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Izvleček

Študija podaja pregled regionalnih demografskih struktur in trendov v EU s
poudarkom na njihovih verjetnih učinkih na socialno, ekonomsko in teritorialno
kohezijo ter vloge kohezijske politike pri obravnavi demografskih sprememb.
Podrobno analizira, kako in do katere mere so evropska kohezijska politika v
obdobju 2007–2013 in strukturni skladi obvladovali demografske spremembe na
regionalni ravni, da bi iz tega izpeljali koristne napotke, kako bi kohezijska politika
lahko bila učinkovitejša v naslednjem programskem obdobju (2014–2020). Študija
vsebuje pregled literature in podatkov o demografskih in prostorskih trendih v
regijah EU ter glavnih premikov v razvoju politike, pregled programskih dokumentov
kohezijske politike za obdobje 2007–2013, poglobljeno področno analizo desetih
regionalnih študij primerov in dobrih praks ter nazadnje še horizontalni pregled
glavnih ugotovitev za pripravo sklepov in političnih priporočil za programsko obdobje
2014–2020.
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POVZETEK

Študija podaja pregled regionalnih demografskih trendov v EU in vloge kohezijske politike
pri obravnavi demografskih sprememb, da bi izpeljali napotke za prihodnje programsko
obdobje.

Glavni demografski izzivi

Trenda, ki v prihodnosti predstavljata največji izziv, sta upadanje in staranje prebivalstva,
glavno gonilo rasti prebivalstva pa je od devetdesetih let 20. stoletja naprej mednarodno
priseljevanje, razen v nekaterih vzhodnoevropskih državah, kjer je neto priseljevanje
negativno. Vendar pa v demografskih vzorcih med evropskimi regijami obstajajo velike
razlike, ki so pogojene z različnimi družbeno-gospodarskimi dejavniki.  Demografski trendi
vplivajo tudi na prostorske pogoje EU, pri čemer obrobnim in podeželskim območjem ter
postindustrijskim mestnim in gorskim območjem bolj grozi odseljevanje.

Ti demografski trendi imajo pomembne družbeno-gospodarske in politične posledice, ker
vplivajo na: produktivnost in rast; zagotavljanje socialnih in zdravstvenih storitev;
neravnovesja med mestnim in podeželskim prebivalstvom; in pomanjkanje delavcev.
Demografske spremembe so torej osrednje vprašanje, ki zajema različna področja politike
in ravni posredovanja, vključno s: sistemi socialnega varstva, politikami zaposlovanja,
urejanjem naselij in podeželja, komunikacijsko in socialno infrastrukturo, politikami o
enakosti spolov in družinskimi politikami, politikami izobraževanja in usposabljanja ter
politikami priseljevanja in integracijskimi politikami.

Demografske spremembe so trenutno v ospredju evropskih, nacionalnih in regionalnih
politik. Komisija spodbuja razpravo in pripravlja podatke, kazalnike in poročila, poudarja
potrebo po reformah ter prilagaja predpise o strukturnih skladih in strateške smernice
Skupnosti, da bodo podpirali politike za prilagoditev demografskim spremembam. Zlasti v
strategiji za rast Evropa 2020 demografske izzive obravnava večina vodilnih pobud.  Leta
2011 je Evropski parlament sprejel resolucijo, posvečeno posledicam demografskih
sprememb za kohezijsko politiko na regionalni ravni. Države članice pregledujejo svoje
davčne sisteme in sisteme socialnega varstva, da bi delavce spodbudile, da bi dlje ostali na
trgu dela, mnoge regije pa so na čelu strateškega razmišljanja z ukrepi za obvladovanje
svojih specifičnih demografskih izzivov.

Vloga kohezijske politike

Kohezijska politika lahko ima pomembno vlogo pri podpiranju regionalnega prilagajanja
demografskim spremembam in zaustavitvi tveganja, da bi med regijami zaradi
demografskih trendov nastale še večje razvojne vrzeli. Demografska tveganja lahko
obravnava večina prednostnih tem v strukturnih skladih ESRR in ESS. Naraščajoči pomen
demografskih vprašanj se odraža v njihovi vse večji pomembnosti v kohezijski politiki v
obdobju 2007–2013 in programskem obdobju 2014–2020, čeprav demografskim
spremembam med horizontalnimi načeli ni posvečena izrecna pozornost.

