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ОБОБЩЕНИЕ

Резюме

В това проучване се прави преглед на регионални демографски структури и
тенденции в ЕС, като се поставя акцент върху тяхното евентуално отражение
върху социално-икономическото и териториално сближаване и ролята на
политиката на сближаване за справяне с демографските промени. То анализира
в подробности как и до каква степен в периода  2007-13 г.  Европейската
политика на сближаване и структурните фондове са се справяли с
демографската промяна на регионално равнище, с цел да се изведат полезни
индикации за това как политиката на сближаване би могла да бъде по-
ефективна през идния програмен период (2014-2020 г.). Проучването съдържа
литература и преглед на данни за демографските и пространствени тенденциите
в регионите на ЕС и основните развития в политиките; преглед на програмните
документи на политиката на сближаване за периода 2007-2013 г.; задълбочен
теренен анализ на десет регионални изследвания на конкретни случаи и добри
практики, и накрая – хоризонтален прочит на основните констатации за
достигането до заключения и препоръки за политиките за програмния период
2014-2020 г.
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ОБОБЩЕНИЕ

В това проучване се прави преглед на регионални демографски тенденции в ЕС и на
ролята на политиката на сближаване за справяне с демографските промени, с цел
изготвянето на насоки за бъдещия програмен период.

Основни демографски предизвикателства

Намаляването и застаряването на населението са представляващите най-голямо
предизвикателство тенденции за бъдещето, докато международната миграция се превърна в
основен двигател за ръста на населението от 1990 г. насам, с изключение на няколко
източноевропейски държави, за които нетната миграция е отрицателна. Съществуват обаче
значителни разлики в демографските модели между европейските региони, в
зависимост от различните социално-икономически фактори. Демографските тенденции
също така имат въздействие върху пространствените условия в ЕС, където
периферните и селските райони, както и пост-индустриалните градски и планинските
райони са изложени в по-голяма степен на опасност от обезлюдяване.

Тези демографски тенденции имат важни социално-икономически и политически
последици заради въздействието им върху: производителността и растежа;
предоставянето на социалните и здравните услуги; дисбаланс между населението в
градските и селските райони; и недостига на работна ръка. Ето защо демографските
промени представляват централен въпрос, който засяга различни области на политика
и равнища на намеса, включително: системите за социална защита, политиките за
заетост, градското и селското планиране, комуникацията и социалните
инфраструктури, равенството между половете и семейните политики, политиките в
областта на образованието и обучението, политиките в областта на имиграцията и
интеграцията.

Демографските промени в момента са на челно място в европейските, националните и
регионалните политики. Комисията стимулира дискусиите и изготвянето на данни,
показатели и доклади; изтъква необходимостта от реформи; и адаптира регламентите
относно структурните фондове и стратегическите насоки на Общността, така че да са в
подкрепа на политиките за приспособяване към демографските промени. По-
специално в стратегията за растеж Европа 2020 демографските предизвикателства се
разглеждат от повечето водещи инициативи. През 2011 г. Европейският парламент
гласува резолюция, посветена на последиците от демографските промени за
политиката на сближаване на регионално равнище. Държавите членки преразглеждат
своите данъчни системи и системи за обезщетения, за да се насърчават работещите да
останат по-дълго на пазара на труда, докато редица региони са в авангарда на
стратегическото мислене с действия за справяне с техните специфични демографските
предизвикателства.

Ролята на политиката на сближаване

Кохезионната политика може да играе важна роля в подкрепа на регионалното
адаптиране към демографските промени и предотвратяването на рисковете от
разрастване на различията в развитието между регионите, вследствие на
демографските тенденции. Повечето от приоритетните теми на структурните фондове
ЕФРР и ЕСФ могат да третират демографски рискове. Нарастващото значение на
демографските въпроси е отразено в тяхното все по-отчетливо присъствие в
политиката на сближаване за програмните периоди 2007-2013 г. и 2014-2020 г.,
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въпреки че сред хоризонталните принципи не се обръща изрично внимание на
демографските промени.

