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I. Demografske spremembe in posledice za evropske regije

Demografske spremembe v EU so neizogibne in soočenje z njimi bo ena 
najpomembnejših prihodnjih nalog. V večini držav članic stopnja rodnosti pada, medtem 
ko se pričakovana življenjska doba daljša. Eurostat za leto 2005 napoveduje dramatične 
premike v starostni strukturi prebivalstva EU, zlasti bo naraslo število starih nad 60 let. To 
staranje prebivalstva spremljajo spremembe na gospodarskem, socialnem in družbenem 
področju. 

Poročevalka meni, da demografske spremembe v mnogih regijah EU povzročajo nove 
izzive. Zato bo treba demografski razvoj obravnavati zlasti na regionalni ravni, kjer so 
zelo različna gibanja očitna. Medtem ko so demografske spremembe v mnogih 
podeželskih območjih posledica izseljevanja mladih, imajo premožna mestna območja 
koristi od priseljevanja. Mestna območja, kot je London, so „zmagovalci“ demografskih 
sprememb, medtem ko so regije v novih nemških zveznih deželah ter v zahodnem delu 
Poljske in na severu Španije „poraženke“. V skoraj 20 regijah se je število prebivalstva 
zmanjšalo za več kot 10 %.

II. Demografske spremembe in regionalna politika EU 

V vseh regijah se še ne zavedajo, da demografske spremembe poleg tveganj prinašajo tudi 
priložnosti. Regije in mesta zaradi raznolikosti izzivov potrebujejo nove strategije. To je 
na splošno v pristojnosti držav članic, vendar je poročevalka prepričana, da morajo regije 
dejavno ukrepati, hkrati pa potrebujejo usmeritve in perspektive. 

V sklepih petega kohezijskega poročila1 se poudarja pomen demografskih sprememb. 
Tudi v sporočilu Komisije EU z naslovom Spodbujati solidarnost med regijami je 
navedeno, da je treba varovati pravice vseh generacij. Otroci in mladi morajo biti del 
družbe, zato je treba podpreti njihove družine, oblikovati in vzdrževati kakovostne 
ustanove za otroško varstvo in šolanje, poklicno usposabljanje ter zaposlitvene možnosti. 
Srednjo generacijo je treba podpreti pri varstvu in vzgoji svojih otrok, pa tudi pri 
negovanju starejših. Starejšim pa je treba pomagati, da bodo lahko dejavno in samostojno 
sodelovali v družbenem življenju.

Države članice in regije lahko s strukturnimi sredstvi oblikujejo prilagojene strategije. S 
tem se bodo v okviru strukturne politike sofinancirali projekti za uspešno spopadanje z 
demografskimi spremembami. V programskem obdobju 2007–2013 so države članice za 
ukrepe na tem področju predvidele 30 milijard EUR (8,5 % strukturnih sredstev). S tem je 
regionalna politika glavni instrument za soočanje z demografskimi spremembami.

III. Naloge in odprta vprašanja

Poročevalka se zaveda, da vprašanje demografskih sprememb zadeva več področij.2 Kljub 

                                               
1 KOM(2010)0642.
2 Glej tudi 2010/2027(INI) odbora EMPL.
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temu meni, da se je treba zlasti v okviru strukturne politike soočiti tudi z velikimi izzivi 
demografskih sprememb. 

1. Splošne reforme strukturne politike

a) Poročevalka meni, da je treba preučiti, kako bi strukturne sklade bolje prilagodili 
posledicam demografskih sprememb. Ljudje ostanejo v svojem kraju prebivališča samo, 
če se tam dobro počutijo ter imajo zaposlitev, javni prevoz, kulturno ponudbo in delujočo 
strukturo zdravstvene oskrbe. 

b) Razmisliti bi bilo treba, ali bi na regionalni ravni poleg BDP upoštevali tudi vidike 
demografskih sprememb kot kriterij za dodeljevanje sredstev strukturnih skladov. 
„Indeks ranljivosti za demografske spremembe“ GD REGIO1 je mogoče uporabiti za 
primer.

c) Regije bi morale v svojih operativnih programih bolj kot doslej upoštevati 
demografske spremembe in razviti strategije za soočenje z njimi.

d) Posamezne regije, ki so jih demografske spremembe še posebej prizadele, se lahko 
uporabijo kot „testne regije“ za preizkušanje inovativnih pristopov pri obvladovanju teh 
sprememb, na podlagi česar je mogoče pridobiti izkušnje za druge evropske regije.

