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Resumé

Denne undersøgelse giver et overblik over regionale demografiske strukturer og
tendenser i EU med fokus på, hvordan de sandsynligvis påvirker den
samfundsøkonomiske og territoriale samhørighed, og på samhørighedspolitikkens
rolle i håndteringen af demografiske forandringer. Det analyseres nøje, hvordan og i
hvor stort omfang den europæiske samhørighedspolitik 2007-2013 og
strukturfondene har taget hånd om demografiske forandringer på regionalt plan,
med det formål at opnå nyttige retningslinjer for, hvordan samhørighedspolitiske
tiltag kan blive mere effektive i den næste programmeringsperiode (2014-2020).
Undersøgelsen indeholder en litteratur- og datagennemgang af demografiske og
rumlige tendenser i EU’s regioner og den vigtigste politiske udvikling, en oversigt
over samhørighedspolitikkens programmeringsdokumenter for 2007-2013, en
dybdegående analyse af ti regionale casestudier og god praksis samt endelig en
horisontal læsning af hovedresultaterne med henblik på at drage konklusioner og
udarbejde henstillinger til programmeringsperioden 2014-2020.
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Denne undersøgelse giver et overblik over regionale demografiske tendenser i EU og den
rolle, samhørighedspolitikken indtager i håndteringen af demografiske forandringer, med
det formål at udstikke retningslinjer for den kommende programmeringsperiode.

De vigtigste demografiske udfordringer

Befolkningstilbagegang og -aldring er de mest udfordrende tendenser i fremtiden, mens
international migration har været en stor drivkraft bag befolkningstilvæksten siden
1990’erne, dog med undtagelse af nogle få østeuropæiske lande, hvor nettoindvandringen
er negativ. Der er imidlertid store forskelle på de demografiske mønstre mellem de
europæiske regioner, afhængigt af forskellige samfundsøkonomiske faktorer. Demografiske
tendenser indvirker også på de rumlige betingelser i EU, idet yder- og landdistrikter samt
postindustrielle byområder og bjergområder er mest udsat for affolkning.

Disse demografiske tendenser har betydningsfulde samfundsøkonomiske og politiske
konsekvenser på grund af deres indvirkning på produktivitet og vækst, udbuddet af sociale
og sundhedsmæssige tjenesteydelser, ubalancer mellem by- og landbefolkning og mangel
på arbejdskraft. Demografiske forandringer er dermed et omfattende emne, der involverer
forskellige politiske områder og interventionsniveauer, herunder socialsikringsordninger,
beskæftigelsespolitikker, by- og landdistriktsplanlægning, kommunikation og sociale
infrastrukturer, ligestillings- og familiepolitikker, uddannelsespolitikker og indvandrings- og
integrationspolitikker.

De demografiske forandringer står nu højt på dagsordenen i europæiske, nationale og
regionale politikker. Kommissionen har tilskyndet til debat og udarbejdet data, indikatorer
og rapporter. Kommissionen har også understreget behovet for reformer og tilpasset
strukturfondsforordningerne og Fællesskabets strategiske retningslinjer, så de kan støtte
de politiske bestræbelser på at tilpasse sig de demografiske forandringer. I vækststrategien
Europa 2020 i særdeleshed behandles de demografiske udfordringer i størstedelen af
flagskibsinitiativerne. I 2011 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om konsekvenserne
af demografiske forandringer på samhørighedspolitikken på regionalt plan.
Medlemsstaterne er i færd med at gennemgå deres skatte- og overførselssystemer med
henblik på at tilskynde arbejdstagerne til at blive længere på arbejdsmarkedet, mens et
antal regioner er i front med strategiske overvejelser og tiltag til at tackle deres specifikke
demografiske udfordringer.

Samhørighedspolitikkens rolle

Samhørighedspolitikken kan spille en betydningsfuld rolle i forbindelse med at støtte
regional tilpasning til demografiske forandringer og bremse risikoen for bredere
udviklingskløfter mellem regioner på grund af demografiske tendenser. Størstedelen af de
prioriterede indsatsområder for EFRU- og ESF-strukturfondene kan rettes mod
demografiske risici. De demografiske spørgsmåls voksende betydning kan ses på deres
mere fremtrædende rolle i programmeringsperioden for samhørighedspolitikken 2007-2013
og 2014-2020, selvom der ikke eksplicit fokuseres på demografiske forandringer i de
horisontale principper.

