokalnych i regionalnych wyłonionych w wyborach”. 

                                               
1Zob. Europejska baza danych SHARE gromadząca dane dla Europy dotyczące zdrowia, starzenia się 
i odchodzenia z rynku pracy.