2. Razvoj mest in infrastruktura 

Člen 8 Uredbe o evropskem skladu za regionalni razvoj določa, da je treba pri trajnostnem 
urbanem razvoju upoštevati spreminjajoče se demografske strukture. Poročevalka meni, 
da se z velikimi izzivi upadanja števila prebivalstva in naraščanja njegove povprečne 
starosti ne soočajo samo na podeželju ampak tudi v mestih.

a) Regije si morajo kljub temu, da je treba preprečiti „neproduktivno konkurenco“ za več 
prebivalcev, prizadevati za konkurenčnost, poleg tega pa bi se morale bolj posvetiti 
izboljšanju prometnih povezav, izobraževanja in kakovosti življenja ter temu nameniti 
strukturna sredstva. Manjše podeželske občine lahko na primer pridobijo nov pomen kot 
kraj bivanja za starejše.

b) Da bi preprečili izseljevanje, je treba razvijati mesta, ki bodo otrokom in družinam 
prijazna, kamor spada „mesto kratkih razdalj“. Delovno mesto, dom in rekreacija morajo 
biti blizu. To za urbanistično načrtovanje pomeni: kombinirano rabo zemljišč za bivanje, 
poklicne dejavnosti, infrastrukturo in zelene površine. Mesta morajo vlagati v igrišča, 
zelene površine in ustanove za družinske člane, ki potrebujejo nego.

c) Prenovo (oziroma preoblikovanje) mest bi bilo treba finančno spodbujati, saj je 
rušenje ekonomsko neprivlačno. Pri urbanistično načrtovanje je treba bolj upoštevati 
procese krčenja, tudi s ponovno oživitvijo in prestrukturiranjem mestnih središč, za kar je 

                                               
1 „Demography Vulnerability Index“, glej delovni dokument Komisije Regije 2020, SEC(2008)2868.
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doslej malo izkušenj. Prizadete občine so lahko „testne regije“ (glej 1.d), njihove rešitve 
pa bi lahko uporabili v celotni Evropi. 

d) Poiskati je treba inovativne zasnove za izpolnjevanje novih zahtev v javnem prometu. 
Tako na primer manj zaposlenih pomeni manj potnikov. Na podeželju je treba nekatere 
linijske prevoze opustiti. 

3. Politika za starejše, otroke in družino 

Pogosto se podcenjuje pozitivni (ekonomski in socialni) prispevek starejših družbi. 
Poročevalka pozdravlja načrt, da se leto 2012 razglasi za „evropsko leto aktivnega staranja 
in spodbujanja medgeneracijske solidarnosti“. Hkrati pa je treba mlade vključiti v vsa 
družbena področja in jim omogočiti, da bodo uspešni pri izobraževanju in na trgu dela. 
Zlasti pa je treba spodbujati ženske in družine.

a) Občine morajo biti starejšim prijazne, da se med drugim prepreči socialna izključenost. 
Zato je na primer treba zagotoviti neoviran dostop do javnih ustanov. Raziskati je treba 
tudi nove pristope v zvezi z bivanjem, ki ustreza starejšim, na primer da se sredstva 
Evropskega sklada za regionalni razvoj namenijo za stanovanjska naselja, kjer je na voljo 
oskrba, ali večgeneracijske stanovanjske hiše. Poleg tega bi lahko spodbujali kredite z 
ugodno obrestno mero za prilagoditev stanovanj potrebam starejših.

b) V regijah, kjer število prebivalcev upada in kjer se soočajo s staranjem prebivalstva, je 
treba socialne in zdravstvene storitve prilagoditi potrebam. Predvideti je treba sredstva 
podpore, da bi starejšim še naprej zagotovili oskrbo na domu in celovito zdravstveno 
oskrbo.

