
EUROPOS SĄJUNGOS VIDAUS POLITIKOS GENERALINIS
DIREKTORATAS

POLITIKOS DEPARTAMENTAS B:
STRUKTŪRINĖS PARAMOS IR SANGLAUDOS POLITIKA

REGIONINĖ PLĖTRA

KAIP ĮGYVENDINANT REGIONINĘ IR
SANGLAUDOS POLITIKĄ GALIMA

IŠSPRĘSTI DEMOGRAFINES
PROBLEMAS?

SANTRAUKA

Anotacija

Šiame tyrime apžvelgiama ES regionų demografinė struktūra ir tendencijos,
pagrindinį dėmesį skiriant tikėtinam socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos
poveikiui, taip pat Sanglaudos politikos vaidmeniui sprendžiant dėl demografinių
pokyčių kylančias problemas. Išsamiai išanalizuojama, kaip ir kokiu mastu 2007–
2013 m. Europos sanglaudos politika ir struktūriniai fondai padėjo kovoti su
demografiniais pokyčiais regionų lygmeniu, kad būtų gauti naudingi rodikliai,
padedantys suprasti, kaip būsimuoju programavimo laikotarpiu (2014–2020 m.)
Sanglaudos politiką būtų galima panaudoti veiksmingiau. Vykdant tyrimą atlikta
literatūros ir duomenų apie demografines ir erdvės tendencijas ES regionuose
apžvalga, taip pat apžvelgti pagrindiniai politikos pokyčiai, peržiūrėti 2007–2013 m.
sanglaudos politikos programavimo dokumentai, atlikta išsami dešimties regionų
atvejų tyrimų ir geriausios patirties vietos analizė ir galiausiai horizontaliuoju būdu
išnagrinėti pagrindiniai duomenys, kad būtų padarytos išvados ir pateiktos
rekomendacijos dėl politikos 2014–2020 programavimo laikotarpiui.
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SANTRAUKA

Šiame tyrime apžvelgiamos ES regionų demografinės tendencijos ir Sanglaudos politikos
vaidmuo sprendžiant dėl demografinių pokyčių kylančias problemas, siekiant parengti
nurodymus būsimam programavimo laikotarpiui.

Pagrindiniai demografiniai iššūkiai

Mažėjantis gyventojų skaičius ir jų senėjimas yra viena iš daugiausiai problemų ateityje
kelsiančių tendencijų, nors nuo XX a. tarptautinė migracija tapo pagrindiniu gyventojų
skaičiaus didėjimą lemiančiu veiksniu, išskyrus Rytų Europos šalis, kuriose migracijos
saldas yra neigiamas. Vis dėlto Europos regionai labai skiriasi savo demografiniais
modeliais, kurie priklauso nuo įvairių socialinių ir ekonominių veiksnių. Demografinės
tendencijos daro poveikį ir ES teritorijų sąlygoms, nes atokiose ir kaimo vietovėse, taip pat
poindustrinių miestų ir kalnuotose vietovėse kyla didesnė rizika, kad liks per mažai
gyventojų.

Šios demografinės tendencijos turi svarbių socialinių, ekonominių ir politinių padarinių, nes
daro įtaką: ekonomikos našumui ir augimui, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų
gavimui, miesto ir kaimo gyventojų skaičiaus pusiausvyrai, taip pat darbuotojų trūkumui.
Todėl demografiniai pokyčiai yra svarbus klausimas, apimantis skirtingas politikos sritis ir
intervencijos lygmenis, įskaitant: socialinės apsaugos sistemas, užimtumo politiką, miesto
ir kaimų planavimą, ryšių ir socialines infrastruktūras, lyčių lygybės ir šeimos politiką,
švietimo ir mokymo politiką, imigracijos ir integracijos politiką.

Demografiniams pokyčiams Europos Sąjungos, nacionalinėje ir regionų politikoje dabar
skiriama daugiausia dėmesio. Komisija paskatino diskusiją ir pateikė duomenis, rodiklius ir
ataskaitas, pabrėžė, kad reikalingos reformos, ir priėmė struktūrinių fondų reglamentus bei
Bendrijos strategines gaires, kad paremtų prisitaikymo prie demografinių pokyčių politiką.
Europos 2020 m. augimo strategijoje demografiniai iššūkiai yra sprendžiami daugumoje
pavyzdinių iniciatyvų. 2011 m. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, skirtą demografinių
pokyčių poveikiui Sanglaudos politikai regioniniu lygmeniu. Valstybės narės peržiūri savo
mokesčių ir išmokų sistemas, kad paskatintų darbuotojus ilgiau likti darbo rinkoje, o keli
regionai pirmauja savo strategine mąstysena, imdamiesi veiksmų spręsti konkrečias jiems
būdingas demografines problemas.

Sanglaudos politikos vaidmuo

Sanglaudos politika gali atlikti svarbų vaidmenį remiant regionų prisitaikymą prie
demografinių pokyčių ir išvengiant rizikos dėl didesnių regionų vystymosi skirtumų dėl
demografinių tendencijų. Daugumą ERPF ir ESF struktūrinių fondų prioritetinių temų galima
panaudoti demografinei rizikai spręsti. Vis didesnė demografinių klausimų svarba pastebima
ir iš jiems skiriamo didesnio dėmesio 2007–2013 m. Sanglaudos politikoje ir rengiantis
2014–2020 m. programavimo laikotarpiams, nors horizontaliuosiuose principuose
demografiniams pokyčiams nėra skiriamas išskirtinis dėmesys.

