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I. Demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s regioner

De demografiska förändringarna i EU är ett faktum och att hantera dem blir en av de 
viktigaste uppgifterna i framtiden. Födelsetalen går ner i de flesta medlemsstater, medan den 
förväntade livslängden stiger. Eurostats prognoser för EU:s befolkning 2050 visar dramatiska 
förskjutningar i åldersstrukturen, framför allt till förmån för generationen över 60 år. 
Befolkningens åldrande åtföljs av ekonomiska, sociala och samhälleliga förändringar. 

Föredraganden framhåller att de demografiska förändringarna medför nya utmaningar i 
många av EU:s regioner. Därför måste den demografiska utvecklingen framför allt betraktas 
på regionnivå, där man kan skönja att utvecklingen är mycket varierande. Medan de 
demografiska förändringarna i många landsbygdsområden leder till att unga människor flyttar 
bort, har välmående stadsområden däremot nytta av inflyttningen. Storstadsområden som 
London vinner på de demografiska förändringarna, medan regioner i de nya tyska 
förbundsstaterna, västra Polen eller norra Spanien hör till förlorarna. I omkring 20 regioner 
kommer befolkningsminskningen att ligga på mer än 10 procent.

II. Demografiska förändringar och EU:s regionpolitik 

Alla regioner har ännu inte insett att de demografiska förändringarna innebär både risker och 
möjligheter för dem. Att utmaningarna är så många innebär att regioner och städer behöver 
sina egna strategier. I princip ingår detta i medlemsstaternas behörighet, men föredraganden 
är övertygad om att regionerna måste agera proaktivt och att de samtidigt behöver både 
riktlinjer och perspektiv för detta. 

I slutsatserna från den femte rapporten om sammanhållningen1 betonas de demografiska 
förändringarnas betydelse. Också i kommissionens meddelande om främjande av solidariteten 
mellan regionerna konstateras det att varje generations rättigheter måste garanteras. Barn och 
ungdomar måste vara en del av samhället, och det förutsätter stöd till deras familjer, skapande 
och upprätthållande av högkvalitativa barnomsorgs- och utbildningsmöjligheter, 
yrkesutbildning och möjligheter på arbetsmarknaden. Mellangenerationerna behöver stöd i 
samband med vård och uppfostran av barnen, men också i samband med vård och 
omhändertagande av den äldre generationen. Äldre människor behöver hjälp för att kunna 
delta i samhällslivet på ett aktivt och oberoende sätt.

Medlemsstater och regioner kan utnyttja strukturmedel för att ta fram skräddarsydda 
strategier. På så sätt samfinansierar strukturpolitiken projekt som hanterar de demografiska 
förändringarna på ett lyckat sätt. Under stödperioden 2007–2013 har medlemsstaterna 
planerat anslag på knappt 30 miljarder euro (8,5 procent av strukturmedlen) för åtgärder inom 
detta område. Det innebär att regionalpolitiken är ett nyckelinstrument för att bemöta de 
demografiska förändringarna.

                                               
1 KOM(2010)0642.
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III. Uppgifter och frågor

Föredraganden är medveten om att de demografiska förändringarna är en sektorsövergripande 
fråga1. Trots det anser hon att just strukturpolitiken också måste anta de enorma utmaningar 
som dessa förändringar innebär. 

1. Allmänna strukturpolitiska reformer

a) Föredraganden anser att man måste utvärdera strukturfonderna för att se hur de bättre 
skulle kunna anpassas till de demografiska förändringarnas konsekvenser. När 
människor mår bra på sin hemort och det finns arbete, kollektiv lokaltrafik, kulturutbud 
och ett fungerande hälsoväsen stannar de också kvar, inte annars.

b) Man borde överväga om det utöver BNP även vore skäl att tillämpa aspekter av de 
demografiska förändringarna på regional nivå som kriterium för tilldelning av 
strukturfondsmedel. GD Regios2 ”demografiska sårbarhetsindex” kan fungera som 
exempel.

c) Regionerna borde ta mer hänsyn än hittills till de demografiska förändringarna i sina 
operativa program och ta fram en strategi för att bemästra dessa förändringar.

d) Enskilda regioner, som särskilt berörs av de demografiska förändringarna, kan tjäna 
som ”testregioner” där man kan prova ut nyskapande metoder för hantering av 
förändringarna på regional nivå och därmed dra slutsatser om andra europeiska 
regioner.

