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Σύνοψη

Η ανά χείρας μελέτη αποτελεί επισκόπηση των περιφερειακών δημογραφικών δομών
και τάσεων στην ΕΕ και εστιάζει στις πιθανές τους επιπτώσεις στην
κοινωνικοοικονομική και εδαφική συνοχή και στον ρόλο της πολιτικής συνοχής για
την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής. Αναλύει λεπτομερώς πώς και σε ποιον
βαθμό αντιμετωπίστηκε η δημογραφική αλλαγή, μέσω της ευρωπαϊκής πολιτικής
συνοχής και των διαρθρωτικών ταμείων, σε περιφερειακό επίπεδο κατά την περίοδο
2007-2013 με στόχο την άντληση χρήσιμων στοιχείων για τον τρόπο με τον οποίον
οι δράσεις της πολιτικής συνοχής θα μπορούσαν να καταστούν πιο αποτελεσματικές
κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού (2014-2020). Στο πλαίσιο της μελέτης
πραγματοποιείται επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των δεδομένων για τις
δημογραφικές και τις εδαφικές τάσεις στις περιφέρειες της ΕΕ, καθώς και για τις
βασικές πολιτικές εξελίξεις, επισκόπηση των εγγράφων προγραμματισμού της
πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013, εις βάθος ανάλυση δέκα
περιφερειακών περιπτωσιολογικών μελετών και ορθών πρακτικών και, τέλος,
οριζόντια ανάγνωση των βασικών πορισμάτων με στόχο τη συναγωγή
συμπερασμάτων και τη διατύπωση συστάσεων πολιτικής για την περίοδο
προγραμματισμού 2014-2020.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ανά χείρας μελέτη αποτελεί επισκόπηση των περιφερειακών δημογραφικών τάσεων στην
ΕΕ και του ρόλου της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής,
με στόχο την άντληση στοιχείων για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού.

Βασικές δημογραφικές προκλήσεις

Η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού συνιστούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις
του μέλλοντος, ενώ η διεθνής μετανάστευση έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα αύξησης
του πληθυσμού μετά τη δεκαετία του 1990, με την εξαίρεση λίγων χωρών της Ανατολικής
Ευρώπης στις οποίες η καθαρή μετανάστευση είναι αρνητική. Υπάρχουν, ωστόσο, μεγάλες
αποκλίσεις στις δημογραφικές τάσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών ανάλογα με τους
επιμέρους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Οι δημογραφικές τάσεις επηρεάζουν επίσης
τις εδαφικές συνθήκες της ΕΕ, με τις περιφερειακές και τις αγροτικές περιοχές και τις
μεταβιομηχανικές αστικές και ορεινές ζώνες να διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο
πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Οι εν λόγω δημογραφικές τάσεις έχουν σημαντικές κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές
επιπτώσεις λόγω του αντικτύπου τους στην παραγωγικότητα και στην ανάπτυξη, στην
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, στις πληθυσμιακές
ανισορροπίες μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και στην έλλειψη εργαζομένων. Κατά
συνέπεια, η δημογραφική αλλαγή είναι ένα ζήτημα που άπτεται διαφόρων τομέων πολιτικής
και αφορά διάφορα επίπεδα παρέμβασης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται: τα
συστήματα κοινωνικής προστασίας, οι πολιτικές απασχόλησης, ο αστικός και αγροτικός
χωροταξικός σχεδιασμός, οι υποδομές επικοινωνίας και οι κοινωνικές υποδομές, η ισότητα
των φύλων και οι οικογενειακές πολιτικές, οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης και οι
πολιτικές μετανάστευσης και ένταξης.