Според нашите изчисления  през програмния период 2007-2013 г. общо 64.1 милиарда
евро (19 % от общия размер на разпределените на държавите членки от ЕФРР, ЕСФ и
Кохезионния фонд средства) са били заделени за приоритетни теми, третирайки пряко
или косвено демографските предизвикателства.

Десетте териториални теренни проучвания, представителни за различните
демографски и социално-икономически условия, показват нарастваща осведоменост и
внимание по отношение на демографските промени на местно равнище:

 Мерките на политиката на сближаване често представляват основните разпоредби,
третиращи демографските предизвикателства на регионално и местно равнище и
често допълват националните/регионалните стратегии.

 Добавената стойност на политиката на сближаване се състои по-специално в
предоставянето на социални инфраструктури и възстановяване на градските и/или
селските райони посредством мерки на ЕФРР, както и в насърчаването на
пригодността за заетост и за приобщаване на възрастните хора, жените, младите
хора и мигрантите, посредством мерки на ЕСФ. Териториално сътрудничество се
доказа като ефективно в подкрепата спрямо институционално обучение в тази
област.

 Потенциалът на интервенциите по политиката на сближаване обаче бе ограничен в
някои случаи от липсата на цялостна стратегия, насочена към преодоляване на
демографските предизвикателства, както и от слабата осведоменост по отношение
на потенциала на структурните фондове за справяне с демографските промени.
Мерките за сближаване наистина имат потенциал да използват възможностите,
породени от демографските промени, посредством валоризиране на възрастните
хора, мигрантите и жените в ролята им на икономическите оператори и двигатели
за търсенето и предлагането на технологични иновации, нови продукти и услуги.

Първоначалната дискусия относно стратегическите приоритети за периода
2014-2020 г. показва намерението да се обърне по-голямо внимание на демографските
предизвикателства и последиците от кризата. Предвижда се също така задълбочаване
на интеграцията и синергиите между политиката на сближаване и другите структурни
фондове, както и между тези фондове и националните и регионалните стратегии.

Отражение върху политиките

От изследването възникват следните основни последици за политиките. Те
съответстват на индикациите на резолюцията на Европейския парламент от 2011 г. и
отчасти вече са набелязани в изменения проект на законодателен пакет за изготвянето
на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г., както и в междусекторните
цели на политиките на Общата стратегическа рамка.

За да се подобри ефективността на структурните фондове за справяне с
демографските промени в следващия програмен период, би било необходимо да се
насърчава:

 по-силен и по-конкретен акцент върху демографските промени като
приоритетна област в рамките на окончателните регламенти и разпространение
на насоки в подкрепа на държавите членки и регионите, проучване на
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потенциала на структурните фондове за справяне с демографските промени при
изготвянето и изпълнението на споразумения за партньорство и оперативни
програми;

 по-добра координация и интеграция на дейности, развивани от различните
структурни фондове и по-голяма гъвкавост в използването, с оглед
задълбочаване на взаимното им допълване и съгласуваност;

 по-деен подход в изготвянето на демографските политики и обмена на добри
практики и опит по отношение на институционалното обучение;

 специфични инструменти за мониторинг и оценка на потенциалните и
действителните резултати на структурните фондове при третирането на
демографските промени, посредством предоставяне на насоки и по-нататъшното
разработване на подходящи демографски показатели, за да се даде възможност
на системите за мониторинг и оценка,  да събират и впоследствие оценяват
съответните ключови данни;

 предоставяне на техническа помощ на управляващите органи и местните
заинтересовани страни за прилагането на ефективни политики за третиране на
демографските промени, както на национално, така и на регионално равнище.

Като се има предвид ролята му на съзаконодател със Съвета, Европейският парламент
играе важна роля в тези процеси, като насърчава насочването на по-голямо внимание
към демографските предизвикателства, един интегриран подход на политиките – в
политиките на ЕС като цяло и в политиката на сближаване в частност, както
проактивен подход в тази област. Идните месеци ще бъдат от особена важност и
Европейският парламент следва да следи прилагането на резолюцията от 2011 г. и да
укрепи надзорната си функция по отношение на ефективността на политиката на
сближаване при третирането на демографските промени.