c) V mestih in občinah je treba zagotoviti zanesljivo in brezplačno celodnevno ponudbo za 
varstvo otrok vseh starostnih skupin, da bi izboljšali usklajevanje družinskega in 
poklicnega življenja. Poleg tega mora biti na razpolago dovolj ustreznih stanovanj za 
družine s sprejemljivo ceno. Stopnja rodnosti se bo ponovno zvišala samo, če bodo mladi 
imeli dobre možnosti za vzgojo otrok in izobraževanje ter dobre obete za prihodnost.

4. Priseljevanje

Priseljevanje iz tretjih držav je bilo doslej najpomembnejši vir za naraščanje števila 
prebivalcev v EU. Evropa bo zaradi demografskih razlogov še naprej odvisna od 
priseljevanja kvalificirane delovne sile. Hkrati je treba opozoriti, da je integracija 
priseljencev v evropskih regijah različno uspešna.

a) Po mnenju poročevalke demografske spremembe zahtevajo dolgoročno evropsko 
strategijo o priseljevanju. V EU je treba priseljevanje in integracijo bolje uskladiti.
Zakonito priseljevanje je treba urejati na evropski ravni.

b) Regijam je treba nameniti več sredstev za integracijo priseljencev in jih podpreti pri 
odpravljanju predsodkov do priseljencev.
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5. Zaposlovanje

Po mnenju poročevalke je treba zaradi upadanja števila prebivalcev v prvi vrsti povečati 
udeležbo na trgu dela in izboljšati kvalifikacije, da bi ohranili blaginjo, produktivnost in 
socialno kohezijo. V veljavnem programskem obdobju je za odpravljanje ovir pri 
zaposlovanju, zlasti za ženske, mlade, starejše ali nizkokvalificirane delavce, predvidenih 
približno 19 milijard EUR. 

a) Kohezijsko politiko je treba intenzivneje izvajati kot doslej in podpirati ukrepe za 
skupine prebivalstva, katerih poklicni potencial je še neizkoriščen. Zlasti je treba 
Evropski socialni sklad zastaviti tako, da bo mogoče popolnoma izkoristiti njegov 
potencial.

b) V mnogih regijah je ena največjih težav brezposelnost mladih, v teh regijah bi morali 
s sredstvi Evropskega socialnega sklada zagotoviti socialno vključevanje mladih in jim 
omogočiti ustrezno izbiro poklica.

c) Poleg tega je še vedno prenizka kvota zaposlenih žensk. Demografske spremembe so 
še dodaten razlog, da je treba več ženskam vseh starostnih skupin omogočiti dostop do 
zaposlitve in programov za vseživljenjsko učenje.

6. Instrumenti za analizo in najboljše prakse

Po mnenju poročevalke je treba za spopadanje z izzivi demografskih sprememb najprej 
ustrezno statistično obravnavati te spremembe, nato pa izboljšati koordinacijo med 
pristojnimi organi.

a) Za boljše razumevanje demografskega razvoja v evropskih regijah je treba izboljšati 
analizna orodja in zajeti tudi regionalne vidike. Komisija bi morala izboljšati indeks 
ranljivosti za demografske spremembe in ga redno posodabljati. V zvezi s tem bi bilo 
treba omogočiti primerjavo lokalnih, regionalnih in nacionalnih baz podatkov o 
demografskem razvoju, da bi lahko ovrednotili in ocenili podatke na evropski ravni1.

b) Regije morajo skupaj razviti strategije, ki bodo temeljile na sodelovanju. Pomembno je 
sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi akterji (na primer z zdravstvenimi in 
socialnimi službami). Poleg tega bi morala Komisija ponovno preučiti možnosti za 
izvajanje projekta Erasmus za izvoljene predstavnike lokalnih in regionalnih organov. 

                                               
1 Glej bazo podatkov SHARE o zdravju, staranju in upokojevanju v Evropi.


