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I. Demografická zmena a jej dôsledky pre regióny Európy

Demografická zmena v EÚ je skutočnosťou a riešenie tohto problému je jednou z 
kľúčových úloh v budúcnosti. Vo väčšine členských štátov klesá pôrodnosť, zatiaľ čo 
priemerná dĺžka života stúpa. Prognózy Eurostatu týkajúce sa obyvateľstva EÚ v roku 
2050 poukazujú na výrazné posuny vo vekovej štruktúre, najmä v prospech generácie nad 
60 rokov. Toto starnutie obyvateľstva je spojené so zmenami v hospodárskej, sociálnej a 
spoločenskej oblasti.

Spravodajkyňa sa nazdáva, že demografická zmena vedie k novým výzvam v mnohých 
regiónoch EÚ. Z tohto dôvodu treba demografický rozvoj vnímať predovšetkým na úrovni 
regiónov, kde sú badateľné veľmi rozdielne vývojové tendencie. Zatiaľ čo v mnohých 
vidieckych oblastiach sa demografická zmena prejavuje odchodom mladých ľudí, bohaté 
mestské oblasti z prílevu obyvateľstva ťažia. Mestské aglomerácie, ako je Londýn, sú 
„víťazmi“ demografickej zmeny, pričom regióny v nových nemeckých spolkových 
republikách, západnom Poľsku a severnom Španielsku sú „porazenými“. Približne v 20 
regiónoch bude pokles obyvateľstva vyšší než 10 %.

II. Demografická zmena a regionálna politika EÚ

Nie všetky regióny zatiaľ rozpoznali, že demografická zmena je pre ne zdrojom rizík, ako 
aj príležitostí. Rozmanitosť výziev znamená, že regióny a mestá potrebujú vlastné 
stratégie. Tie sú v zásade v pôsobnosti členských štátov, spravodajkyňa je však 
presvedčená, že regióny musia postupovať iniciatívne a potrebujú pritom usmernenie a 
perspektívu.

V záveroch z 5. správy o súdržnosti1 sa zdôrazňuje význam demografickej zmeny. Aj v 
oznámení Komisie EÚ „Podporovať solidaritu medzi regiónmi“ sa uvádza, že je 
nevyhnutné zabezpečiť práva každej generácie. Deti a mladí ľudia musia mať účasť na 
živote spoločnosti – patrí k tomu podpora ich rodín, vytváranie a udržiavanie kvalitných 
opatrovateľských a vzdelávacích inštitúcií, odborné vzdelávanie a profesijné vyhliadky.  
Stredné generácie potrebujú podporu, pokiaľ ide o starostlivosť o ich deti a ich výchovu, 
ale aj o opateru staršej generácie. Starší ľudia potrebujú pomoc, aby sa mohli aktívne 
a nezávisle zúčastňovať na spoločenskom živote.

Členské štáty a regióny môžu na rozvoj náležite prispôsobených stratégií využívať 
štrukturálne prostriedky. Prostredníctvom štrukturálnej politiky sa teda spolufinancujú 
projekty na úspešné riadenie demografickej zmeny. V programovom období 2007 – 2013 
vyčlenili členské štáty na opatrenia v tejto oblasti sumu vo výške takmer 30 mld. EUR 
(8,5 % štrukturálnych prostriedkov). Regionálna politika je tak kľúčovým nástrojom na 
riešenie demografickej zmeny.

III. Úlohy a otázky

                                               
1 KOM(2010) 642.
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Spravodajkyňa si uvedomuje, že demografická zmena je témou, ktorá presahuje hranice 
jednej oblasti.1 Napriek tomu sa domnieva, že aj alebo práve štrukturálna politika musí 
byť konfrontovaná s obrovskými výzvami súvisiacimi s demografickou zmenou.

1. Reformy štrukturálnej politiky všeobecne

a) Spravodajkyňa sa domnieva, že štrukturálne fondy sa musia preveriť s cieľom zistiť, 
ako ich možno do väčšej miery prispôsobiť dôsledkom demografickej zmeny. Len ak 
sa ľudia vo svojom bydlisku dobre cítia a majú tam prácu, prístup k verejnej doprave, 
ponuku kultúrnych podujatí, ako aj fungujúce štruktúry v oblasti zdravotníctva, budú v 
ňom žiť i naďalej.

b) Je potrebné zvážiť, či by sa mali na regionálnej úrovni ako kritérium na pridelenie 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov zohľadňovať okrem HDP aj aspekty demografickej 
zmeny. Ako príklad môže poslúžiť „index demografickej zraniteľnosti“ Generálneho 
riaditeľstva pre regionálnu politiku  (GR REGIO)2.

c) Regióny by mali demografickú zmenu vo svojich operačných programoch
zohľadňovať vo väčšej miere než doteraz a mali by vypracovať stratégiu, ako k tejto 
zmene pristupovať.

d) Jednotlivé regióny, ktoré sú demografickou zmenou osobitne zasiahnuté, môžu slúžiť 
ako „skúšobné regióny“ s cieľom vyskúšať inovatívne prístupy pri zvládaní zmeny na 
úrovni regiónu a vyvodiť tak závery pre ďalšie regióny Európy.