Po naših ocenah je bilo v obdobju 2007–2013 prednostnim temam, ki so neposredno ali
posredno usmerjene v demografske spremembe, skupaj namenjeno 64,1 milijarde EUR (19
% skupnega zneska ESRR, ESS in Kohezijskega sklada, dodeljenega državam članicam).
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Deset ozemeljskih študij primerov, ki predstavljajo različne demografske in družbeno-
gospodarske pogoje, razkriva, da se na lokalni ravni čedalje bolj zavedamo demografskih
sprememb in jim posvečamo pozornost.
 Ukrepi kohezijske politike so pogosto glavne določbe, ki obravnavajo demografske

spremembe na regionalni in lokalni ravni, in pogosto dopolnjujejo
nacionalne/regionalne strategije.

 Dodana vrednost kohezijske politike je predvsem v zagotavljanju socialne
infrastrukture in prenovi mestnih in/ali podeželskih območij z ukrepi ESRR ter
spodbujanju zaposljivosti in vključevanja starejših, žensk, mladih in migrantov z ukrepi
ESS. Teritorialno sodelovanje je učinkovito pri podpiranju institucionalnega učenja na
tem področju.

 Toda potencial ukrepov kohezijske politike je v nekaterih primerih omejen zaradi
odsotnosti celovite strategije za obravnavo demografskih izzivov in skromne
ozaveščenosti o potencialu strukturnih skladov v spopadanju z demografskimi
spremembami.  V resnici kohezijski ukrepi omogočajo izkoriščanje priložnosti, ki
izvirajo iz demografskih sprememb, z obravnavo starejših prebivalcev, migrantov in
žensk kot gospodarskih subjektov in gonilne sile povpraševanja in ponudbe tehničnih
inovacij, novih izdelkov in storitev.

Začetne razprave o strateških prednostih za obdobje 2014–2020 razkrivajo namen posvetiti
več pozornosti demografskim izzivom in posledicam krize. Predvideno je tudi večje
povezovanje in ustvarjanje sinergij med kohezijsko politiko in drugimi strukturnimi skladi
ter med temi skladi ter nacionalnim in regionalnimi strategijami.

Posledice za politiko

Študija razkriva naslednje glavne posledice za politiko. Te posledice so skladne z napotki iz
resolucije Evropskega parlamenta iz leta 2011 in se delno že zrcalijo v spremenjenem
osnutku zakonodajnega svežnja, ki tvori okvir kohezijske politike za obdobje 2014–2020, in
v medsektorskih političnih ciljih skupnega strateškega okvira.

Za izboljšanje učinkovitosti strukturnih skladov pri obravnavi demografskih sprememb v
naslednjem programskem obdobju bo treba spodbujati:

 večjo in bolj specifično osredotočenost na demografske spremembe kot prednostno
področje v okviru končnih uredb in razširjanje smernic, da bi podprli države članice
in regije pri raziskovanju potenciala, ki bi ga strukturni skladi lahko imeli pri
obravnavi demografskih sprememb v oblikovanju in izvajanju sporazumov o
partnerstvu in operativnih programov;

 večje usklajevanje in povezovanje dejavnosti, ki jih spodbujajo različni strukturni
skladi, in večjo prožnost pri njihovi uporabi za krepitev dopolnjevanja in doslednosti;

 proaktivnejši pristop v oblikovanju demografske politike ter izmenjavo dobrih praks
in izkušenj za institucionalno učenje;

 specifična orodja za spremljanje in vrednotenje potenciala in dejanskih učinkov
strukturnih skladov pri obravnavi demografskih sprememb z zagotavljanjem smernic
in nadaljnjega razvoja ustreznih demografskih kazalnikov, da bi tako omogočili, da
bodo sistemi spremljanja in vrednotenja zbirali in nato tudi vrednotili ustrezne
ključne podatke;
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 zagotavljanje tehnične podpore organom upravljanja in lokalnim zainteresiranim
stranem za izvajanje učinkovitih politik za obravnavo demografskih sprememb na
nacionalni in regionalni ravni.

Glede na svojo vlogo sozakonodajalca s Svetom ima Evropski parlament pomembno vlogo v
teh procesih ter spodbuja namenjanje večje pozornosti demografskim izzivom in usklajen
politični pristop – v politikah EU na splošno in še posebej v kohezijski politiki – ter
proaktiven pristop na tem področju. Prihajajoči meseci bodo še posebej pomembni,
Evropski parlament pa bi moral spremljati uporabo resolucije iz leta 2011 in okrepiti svojo
nadzorno vlogo v zvezi z učinkovitostjo kohezijske politike pri obravnavi demografskih
sprememb.


