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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно демографските промени и последици от тях за бъдещата политика на 
сближаване на ЕС
(2010/2157(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Петия доклад за напредъка в икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на Генерална дирекция „Регионална политика“, и по-
конкретно страниците от 230 до 234 от него,

– като взе предвид „Заключения от Петия доклад за сближаването: бъдещето на 
политиката на сближаване“ (KOM(2010)0642) и прилежащия съпровождащ 
документ (SEK(2010)1348),

– като взе предвид работния документ на Генерална дирекция „Регионална политика“ 
от ноември 2008 г. „Региони 2020: оценка на бъдещите предизвикателства за 
регионите в ЕС“ (информационен документ към работен документ на службите на 
Комисията SEK(2008)2868)),

– като взе предвид резолюцията си от 11 ноември 2010 г. относно демографските 
предизвикателства и солидарността между поколенията1,

– като взе предвид своята резолюция от 21 февруари 2008 г. относно демографското 
бъдеще на Европа2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 май 2007 г. до Европейския
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите, озаглавено „Укрепване на връзките между поколенията“ 
(COM(2007)0244),

– като взе предвид резолюцията си от 11 ноември 2010 г. относно демографските 
предизвикателства и солидарността между поколенията3,

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 12 октомври 2006 г., озаглавено 
„Демографското бъдеще на Европа — превръщане на предизвикателството във 
възможност” (COM(2006)0571),

– като взе предвид Зелената книга от 16 март 2005 г., озаглавена „Пред демографска 
промяна – нова солидарност между поколенията“ (СOM(2005)0094),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на 
комисията по заетост и социални въпроси  и  комисията по правата на жените и 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0400
2 ОВ C 184E, 06.08.2009 г., стр. 75.
3 ОВ C 292E, 01.12.2006 г., стр. 11.



PE462.525v01-00 4/10 PR\861797BG.doc

BG

равенството между половете (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че демографските промени в ЕС и по света са факт и действията 
във връзка с това са една от основните задачи за в бъдеще,

Б. като има предвид, че застаряването на европейското население поставя нови задачи 
пред регионите, но то не следва да се разглежда като заплаха, а по-скоро като 
възможност,

В. като има предвид, че особено селските региони са изправени пред големи 
предизвикателства, но също така и градските региони срещат нови 
предизвикателства като променяща средна възраст и че както в селските, така и в 
градските региони необходимостта от добра инфраструктура и услуги не намалява, 
а по-скоро се променят нейните качествени характеристики,

Г. като има предвид, че в рамките на оперативните програми за периода 2007 – 2013 г. 
държавите-членки са предвидили 30 милиарда евро от структурни фондове за 
мерки в областта на демографските промени, като по този начин регионалната 
политика се превръща в ключов инструмент за действия по отношение на тази 
промяна.

Общи съображения

1. счита, че общественото възприятие често забелязва само опасностите, но не и 
възможностите, свързани с демографските промени;

2. счита, че демографските промени оказват в много отношения различно влияние 
върху регионите;

3. счита, че политическите рамкови условия за равенство между половете могат да 
допринесат за посрещане на демографските предизвикателства; следователно 
призовава за това, във всички разисквания по демографски въпроси да се взема 
предвид въпросът за равенството между половете;

Реформи на структурната политика

4. отправя искане регионите да вземат предвид също и демографските показатели при 
разпределянето и предоставянето на средствата от структурните фондове на ЕС;

5. призовава Комисията да разглежда демографската промяна като един от 
„тематичните приоритети“, които желае да включи в бъдещата политика на 
сближаване; призовава освен това, при договарянето на инвестиционните 
партньорства с държавите-членки, Комисията да настоява за включването на тази 
тема;

6. насърчава държавите-членки и регионите в по-голяма степен да предвидят като 
хоризонтален приоритет в своите оперативни програми демографските промени и 
последствията от тях;

Развитие на градската среда / инфраструктура
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7. насърчава регионите да използват структурните фондове за справяне с 
демографските предизвикателства и за запазване на своята привлекателност за 
жителите, чрез което може да се смекчи обезлюдяването;

8. счита, че за де се предотврати обезлюдяването е необходимо развитие на градовете, 
съобразено с потребностите на децата и семействата , към което принадлежи 
„градът на кратките разстояния“, където работното място, жилището и местата за 
почивка и отдих се намират близо едно до друго; призовава регионите при 
градоустройственото планиране да осигуряват комбиниране на жилищни, 
търговски и паркови зони;

9. посочва, че могат да се ползват средства от ЕФВР за предотвратяване на 
социалната изолация на хората в напреднала възраст, като например за изграждане 
на съобразена с техните нужди инфраструктура;