2. Stadsutveckling och infrastruktur 

Enligt artikel 8 i Eruf-förordningen bör man i samband med en hållbar stadsutveckling säkra 
att det tas hänsyn till att de demografiska strukturerna håller på att ändras. Det är inte endast 
på landsbygden utan också i städerna som föredraganden kan urskilja stora utmaningar när det 
gäller befolkningen och den stigande genomsnittsåldern.

a) Även om ”oproduktiv konkurrens” om fler invånare bör förhindras, måste regionerna 
försöka stå på sig i konkurrensen om etableringsorter, och de bör även i högre grad 
uppmärksamma förbättringar som kan göras med strukturmedel på områdena 
transportförbindelser, utbildning och livskvalitet. Mindre landsortskommuner kan t.ex. 
få ny betydelse som pensionärsorter.

b) För att förhindra utvandring krävs det att man utvecklar städer som är barn- och 
familjevänliga. Hit hör ”städer med korta avstånd”: arbete, bostad och 
rekreationsmöjligheter måste ligga nära varandra. För stadsplaneringen innebär detta att 
man utnyttjar bostäder, arbetsplatser, infrastruktur och grönområden för olika ändamål. 
Städerna måste investera i lekplatser, grönområden och omsorg för familjemedlemmar 
som behöver vård.

c) Upprustningen (respektive nedmonteringen) av stadsmiljöer bör stödjas finansiellt, 
                                               
1 Jfr också 2010/2027(INI) från EMPL-utskottet.
2 ”Demography Vulnerability Index”, se kommissionens arbetsdokument om regionerna 2020, SEK(2008).
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eftersom rivningsåtgärder inte är attraktiva ur företagsekonomisk synvinkel. 
Stadsplaneringen måste allt mer riktas in på nedskärningar, bland annat genom att 
stadskärnorna moderniseras och omstruktureras – något som det än så länge finns liten 
erfarenhet av. De berörda kommunerna kan bli s.k. testregioner (se punkt 1 d), vilkas 
lösningar kan göras tillgängliga för hela Europa.

d) Man måste hitta nyskapande koncept för att kunna komma tillrätta med de nya kraven 
inom den kollektiva lokaltrafiken. Färre yrkesarbetande innebär färre kunder, och på 
landsbygden måste man delvis dra in linjetrafiken. 

3. Pensionärs-, barn- och familjepolitik 

Det positiva (ekonomiska och sociala) bidrag som pensionärerna för med sig till samhället 
underskattas ofta. Föredraganden välkomnar planerna på att utropa 2012 till Europaåret för 
aktivt åldrande och främjande av solidaritet mellan generationerna. Samtidigt måste 
ungdomar integreras på alla samhällsområden och få bra chanser inom utbildnings- och 
arbetsmarknadssektorn. Dessutom behöver kvinnor och familjer ett särskilt stöd.

a) Kommuner måste bli attraktiva för pensionärer, även för att förebygga social utslagning. 
Hit hör t.ex. obehindrad tillgång till offentliga organ. Även i fråga om äldrebostäder
måste man satsa på nya alternativ och t.ex. utnyttja Eruf-medel för servicehus eller 
flergenerationshus. Man skulle också kunna främja lån till förmånlig ränta för byggande 
av äldrebostäder.

b) Regioner med en krympande arbetsför befolkning, som också får räkna med att de 
invånare som stannar kvar åldras, är tvungna att anpassa tjänsterna inom social- och 
hälsovårdsväsendet i enlighet med behoven. Stödmedel bör tillhandahållas för att äldre 
personer fortsättningsvis ska garanteras hemvård och fullständig medicinsk omsorg.