Ifølge vores beregninger blev der i perioden 2007-2013 afsat i alt 64,1 mia. EUR (19 % af
de samlede midler under EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, der tildeles medlemsstaterne)
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til prioriterede indsatsområder, der direkte eller indirekte var rettet mod demografiske
udfordringer.

De ti territoriale casestudier, der er repræsentative for forskellige demografiske og
samfundsøkonomiske forhold, viser en stigende bevidsthed om og opmærksomhed over for
demografiske forandringer på lokalt plan:
 De samhørighedspolitiske tiltag er ofte de primære foranstaltninger, der tager hånd om

demografiske udfordringer på regionalt og lokalt plan, og er ofte et supplement til
nationale/regionale strategier.

 Den samhørighedspolitiske merværdi ligger især i tilvejebringelse af sociale
infrastrukturer og genskabelse af by- og/eller landdistriktsområder ved hjælp af
EFRU-foranstaltninger og i styrkelse af ældres, kvinders, unges og migranters
beskæftigelsesegnethed og inklusion via ESF-foranstaltninger. Territorialt samarbejde
har vist sig at være effektivt til at støtte institutionel læring på området.

 Potentialet i samhørighedspolitiske interventioner er imidlertid i nogle tilfælde blevet
begrænset af, at der ikke findes en samlet strategi for håndtering af demografiske
udfordringer, og af en utilstrækkelig opmærksomhed over for strukturfondenes
potentiale for at tackle demografiske forandringer. Samhørighedstiltag har faktisk
potentiale til at udnytte de muligheder, der opstår som følge af demografiske
forandringer, gennem valorisering af den ældre befolkning, migranter og kvinder som
økonomiske aktører og drivkraft for udbud og efterspørgsel af teknologisk innovation,
nye produkter og tjenester.

De første forhandlinger om de strategiske prioriteter for perioden 2014-2020 viser, at der
er intention om at rette mere opmærksomhed mod de demografiske udfordringer og
krisens konsekvenser. Der påtænkes også mere integration og synergi mellem
samhørighedspolitikken og andre strukturfonde samt mellem disse fonde og nationale og
regionale strategier.

Politiske konsekvenser

De følgende vigtigste politiske konsekvenser er udledt af undersøgelsen. De er i
overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning fra 2011, og de er allerede delvist
blevet medtaget i det ændrede udkast til lovgivningspakke, der danner ramme om
samhørighedspolitikken for 2014-2020, og i de tværgående politiske målsætninger for den
fælles strategiske ramme.

Med henblik på at forbedre strukturfondenes effektivitet i forbindelse med håndteringen af
demografiske forandringer i næste programmeringsperiode vil det være nødvendigt at
fremme:

 et større og mere specifikt fokus på demografiske forandringer som et prioriteret
indsatsområde i de endelige bestemmelser og formidling af retningslinjer til støtte
for medlemsstaterne og regionerne, der påviser strukturfondenes potentiale i
forbindelse med håndtering af demografiske forandringer gennem udarbejdelse og
gennemførelse af partnerskabsaftaler og operationelle programmer;

 mere koordinering mellem og integrering af aktiviteter, der støttes af de forskellige
strukturfonde, og en mere fleksibel anvendelse af fondene med henblik på at
fremme komplementaritet og ensartethed;

 en mere proaktiv tilgang til demografisk beslutningstagning og udveksling af god
praksis og erfaring med institutionel læring som formål;
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 særlige redskaber til kontrol og evaluering af strukturfondenes potentiale og faktiske
indvirkning i forbindelse med håndtering af demografiske forandringer gennem
opstilling af retningslinjer og yderligere udvikling af relevante demografiske
indikatorer for at gøre det muligt for kontrol- og evalueringsmekanismer at indsamle
og følgelig evaluere relevante nøgledata;

 teknisk støtte til forvaltningsmyndighederne og lokale aktører, så de kan
gennemføre effektive politikker, der kan tackle demografiske forandringer på både
nationalt og regionalt plan.

I kraft af sin rolle som medlovgiver sammen med Rådet har Europa-Parlamentet en
betydningsfuld opgave at varetage med at skabe større opmærksomhed om de
demografiske udfordringer og behovet for en integreret politisk tilgang – både inden for
EU-politik i almindelighed og inden for samhørighedspolitik i særdeleshed – og for en
proaktiv tilgang til dette område. De kommende måneder vil være særligt betydningsfulde,
og Europa-Parlamentet bør sikre sig, at der bliver fulgt op på beslutningen fra 2011, og det
bør udbygge sin tilsynsfunktion for at sikre, at samhørighedspolitikken håndterer de
demografiske forandringer så effektivt som muligt.


