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I. Schimbările demografice și consecințele acestora asupra regiunilor europene

Schimbarea demografică în UE este o realitate, iar abordarea acesteia reprezintă o sarcină-
cheie pentru viitor. În majoritatea statelor membre, rata natalității scade, în timp ce 
speranța de viață crește. Previziunile Eurostat privind populația UE în anul 2050 indică 
schimbări dramatice în structura vârstei acesteia, în primul rând în avantajul generației 
trecute de vârsta de 60 de ani. Această îmbătrânire a populației este însoțită de schimbări 
în domeniul economic, social și al structurii societății. 

Raportoarea consideră că schimbarea demografică duce la apariția unor noi provocări în 
multe regiuni ale UE. Prin urmare, trebuie să se țină seama de evoluțiile demografice în 
special la nivel regional, unde se observă evoluții foarte diferite. În timp ce schimbarea 
demografică din multe regiuni rurale este afectată de exodul tinerilor, regiunile urbane 
prospere profită de pe urma migrației. Conurbațiile precum Londra sunt „câștigătorii” 
schimbării demografice, în timp ce „perdanții” sunt reprezentați de regiunile din noile 
landuri germane, din vestul Poloniei sau din nordul Spaniei. În aproximativ 20 de regiuni, 
scăderea populației depășește 10 %.

II. Schimbarea demografică și politica regională a UE 

Încă nu toate regiunile conștientizează faptul că schimbarea demografică presupune pentru 
acestea atât riscuri, cât și oportunități. Diversitatea provocărilor presupune strategii proprii 
pentru regiuni și orașe. În principiu, acest lucru ține de responsabilitatea statelor membre, 
însă raportoarea este convinsă că regiunile trebuie să acționeze proactiv și că, în această 
situație, acestea au nevoie de îndrumare și, deopotrivă, de perspective. 

În concluziile celui de al cincilea  Raport de coeziune1 se subliniază însemnătatea 
schimbării demografice. Și comunicarea Comisiei Europene intitulată „Consolidarea 
solidarității între regiuni” susține faptul că trebuie garantate drepturile fiecărei generații. 
Copiii și tinerii trebuie să facă parte din societate. Acest lucru necesită susținerea 
familiilor tinerilor, crearea și întreținerea unor instituții de înaltă calitate de îngrijire a 
copiilor și de educație, cursuri de formare profesională și perspective de obținere a unor 
locuri de muncă. Generațiile de vârstă medie au nevoie de ajutor și sprijin pentru îngrijirea 
și educația copiilor lor, dar și pentru îngrijirea și întreținerea generațiilor mai vârstnice. 
Persoanele mai în vârstă au nevoie de ajutor pentru a-și asigura o participare activă și 
independentă la viața socială.

Statele membre și regiunile pot utiliza fondurile structurale pentru a elabora strategii 
personalizate. Astfel, politica structurală cofinanțează proiecte care modelează cu succes 
schimbarea demografică. În perioada de finanțare 2007-2013, statele membre au alocat un 
buget de aproape 30 de miliarde de euro (8,5 % din fondurile structurale) pentru măsuri în 
acest domeniu. Politica regională devine astfel un instrument-cheie în confruntarea cu 
schimbările demografice.

                                               
1 COM(2010)642.



DT\854889RO.doc 3/6 PE456.893v01-00

RO

III. Responsabilități și aspecte abordate

Raportoarea este conștientă de faptul că schimbarea demografică este o temă 
interdisciplinară.1 Aceasta consideră totuși că mai ales politica structurală trebuie să facă 
față provocărilor uriașe ale schimbării demografice. 

1. Reformele politicii structurale în ansamblu

a) Raportoarea consideră că, pentru aceasta, trebuie să se verifice modul în care fondurile 
structurale pot fi mai bine adaptate la consecințele schimbării demografice. Numai 
atunci când se simt bine acasă, la locul de muncă, în transportul public urban, când 
beneficiază de oferte culturale și structuri funcționale ale sistemului de sănătate, oamenii 
rămân în mediul în care trăiesc.  

b) Ar trebui decis dacă, la nivel regional, ar trebui să se ia în considerare drept criteriu în 
ceea ce privește repartizarea fondurilor structurale, pe lângă PIB, și aspecte ale schimbării 
demografice. „Indicele de vulnerabilitate demografică” al DG REGIO2 poate servi 
drept exemplu.

c) Regiunile ar trebui să țină seama de schimbarea demografică într-o măsură mai mare 
decât până acum în cadrul programelor lor operaționale și să dezvolte o strategie de 
abordare a acestei schimbări.

d) Regiunile individuale afectate în mod special de schimbarea demografică pot servi 
drept „regiuni-experiment” pentru a testa la nivel regional abordările inovatoare ale 
schimbării și pentru a putea astfel trage concluzii utile pentru celelalte regiuni ale Europei.

