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Treść

W niniejszym studium przedstawiono regionalne struktury i tendencje
demograficzne w UE z naciskiem na ich prawdopodobne skutki dla spójności
społeczno-gospodarczej i terytorialnej oraz rolę, którą polityka spójności odgrywa
w radzeniu sobie ze zmianami demograficznymi. Przeanalizowano w nim
szczegółowo, w jaki sposób i w jakim stopniu europejska polityka spójności na lata
2007–2013 i fundusze strukturalne pozwalały radzić sobie ze zmianami
demograficznymi na szczeblu regionalnym w celu określenia pożytecznych
wskazówek dotyczących możliwych sposobów zwiększenia skuteczności działań
w ramach polityki spójności w przyszłym okresie programowania (2014–2020).
Studium zawiera przegląd literatury i danych dotyczących tendencji
demograficznych i przestrzennych w regionach UE oraz głównych zmian w polityce,
przegląd dokumentów programowych polityki spójności na lata 2007–2013,
gruntowną analizę dziesięciu regionalnych studiów przypadku i dobrych praktyk
i wreszcie przekrojową interpretację głównych ustaleń w celu wyciągnięcia wniosków
i określenia zaleceń dotyczących polityki na okres programowania 2014–2020.
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STRESZCZENIE

W niniejszym studium przedstawiono regionalne tendencje demograficzne w UE oraz rolę
polityki spójności, jeśli chodzi o radzenie sobie ze zmianami demograficznymi, w celu
określenia wskazówek dotyczących przyszłego okresu programowania.

Główne wyzwania demograficzne

Spadek liczby ludności i starzenie się społeczeństwa są tendencjami, które stanowią
największe przyszłe wyzwanie, a od lat 90. XX w. głównym czynnikiem powodującym
wzrost liczby ludności jest migracja międzynarodowa, co nie dotyczy kilku wschodnich
państw europejskich, w których saldo migracji netto jest ujemne. Między regionami
europejskimi występują jednak znaczne różnice pod względem wzorców demograficznych,
które zależą od różnych czynników społeczno-gospodarczych. Tendencje demograficzne
wywierają również wpływ na warunki przestrzenne w UE, przy czym na większe ryzyko
wyludnienia narażone są obszary peryferyjne i obszary wiejskie oraz postindustrialne
obszary miejskie i obszary górskie.

Te tendencje demograficzne pociągają za sobą istotne skutki społeczno-gospodarcze
i polityczne ze względu na ich wpływ na: wydajność i wzrost gospodarczy, świadczenie
usług socjalnych i usług z zakresu opieki zdrowotnej, zakłócenie równowagi między liczbą
ludności na obszarach miejskich i wiejskich oraz niedobór pracowników. Zmiany
demograficzne są zatem jednym z głównych problemów wiążących się z różnymi obszarami
polityki i poziomami interwencji, takimi jak: systemy ochrony socjalnej, polityka
zatrudnienia, gospodarka przestrzenna na obszarach miejskich i wiejskich, infrastruktura
komunikacji i infrastruktura społeczna, równość płci i polityka rodzinna, polityka kształcenia
i szkolenia, polityka imigracyjna i integracyjna.

Zmiany demograficzne znajdują się obecnie na pierwszym planie europejskich, krajowych
i regionalnych strategii politycznych. Komisja stworzyła bodźce do debaty oraz
przygotowała dane, wskaźniki i sprawozdania, podkreśliła konieczność reform oraz
dostosowywała przepisy dotyczące funduszy strukturalnych i strategiczne wytyczne
Wspólnoty w celu wsparcia strategii politycznych służących dostosowaniu się do zmian
demograficznych. Wyzwania demograficzne uwzględniono zwłaszcza w większości inicjatyw
przewodnich w ramach strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego. W 2011 r.
Parlament Europejski uchwalił rezolucję poświęconą skutkom, które zmiany demograficzne
wywierają na politykę spójności na szczeblu regionalnym. Państwa członkowskie prowadzą
przegląd swoich systemów podatkowych i systemów świadczeń, aby zachęcić pracowników
do dłuższego pozostania na rynku pracy, a wiele regionów z powodzeniem przyjęło
strategiczny sposób myślenia, podejmując działania w celu sprostania swoim konkretnym
wyzwaniom demograficznym.

Rola polityki spójności

Polityka spójności może odgrywać istotną rolę we wspieraniu regionalnych procesów
dostosowywania się do zmian demograficznych i niwelowaniu ryzyka powstania większych
nierówności w rozwoju poszczególnych regionów na skutek tendencji demograficznych.
Ryzyko demograficzne można uwzględnić w większości priorytetowych tematów funduszy
strukturalnych (EFRR i EFS). Coraz większe znaczenie zagadnień demograficznych
odzwierciedla ich coraz większa waga w polityce spójności w okresach programowania
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2007–2013 i 2014–2020, chociaż w zasadach horyzontalnych nie poświęcono wyraźnej
uwagi zmianom demograficznym.