2. Rozvoj miest a infraštruktúra

Podľa článku 8 nariadenia o EFRR treba pri trvalo udržateľnom rozvoji miest dbať na 
zohľadnenie meniacich sa demografických štruktúr. Spravodajkyňa sa domnieva, že 
nielen vidiecke oblasti, ale aj mestá sú postavené pred veľké výzvy vyľudňovania 
a zvyšujúceho sa priemerného veku.

a) I keď by sa malo zabrániť „neproduktívnej konkurencii“ s cieľom pritiahnuť väčší 
počet obyvateľov, regióny sa musia pokúsiť obstáť v konkurencii lokalít a aj pomocou 
štrukturálnych prostriedkov by mali vo väčšej miere dbať o zlepšenia v oblasti 
dopravných prepojení, ponuky vzdelávania a kvality života. Menšie vidiecke obce môžu 
získať nový význam napríklad ako miesta pobytu pre starších občanov.

b) S cieľom zamedziť odlevu je potrebný rozvoj miest orientovaných na deti a rodiny. 
Patrí sem aj „mesto krátkych ciest“. Miesta na prácu, bývanie a odpočinok musia byť 
situované blízko seba. Pre územné plánovanie mesta to znamená kombináciu obytných 
zón, podnikov, infraštruktúry a zelených plôch. Mestá musia investovať do ihrísk, zelene, 
ako aj zariadení pre rodinných príslušníkov vyžadujúcich opateru.

                                               
1 Pozri aj 2010/2027(INI) výboru EMPL.
2 „Demography Vulnerability Index“, pozri pracovný dokument Komisie „Regióny 2010“, SEK(2008).
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c) Prestavba (resp. obnova) miest by sa mala finančne podporovať, keďže opatrenia na 
búranie budov nie sú z podnikovo-hospodárskeho hľadiska atraktívne. Územné 
plánovanie miest sa musí vo väčšej miere prispôsobiť procesom vyľudňovania, a to aj 
prostredníctvom revitalizácie a novej výstavby mestských centier – na to máme doteraz 
málo skúseností. Dotknuté obce pripadajú do úvahy ako „skúšobné regióny“ (pozri 1.d)), 
ktoré môžu svoje koncepcie riešení zužitkovať v celej Európe.

d) Treba nájsť inovatívne koncepty s cieľom vyhovieť novým požiadavkám miestnej 
verejnej dopravy. V tomto zmysle znamená napríklad menej zárobkovo činných osôb 
menej zákazníkov. Vo vidieckych oblastiach treba pravidelnú dopravu čiastočne zastaviť.

3. Politika pre starších občanov, deti a rodiny

Pozitívny (hospodársky a spoločenský) prínos starších občanov pre spoločnosť sa často 
podceňuje. Spravodajkyňa víta zámer vyhlásiť rok 2012 za Európsky rok aktívneho 
starnutia a podpory solidarity medzi generáciami. Zároveň je nevyhnutné, aby boli mladí 
ľudia zapojení do všetkých oblastí spoločnosti  a získali vhodné príležitosti v oblasti 
vzdelávania a na trhu práce. Navyše osobitne treba podporovať ženy a rodiny.

a) Obce musia získať na atraktivite pre starších občanov, aj s cieľom zamedziť 
sociálnemu vylúčeniu. Sem patria napríklad bezbariérové prístupy do verejných 
zariadení. Takisto v prípade bývania upraveného pre starších občanov treba odkrývať 
nové možnosti, napríklad pomocou prostriedkov z EFRR na tzv. asistované bývanie 
(assisted living) alebo viacgeneračné domy. Takisto by sa mohli podporovať úvery 
s výhodným úrokom určené pre bytovú výstavbu upravenú pre starších občanov.

b) Regióny s klesajúcim počtom obyvateľov, ktoré sa musia pripraviť na starnutie 
zostávajúceho obyvateľstva, sú nútené prispôsobiť služby v sociálnej oblasti 
a zdravotníctve aktuálnym potrebám. Je nevyhnutné poskytovať podporné prostriedky 
s cieľom naďalej pre starších ľudí zabezpečovať domácu opateru a plošnú lekársku 
starostlivosť.