2. Dezvoltarea urbană și infrastructura 

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul FEDR, în cazul dezvoltării urbane 
durabile ar trebui să se asigure că „se ține seama de structurile demografice variabile”. 
Raportoarea întrevede provocări majore în legătură cu preîntâmpinarea depopulării și a 
creșterii vârstei medii nu numai în mediul rural, ci și în orașe.

a) Chiar și atunci când ar trebui evitată „concurența neproductivă” presupusă de existența 
unui număr mai mare de locuitori, regiunile ar trebui să încerce să trăiască în condiții de 
concurență locală și ar trebui, de asemenea, cu ajutorul fondurilor structurale, să țină 
seama de îmbunătățirile din domeniul accesibilității, al ofertei educaționale și al calității 
vieții. Comunele rurale mai mici căpăta o nouă semnificație, de exemplu, ca reședință de 
odihnă pentru persoanele în vârstă. 

b) Pentru a împiedica migrația, este necesară dezvoltarea unui mediu urban propice 

                                               
1 A se vedea și 2010/2027(INI) a EMPL.
2 În ceea ce privește „Indicele de vulnerabilitate demografică”, a se vedea documentul de lucru al Comisiei 
„Regiuni 2020”, SEC(2008)
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copiilor și familiilor. Pentru aceasta este nevoie de un „oraș cu drumuri scurte”. Lucrul, 
odihna și recreația trebuie să se desfășoare în spații adiacente. Pentru sistematizarea 
urbană, acest lucru înseamnă: utilitatea combinată a locuințelor, a zonelor comerciale, a 
infrastructurii și a suprafețelor verzi. Orașele trebuie să investească în locuri de joacă, 
spații verzi, precum și în servicii de asistență pentru membrii de familie care au nevoie de 
îngrijire.

c) Reabilitarea urbană (respectiv reconstrucția) ar trebui susținută financiar, deoarece 
măsurile de demolare nu sunt atractive din punct de vedere comercial. Sistematizarea 
urbană trebuie ajustată mai puternic la procesul de diminuare și prin revitalizarea și 
renovarea centrelor orașelor, până în prezent existând puțină experiență în acest domeniu.  
Comunele afectate sunt privite drept „regiuni-experiment” (a se vedea punctul 1.d), care 
ar putea face utile la nivel european abordările lor.

d) Trebuie găsite concepte inovatoare pentru a face față noilor provocări din domeniul 
transportului public urban. Astfel, un număr mai mic de persoane active semnifică o 
cerere diminuată. În mediul rural, serviciile de transport regulate trebuie ajustate parțial. 

3. Politici privind persoanele în vârstă, copiii și familiile 

Contribuția (economică sau socială) pozitivă adusă societății de către persoanele în vârstă 
este deseori subevaluată. Raportoarea salută intenția de a desemna 2012 drept „Anul 
european al îmbătrânirii active și al promovării solidarității între generații”. În același 
timp, tinerii din toate domeniile sociale trebuie integrați și trebuie să beneficieze de șanse 
adecvate în ceea ce privește formarea și încadrarea în muncă. În plus, trebuie promovate 
în mod special femeile și familiile.

a) Comunele trebuie să devină atractive pentru persoanele în vârstă, de asemenea, pentru a 
evita excluderea socială. În acest scop, este nevoie, de exemplu, să se asigure un acces 
neîngrădit la instituțiile publice. Este nevoie de inovații și în cazul locuințelor destinate 
persoanelor în vârstă, de exemplu, cu ajutorul fondurilor FEDR pentru centre de 
găzduire a bătrânilor sau complexe rezidențiale destinate mai multor categorii de vârstă.  
De asemenea, ar putea fi promovate creditele cu dobândă avantajoasă pentru amenajarea 
locuințelor destinate persoanelor în vârstă. 