Σήμερα, η δημογραφική αλλαγή βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών, εθνικών και
περιφερειακών πολιτικών. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τη διεξαγωγή συζητήσεων, ενώ
παράλληλα παράγει δεδομένα και καταρτίζει δείκτες και εκθέσεις. Επίσης, έχει τονίσει την
ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και έχει προσαρμόσει τους κανονισμούς για τα διαρθρωτικά
ταμεία και τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές ώστε να στηρίξει την
προσαρμογή των πολιτικών στη δημογραφική αλλαγή. Ιδίως στο πλαίσιο της αναπτυξιακής
στρατηγικής Ευρώπη 2020, οι δημογραφικές προκλήσεις αποτελούν αντικείμενο των
περισσότερων εμβληματικών πρωτοβουλιών. Το 2011, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε
ψήφισμα για τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής όσον αφορά την πολιτική συνοχής σε
περιφερειακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη μεταρρυθμίζουν τα φορολογικά τους συστήματα και τα
συστήματα κοινωνικών παροχών ώστε να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να παραμένουν
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην αγορά εργασίας, ενώ πολλές περιφέρειες βρίσκονται στο
επίκεντρο του στρατηγικού σχεδιασμού με δράσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των
ιδιαίτερων δημογραφικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής

Η πολιτική συνοχής μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο υποστηρίζοντας την
προσαρμογή των περιφερειών στη δημογραφική αλλαγή και περιορίζοντας τον κίνδυνο
διεύρυνσης του αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ των περιφερειών λόγω δημογραφικών
τάσεων. Η αντιμετώπιση των δημογραφικών κινδύνων είναι δυνατή στο πλαίσιο των
περισσότερων θεμάτων προτεραιότητας του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ. Η αυξανόμενη σημασία των
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δημογραφικών ζητημάτων αντανακλάται στην αυξανόμενη βαρύτητα που τους δίδεται στο
πλαίσιο των περιόδων προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020 της πολιτικής συνοχής,
παρότι δεν γίνεται ρητή αναφορά στο θέμα της δημογραφικής αλλαγής στο πλαίσιο των
οριζόντιων αρχών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, κατά την περίοδο 2007-2013, έχουν διατεθεί συνολικά 64,1
δισεκατομμύρια (19% του συνόλου των πόρων του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής
που χορηγήθηκαν στα κράτη μέλη) για θέματα προτεραιότητας που στόχευαν είτε άμεσα είτε
έμμεσα στην αντιμετώπιση δημογραφικών προκλήσεων.

Οι δέκα περιπτωσιολογικές μελέτες που εκπονήθηκαν σε τοπικό επίπεδο, και οι οποίες
αντανακλούν διαφορετικές δημογραφικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες,
καταδεικνύουν ότι υπάρχει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και δίδεται ολοένα και μεγαλύτερη
προσοχή στη θέμα της δημογραφικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο:
 Τα μέτρα της πολιτικής συνοχής αποτελούν συχνά τα βασικά μέσα αντιμετώπισης των

δημογραφικών προκλήσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και συχνά λειτουργούν
συμπληρωματικά προς τις εθνικές/περιφερειακές στρατηγικές.

 Η προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής έγκειται ιδίως στην παροχή κοινωνικών
υποδομών και στην ανάπλαση αστικών ή/και αγροτικών περιοχών μέσω παρεμβάσεων
του ΕΤΠΑ, καθώς και στην προώθηση των δυνατοτήτων απασχόλησης και της ένταξης
των ηλικιωμένων, των γυναικών, των νέων και των μεταναστών μέσω παρεμβάσεων
του ΕΚΤ. Η εδαφική συνεργασία έχει συμβάλει αποτελεσματικά στη στήριξη της θεσμικής
εκμάθησης στον εν λόγω τομέα.

 Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων της πολιτικής
συνοχής ήταν περιορισμένα λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένης στρατηγικής για την
αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών και του χαμηλού επιπέδου ενημέρωσης
σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχουν τα διαρθρωτικά ταμεία για την αντιμετώπιση
της δημογραφικής αλλαγής. Τα μέτρα συνοχής παρέχουν όντως τη δυνατότητα
εκμετάλλευσης των ευκαιριών που προκύπτουν από τη δημογραφική αλλαγή μέσω της
ανάδειξης των ηλικιωμένων, των μεταναστών και των γυναικών σε οικονομικούς φορείς
και παράγοντες προώθησης της ζήτησης και της προσφοράς τεχνολογικής καινοτομίας,
νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η αρχική συζήτηση για τις στρατηγικές προτεραιότητες την περίοδο 2014-2020 αποκαλύπτει
την πρόθεση να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις δημογραφικές προκλήσεις και στις
επιπτώσεις της κρίσης. Εξετάζεται επίσης η δυνατότητα μεγαλύτερης σύγκλισης και
ανάπτυξης περισσότερων συνεργειών μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των υπόλοιπων
διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και μεταξύ των εν λόγω ταμείων και των εθνικών και
περιφερειακών στρατηγικών.

Πολιτικές επιπτώσεις

Από τη μελέτη έχουν προκύψει οι ακόλουθες βασικές πολιτικές επιπτώσεις. Οι εν λόγω
επιπτώσεις συμφωνούν με τις ενδείξεις του ψηφίσματος του 2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και εν μέρει αντικατοπτρίζονται στην τροποποιημένη δέσμη νομοθετικών
μέτρων που οριοθετούν την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020, καθώς και στους
εγκάρσιους στόχους πολιτικής του κοινού στρατηγικού πλαισίου.

Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών ταμείων για την
αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, θα
πρέπει να υποστηριχθούν τα εξής σημεία:
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 μεγαλύτερη και πιο συγκεκριμένη έμφαση στη δημογραφική αλλαγή ως τομέα
προτεραιότητας στο πλαίσιο των τελικών κανονισμών και διάδοση κατευθυντήριων
γραμμών με στόχο τη στήριξη των κρατών μελών και των περιφερειών, μέσω της
διερεύνησης των δυνατοτήτων που μπορούν να προσφέρουν τα διαρθρωτικά ταμεία
για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής κατά τον σχεδιασμό και την
εφαρμογή συμφωνιών εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακών προγραμμάτων·

 συστηματικότερος συντονισμός και ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που
προωθούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη
χρήση τους με στόχο τη βελτίωση της συμπληρωματικότητας και της συνοχής·

 ενεργητικότερη προσέγγιση όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για δημογραφικά
ζητήματα και ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειριών θεσμικής εκμάθησης·

 ανάπτυξη ειδικών εργαλείων παρακολούθησης και αξιολόγησης των δυνατοτήτων και
των πραγματικών αποτελεσμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για την αντιμετώπιση
της δημογραφικής αλλαγής μέσω της παροχής κατευθυντήριων γραμμών και της
περαιτέρω ανάπτυξης σχετικών δημογραφικών δεικτών ώστε τα συστήματα
παρακολούθησης και αξιολόγησης να μπορούν να συλλέγουν και, συνακόλουθα, να
αξιολογούν τα σχετικά βασικά δεδομένα·

 παροχή τεχνικής βοήθειας στις αρχές διαχείρισης και στους τοπικούς
ενδιαφερόμενους φορείς για την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών και την
αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό
επίπεδο.

Δεδομένου του ρόλου του ως συννομοθέτη μαζί με το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εν λόγω διαδικασίες και προωθεί την
ευαισθητοποίηση έναντι των δημογραφικών προκλήσεων και μια ολοκληρωμένη πολιτική
προσέγγιση –για τις πολιτικές της ΕΕ εν γένει και για την πολιτική συνοχής ειδικότερα–
καθώς και μια προορατική προσέγγιση στον εν λόγω τομέα. Οι επόμενοι μήνες θα είναι
ιδιαίτερα σημαντικοί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθεί την
εφαρμογή του ψηφίσματος του 2011 ενισχύοντας τον εποπτικό του ρόλο όσον αφορά την
αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής για την αντιμετώπιση της δημογραφικής
αλλαγής.