c) S cieľom zlepšiť súlad medzi rodinným a pracovným životom je potrebné, aby mestá 
a obce ponúkali celodenné možnosti pre deti všetkých vekových kategórií, ktoré musia 
byť spoľahlivé a bezplatné. Navyše musí existovať dostatočné množstvo ponúk bývania 
určeného pre rodiny, ktoré musí byť cenovo dostupné. Len v spojení s kvalitnými 
ponukami v oblasti starostlivosti a vzdelávania a s príležitosťami do budúcnosti možno 
opäť dosiahnuť zvýšenie pôrodnosti.

4. Migrácia

Prisťahovalectvo spoza hraníc EÚ bolo doposiaľ najdôležitejším zdrojom rastu 
obyvateľstva. Z demografických dôvodov bude Európa naďalej odkázaná na 
prisťahovalectvo kvalifikovaných pracovných síl. Zároveň možno konštatovať, že 
integrácia prisťahovalcov v regiónoch Európy prebieha s rozdielnymi úspechmi.
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a) Spravodajkyňa sa domnieva, že demografická zmena si vyžaduje dlhodobú európsku 
stratégiu v oblasti migrácie. EÚ musí prisťahovalectvo a integráciu lepšie koordinovať.
Legálnu migráciu treba upraviť na európskej úrovni.

b) Regiónom sa musí poskytnúť väčšie množstvo prostriedkov na integráciu
prisťahovalcov. Okrem toho potrebujú podporu pri prekonávaní predsudkov voči 
prisťahovalcom.

5. Zamestnanosť

Spravodajkyňa sa nazdáva, že kľúčový význam pre udržanie prosperity, produktivity 
a spoločenskej súdržnosti má vzhľadom na pokles obyvateľstva  zvýšenie účasti na trhu 
práce a zvyšovanie kvalifikácie. V aktuálnom programovom období sa približne 19 mld. 
EUR vyčleňuje na odstránenie prekážok zamestnanosti, najmä pre ženy, mladých ľudí, 
starších ľudí alebo zamestnancov s nízkou kvalifikáciou.

a) Na tento cieľ treba vo väčšej miere než doteraz využiť politiku súdržnosti, poskytovať 
podporu pre opatrenia v prospech tých skupín obyvateľstva, ktorých potenciál 
zamestnanosti zatiaľ nie je vyčerpaný. Najmä ESF musí byť zameraný tak, aby bolo 
možné v plnej miere vyčerpať jeho potenciál.

b) Nezamestnanosť mladých ľudí patrí k najväčším problémom v mnohých regiónoch; 
tieto regióny by mali využívať prostriedky z ESF s cieľom zabezpečiť sociálne začlenenie 
mladých ľudí a ponúknuť im možnosť získať vhodné zamestnanie.

c) Takisto kvóta týkajúca sa zárobkovej činnosti žien je stále príliš nízka. Demografická 
zmena je ďalším argumentom, aby sa väčšiemu množstvu žien všetkých vekových 
kategórií umožnilo získať prístup k pracovným miestam, ako aj programom celoživotného 
vzdelávania.

6. Nástroje analýzy a najlepšie postupy

V záujme nájdenia odpovedí na výzvy demografickej zmeny považuje spravodajkyňa za 
dôležité náležite túto zmenu najskôr štatisticky zaznamenať. Druhým krokom musí byť 
zlepšenie koordinácie medzi príslušnými orgánmi.

a) Na lepšie zaznamenanie demografického vývoja v regiónoch Európy treba zdokonaliť 
nástroje analýzy, ako aj regionálne aspekty. Komisia by mala zdokonaliť „Demography 
Vulnerability Index“ a pravidelne ho aktualizovať. Navyše miestne, regionálne 
a národné databázy v oblasti demografického vývoja by mali byť napokon porovnateľné, 
aby bolo možné posudzovať a hodnotiť údaje na celoeurópskej úrovni.1

b) Regióny musia spoločne vyvíjať stratégie založené na spolupráci. Spolupráca 

                                               
1 Pozri databázu SHARE týkajúcu sa zdravia, starnutia a ukončenia pracovného života v Európe.



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

SK

s miestnymi a regionálnymi aktérmi (napríklad zdravotné a sociálne služby) je dôležitá. 
Komisia by mala okrem toho opätovne preskúmať možnosti realizácie projektu s názvom 
Erasmus pre volených zástupcov miestnych a regionálnych združení.