Mūsų vertinimu, 2007–2013 m. laikotarpiu tiesiogiai prioritetinėms temoms ir netiesiogiai
demografinėms problemoms spręsti buvo skirta 64,1 mlrd. EUR (ERPF, ESF ir Sanglaudos
fondas valstybėms narėms skyrė 19 proc.).
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Skirtingas demografines ir socialines bei ekonomines sąlygas perteikiančiuose dešimtyje
teritorinių atvejų tyrimų atskleistas vis didesnis suvokimas vietos lygmeniu apie
demografinius pokyčius ir dėmesys jiems:
 Sanglaudos politikos priemonės dažniausiai yra pagrindinės priemonės, kuriomis

sprendžiamos demografinės problemos regiono ir vietos lygmeniui, ir jos dažnai papildo
nacionalines arba regionines strategijas;

 Sanglaudos politikos pridėtinė vertė ypač susijusi su socialinės infrastruktūros sukūrimu
ir miesto ir (arba) kaimo vietovių atkūrimu naudojant ERPF priemones, taip pat ESF
priemonėmis remiant įdarbinimo galimybes ir integruojant pagyvenusius asmenis,
moteris, jaunimą ir migrantus. Teritorinis bendradarbiavimas veiksmingai padėjo remti
institucijų mokymą šioje srityje;

 tačiau Sanglaudos politikos intervencinių priemonių galimybės tam tikrais atvejais buvo
ribotos, nes trūko visapusės strategijos demografinėms problemoms spręsti, ir dėl
prasto suvokimo, kad struktūrinius fondus galima panaudoti dėl demografinių pokyčių
kylančioms problemoms spręsti. Sanglaudos priemonės išties suteikia progą išnaudoti
dėl demografinių pokyčių atsirandančias galimybes, įvertinant pagyvenusius
gyventojus, migrantus ir moteris kaip ekonominės veiklos vykdytojus ir skatinančius
technologinių inovacijų, naujų produktų ir paslaugų paklausą ir pasiūlą.

Iš pradinio 2014–2020 laikotarpio strateginių prioritetų aptarimo paaiškėjo, kad ketinama
skirti didesnį dėmesį demografiniams pokyčiams ir krizės padariniams. Taip pat numatytas
stipresnis Sanglaudos politikos ir struktūrinių fondų integravimas ir jų bei nacionalinių ir
regioninių strategijų sąveika.

Politinė reikšmė

Atlikus šį tyrimą paaiškėjo pagrindiniai politiniai padariniai. Jie atitinka 2011 m. Europos
Parlamento rezoliucijos nuorodas ir iš dalies į juos jau yra nuorodų pakeistame teisės aktų
paketo projekte, kuriuo formuojama 2014–2020 m. Sanglaudos politika, bei svarbiausiuose
Bendros strateginės programos politikos tiksluose.

Siekiant pagerinti struktūrinių fondų veiksmingumą sprendžiant demografinius pokyčius
kitu programavimo laikotarpiu, reikėtų skatinti:

 didesnį ir konkretesnį dėmesį demografiniams pokyčiams kaip prioritetinei sričiai
galutiniuose reglamentuose, taip pat gairių platinimui, kad kurdami ir įgyvendindami
partnerystės susitarimus ir veiksmų programas valstybės narės ir regionai galėtų
lengviau išnaudoti struktūrinių fondų galimybes sprendžiant dėl demografinių
pokyčių kylančias problemas;

 stipresnį veiklos koordinavimą ir integravimą, remiant ją iš skirtingų struktūrinių
fondų, ir didesnį jų panaudojimo lankstumą, kad būtų stiprinamas papildomumas ir
nuoseklumas;

 aktyvesnį požiūrį į demografinės politikos formavimą ir keitimąsi geriausia praktika
bei patirtimi institucijų mokymosi srityje;

 specialias priemones galimo ir esamo struktūrinių fondų poveikio sprendžiant
demografinių pokyčių keliamas problemas, pateikiant gaires ir toliau plėtojant
susijusius demografinius rodiklius, stebėjimui ir vertinimui, kad būtų galima sukurti
stebėjimo ir vertinimo sistemas susijusiems pagrindiniams duomenims rinkti ir
vėliau vertinti;
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 techninio palaikymo užtikrinimą valdžios institucijoms ir vietos suinteresuotiesiems
subjektams veiksmingam demografiniams pokyčiams skirtos politikos įgyvendinimui
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu.

Kadangi Europos Parlamentas kartu su Taryba vykdo teisėkūros įgaliojimus, šiame procese
jam tenka svarbus vaidmuo skatinant skirti daugiau dėmesio demografiniams pokyčiams ir
integruotam politiniam požiūriui apskritai ES politikoje ir konkrečiai Sanglaudos politikoje,
taip pat aktyviai veikiant šioje srityje. Būsimi mėnesiai bus ypač svarbūs ir Europos
Parlamentas turėtų stebėti 2011 m. rezoliucijos taikymą ir sustiprinti savo priežiūros
vaidmenį, siekiant veiksmingos Sanglaudos politikos sprendžiant dėl demografinių pokyčių
kylančias problemas.