c) För att man bättre ska kunna förena familje- och yrkesliv behövs det i städer och 
kommuner heltidsomsorg för barn i alla åldrar, och sådana tjänster bör vara tillförlitliga 
och kostnadsfria. Utbudet av bostäder ska dessutom vara tillräckligt och familjevänligt –
till överkomliga priser. Det är endast genom att erbjuda bra omsorg och utbildning samt 
framtidsmöjligheter för unga människor som man åter kan få födelsetalen att gå upp. 

4. Migrering

Hittills har invandring från tredjeländer varit den viktigaste orsaken till befolkningstillväxten.
Av demografiska skäl kommer Europa även fortsättningsvis att vara beroende av 
invandringen av kvalificerad arbetskraft. Samtidigt måste man konstatera att integreringen av 
de personer som invandrat till Europas regioner har varierande resultat.

a) De demografiska förändringarna kräver enligt föredraganden en långsiktig europeisk 
migrationsstrategi. EU måste samordna invandringen och integreringen på ett bättre 
sätt, och den lagliga invandringen måste regleras på europeisk nivå.

b) Regionerna måste få ökade resurser för att integrera invandrare. Dessutom behöver de 
stöd för att åtgärda fördomarna mot invandrare.
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5. Sysselsättning

Med tanke på att befolkningen minskar anser föredraganden att det är mycket viktigt med 
ökat deltagande i arbetslivet och bättre kvalifikationer för att man ska kunna bevara 
välståndet, produktiviteten och den sociala sammanhållningen. Under den aktuella 
stödperioden anslås omkring 19 miljarder euro för att undanröja hinder för sysselsättning 
särskilt bland kvinnor, ungdomar, äldre personer och arbetstagare med låga kvalifikationer. 

a) Sammanhållningspolitiken måste mer än hittills användas för att stödja åtgärder som 
gynnar befolkningsgrupper vars sysselsättningspotential ännu inte har utnyttjats helt och 
fullt. I synnerhet bör ESF vara utformad så att dess möjligheter kan utnyttjas till fullo.

b) Ungdomsarbetslösheten hör till de största problemen i många regioner. Dessa regioner 
borde utnyttja ESF-medel för att trygga den sociala integreringen av ungdomar och ge 
dem möjlighet att finna ett lämpligt yrke.

c) Likaså är antalet yrkesarbetande kvinnor fortfarande alltför lågt. De demografiska 
förändringarna är ytterligare ett argument för att fler kvinnor i alla åldersgrupper bör få 
tillgång till jobb och till programmen för livslångt lärande.

6. Analysinstrument och bästa praxis

För att finna svar på de utmaningar som de demografiska förändringarna för med sig är det 
enligt föredraganden nu viktigt att förändringarna sammanställs statistiskt på ett lämpligt sätt.
Följande steg innebär att man förbättrar samordningen mellan de ansvariga organen.

a) För att analysverktygen bättre ska kunna beskriva de demografiska förändringarna i 
Europas regioner måste de finslipas och även omfatta regionala aspekter. 
Kommissionen bör finslipa det s.k. demografiska sårbarhetsindexet och uppdatera det 
regelbundet. Vidare bör lokala, regionala och nationella databaser som avser den 
demografiska utvecklingen utformas så att de kan jämföras med varandra, för att man 
därmed ska kunna utvärdera och granska uppgifterna ytterligare över hela Europa1.

b) Regionerna bör tillsammans ta fram samarbetsbaserade strategier. Samarbetet med 
lokala och regionala aktörer (t.ex. hälso- eller socialväsendet) är viktigt. Dessutom 
bör kommissionen på nytt granska möjligheterna att genomföra ett projekt, ”Erasmus 
för lokala och regionala förtroendevalda”.

                                               
1 Se Share-databasen om hälsa, åldrande och utträde från arbetsmarknaden i Europa.