Według naszych szacunków w okresie 2007–2013 na tematy priorytetowe bezpośrednio lub
pośrednio ukierunkowane na wyzwania demograficzne przeznaczono ogółem 64,1 mld EUR
(19 % całkowitych środków EFRR, EFS i Funduszu Spójności przydzielonych państwom
członkowskim).

Z dziesięciu terytorialnych studiów przypadku reprezentatywnych dla różnych warunków
demograficznych i społeczno-gospodarczych wynika, że na szczeblu lokalnym wzrastają
świadomość zmian demograficznych i poświęcana im uwaga:
 środki polityki spójności są często głównymi ustaleniami ukierunkowanymi na wyzwania

demograficzne na szczeblu regionalnym i lokalnym i często stanowią uzupełnienie
strategii krajowych lub regionalnych;

 wartość dodana wnoszona przez politykę spójności polega zwłaszcza na zapewnianiu
infrastruktury społecznej i rewitalizacji obszarów miejskich lub wiejskich za pomocą
środków EFRR, a także na wspieraniu zatrudnialności i włączenia społecznego osób
starszych, kobiet, młodych ludzi i imigrantów za pomocą środków EFS. Wiedzę
instytucjonalną w tej dziedzinie skutecznie pozyskiwano dzięki współpracy terytorialnej;

 potencjał interwencji realizowanych w ramach polityki spójności był jednak
w niektórych przypadkach ograniczony ze względu na brak kompleksowej strategii
ukierunkowanej na wyzwania demograficzne oraz niewielką świadomość możliwości
radzenia sobie ze zmianami demograficznymi, które oferują fundusze strukturalne.
Środki polityki spójności faktycznie mogą pozwolić na wykorzystanie szans
wynikających ze zmian demograficznych dzięki dowartościowaniu osób starszych,
imigrantów i kobiet jako podmiotów gospodarczych i grup pobudzających popyt na
innowacje technologiczne, nowe produkty i usługi oraz ich podaż.

Początkowe dyskusje na temat priorytetów strategicznych na lata 2014–2020 świadczą
o zamiarze poświecenia większej uwagi wyzwaniom demograficznym i skutkom kryzysu.
Przewidziano również większą integrację i lepszy efekt synergii polityki spójności i innych
funduszy strukturalnych, jak również funduszy strukturalnych i strategii krajowych
i regionalnych.

Skutki polityczne

Na podstawie studium można wskazać poniższe główne skutki polityczne. Są one zgodne ze
wskazówkami zawartymi w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2011 r. i częściowo zostały
już uwzględnione w zmienionym pakiecie projektów ustawodawczych określających kształt
polityki spójności na lata 2014–2020 i w przekrojowych celach politycznych wspólnych ram
strategicznych.

Aby ulepszyć efektywność funduszy strukturalnych w zakresie radzenia sobie ze zmianami
demograficznymi w następnym okresie programowania, konieczne byłoby promowanie:

 większego i bardziej konkretnego ukierunkowania działań na zmiany demograficzne
jako obszar priorytetowy w ostatecznych rozporządzeniach oraz rozpowszechnienia
wytycznych mających na celu wsparcie państw członkowskich i regionów, co
pozwoliłoby na wykorzystanie możliwości uwzględnienia zmian demograficznych,
które oferują fundusze strukturalne, podczas opracowywania i wdrażania umów
o partnerstwie i programów operacyjnych;
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 większej koordynacji i integracji działań wspieranych za pomocą poszczególnych
funduszy strukturalnych oraz większej elastyczności ich wykorzystania w celu
zwiększenia komplementarności i spójności;

 bardziej aktywnego podejścia do kształtowania polityki demograficznej oraz
wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w celu pozyskania wiedzy instytucjonalnej;

 konkretnych narzędzi służących do monitorowania i oceny potencjału i faktycznych
skutków funduszy strukturalnych, jeśli chodzi o radzenie sobie ze zmianami
demograficznymi, dzięki zapewnieniu wytycznych i dalszemu rozwojowi
odpowiednich wskaźników demograficznych w celu umożliwienia gromadzenia,
a zatem oceny odpowiednich najważniejszych danych za pomocą systemów
monitorowania i oceny;

 zapewnienia instytucjom zarządzającym i lokalnym zainteresowanym stronom
wsparcia technicznego umożliwiającego realizację skutecznych strategii politycznych
ukierunkowanych na zmiany demograficzne zarówno na szczeblu krajowym, jak
i regionalnym.

Ze względu na rolę Parlamentu jako drugiego, oprócz Rady, współprawodawcy ma on do
odegrania istotną rolę w tych procesach, polegającą na propagowaniu większej koncentracji
na wyzwaniach demograficznych i zintegrowanego podejścia do polityki – ogólnie
w strategiach politycznych UE, a w szczególności w polityce spójności – oraz aktywnego
podejścia w tej dziedzinie. Najbliższe miesiące będą szczególnie ważne i Parlament
Europejski powinien monitorować stosowanie rezolucji z 2011 r. oraz wzmocnić swoją
funkcję nadzorczą w odniesieniu do skuteczności polityki spójności, jeśli chodzi o radzenie
sobie ze zmianami demograficznymi.