b) Regiunile ce cunosc o diminuare a populației, care trebuie adaptate la îmbătrânirea 
populației rămase, sunt silite să reajusteze serviciile sociale și de sănătate.  Trebuie să se 
aloce fonduri pentru a asigura în continuare îngrijire la domiciliu și asistență medicală 
completă pentru persoanele în vârstă.

c) Pentru a îmbunătăți reconcilierea dintre viața de familie și cea profesională, orașele 
și comunele au nevoie de unități de învățământ cu program prelungit pentru copiii de toate 
vârstele, care să fie fiabile și gratuite. În plus, trebuie să existe suficient spațiu locativ 
destinat familiilor, care să fie accesibil. Numai prin asigurarea unor servicii de îngrijire și 
de formare profesională de calitate și a unor șanse de viitor pentru tineri, rata natalității va 
reveni pe o pantă ascendentă.



DT\854889RO.doc 5/6 PE456.893v01-00

RO

4. Migrația

Imigrația din afara UE a fost până în prezent cea mai importantă sursă de creștere a 
populației. Din considerente demografice, Europa va depinde în continuare de imigrația 
forței de muncă calificate. În același timp, trebuie constatat faptul că succesul integrării 
imigranților în regiunile europene variază.

a) Schimbarea demografică presupune, în opinia raportoarei, o strategie europeană pe 
termen lung în materie de migrație. UE trebuie să coordoneze mai bine imigrarea și 
integrarea. Imigrația legală trebuie reglementată la nivel european. 

b) Regiunile trebuie să primească mai multe fonduri pentru integrarea imigranților. În 
plus, acestea au nevoie de sprijin pentru a depăși prejudecățile față de imigranți.

5. Ocuparea forței de muncă

În ceea ce privește diminuarea populației, în opinia raportoarei, creșterea gradului de 
participare pe piața muncii și îmbunătățirea calificărilor sunt esențiale pentru menținerea 
bunăstării, a productivității și a coeziunii sociale. În actuala perioadă de finanțare se alocă 
aproximativ 19 miliarde de euro pentru a elimina obstacolele din calea ocupării forței de 
muncă, în special pentru femei, tineri, persoanele mai în vârstă și lucrătorii slab calificați. 

a) Politica de coeziune trebuie utilizată mai ferm decât până acum, trebuie să se asigure 
sprijin pentru măsurile care vizează categoriile de populație al căror potențial de încadrare 
în muncă încă nu s-a epuizat. Îndeosebi FSE ar trebui conceput în așa fel încât potențialul 
său să poată fi exploatat pe deplin.

b) Șomajul în rândul tinerilor se numără printre cele mai mari probleme ale multor 
regiuni și, prin urmare, acestea ar trebui să utilizeze fondurile FSE pentru a asigura 
integrarea socială a tinerilor și pentru a le permite acestora să-și găsească un loc de muncă 
adecvat. 

c) De asemenea, numărul locurilor de muncă plătite pentru femei este din ce în ce mai 
redus. Schimbarea demografică este un argument în plus în favoarea facilitării accesului 
unui număr mai mare de femei din toate categoriile de vârstă la locuri de muncă și la 
programe de învățare de-a lungul vieții.

6. Instrumente de analiză și bunele practici

Pentru a găsi răspunsuri la provocările schimbării demografice, raportoarea consideră că 
este important ca, mai întâi, această schimbare să fie analizată corespunzător din punct de 
vedere statistic. În al doilea rând, trebuie îmbunătățită coordonarea dintre organismele 
competente.

a) Pentru a asigura o mai bună înțelegere a evoluțiilor demografice în regiunile europene, 
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trebuie perfecționate instrumentele de analiză și trebuie incluse și aspectele regionale.  
Comisia ar trebui să perfecționeze și să actualizeze „Indicele de vulnerabilitate 
demografică”. În plus, bazele de date locale, regionale și naționale privind evoluția 
demografică ar trebui concepute în mod similar pentru a putea evalua și valorifica datele 
la nivel european.1

b) Regiunile trebuie să dezvolte strategii bazate pe cooperare. Cooperarea cu actorii 
locali și regionali (de exemplu, serviciile de sănătate sau sociale) este importantă. În plus, 
Comisia ar trebui să verifice din nou posibilitățile de realizare a unui proiect „Erasmus 
pentru reprezentanții aleși ai autorităților locale și regionale”. 

                                               
1 A se consulta baza de date SHARE privind sănătatea, îmbătrânirea și retragerea din activitate în Europa