10. счита, че обновяването, съответно възстановяването на градовете следва да бъде 
подпомагано финансово в региони с намаляващо население; счита, че 
градоустройственото планиране трябва  в по-голяма степен да бъде пригодено към 
промяна на ползването на инфраструктурата, включително чрез съживяване и 
оформяне по нов начин на градските центрове;

11. призовава регионите да създадат новаторски концепции за обществения транспорт 
на местно равнище, за да се намерят решения на предизвикателствата, свързани с 
намаляващия брой пътуващи, преди всичко в селските райони; 

Лица в напреднала възраст, деца, семейства

12. застъпва се за това да бъдат използвани средства от ЕФРР за нисколихвени 
кредити, с които може да се подпомогне преустройството на жилища, съобразено с 
нуждите на  лицата в напреднала възраст; предлага, с цел осигуряването на високо 
качество на живот на застаряващото общество, предоставянето на разположение на 
средства за обслужвани жилищни комплекси и домове, в които съжителстват 
няколко поколения;

13. насърчава държавите-членки да приспособят услугите в социалната област и 
здравеопазването към съществуващите потребности и да предвидят субсидии за 
осигуряване и занапред на грижи за лица в напреднала възраст по домовете и на 
всеобхватни медицински грижи;

14. счита, че публичните инвестиции в здравната система и в системата за полагане на 
грижи са важни за социалната солидарност в Европа; призовава държавите-членки 
да осигурят добри медицински грижи и в селските райони, например посредством 
„портални клиники“, и да използват средства от структурните фондове за 
стимулиране на допълнителни мерки в областта на телемедицината;

15. предупреждава за опасността от недостиг на квалифициран персонал за 
професиите, свързани с полагане на грижи; счита, че регионите следва да използват 
средства от европейските структурни фондове за обучението на такъв персонал, за 
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да бъде предлагано високо в качествено отношение равнище на предоставяните 
грижи;

16. призовава регионите и общините, с цел да противодействат на обезлюдяването, да 
осигурят всеобхватно предлагане на безплатни и надеждни целодневни грижи за 
децата от всички възрастови групи;

Миграция / интеграция,

17. призовава държавите-членки да се споразумеят относно една обща миграционна 
стратегия, тъй като поради демографските процеси Европа е зависима от притока 
на квалифицирана работна ръка;

18. предлага да бъдат предоставени повече средства за интеграцията на имигранти, с 
цел премахване на предразсъдъците, като могат да се насърчават обучения и общи 
мероприятия за обмен;

Заетост

19. призовава Комисията да ориентира в още по-голяма степен ЕСФ по такъв начин, че 
неговият потенциал да отговаря на предизвикателствата на демографските 
промени; посочва, че знанието на по-възрастните хора следва да бъде използвано, 
например в проекти за обучение, и че за това са необходими съответните 
структури;

20. счита, че регионите следва да използват средства от ЕСФ за борба с безработицата 
сред младите хора, за да им се даде възможност да намерят подходяща професия;

21. счита, че трябва да се повиши процентът на заетост сред жените; следователно 
призовава да се предостави достъп на повече жени до квалифицирана трудова 
заетост, както и до програмите за учене през целия живот;

Анализ / най-добри практики

22. счита, че демографското развитие на регионите следва да бъде измервано 
статистически; призовава Комисията да направи предложения, с цел местните, 
регионалните и националните бази данни относно демографските процеси да 
станат сравними, за да може да се извършва оценка на данните на европейско 
равнище; 

23. призовава Комисията да прецизира „Demography Vulnerability Index“ и да го 
актуализира на всеки пет години, за да се види кои региони в Европа са особено 
застрашени от демографските промени;

24. призовава държавите-членки да подобрят сътрудничеството с местните и 
регионални фактори по темите, свързани с демографските промени;

25. отправя молба към Комисията да търси възможности да реформира по подходящ 
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начин идеята за „ЕРАЗЪМ за представители на изборни длъжности“ и по-подробно 
да опише идеята си за „летен или зимен университет“;

o

o o

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Демографските промени – възможност, а не заплаха

Демографските промени в ЕС са факт и действията във връзка с тези промени са една 
от основните задачи за в бъдеще. Застаряването на европейското население напредва, 
ние имаме най-старото население и най-ниския демографски прираст в целия свят. В 
повечето държави-членки раждаемостта се намира под равнището на възпроизводство 
на населението от 2,1 деца на жена (като отчасти дори продължава да намалява), докато 
продължителността на живота нараства. За момиче, родено през 2010 г. в Германия, 
съществува 50%-ова вероятност да достигне възраст от 100 години. Поради това 
демографските промени се определят като „най-значимата тенденция на 21-ви век“, 
която ще промени решаващо социалното, общественото и икономическото положение в 
Европа. 

За мнозина демографските промени представляват проблем. Според докладчика това е 
доста ограничен подход – тя пледира за това да бъдат видени и шансовете за Европа, 
които тези процеси носят със себе си. Проблемът не са демографските промени сами по 
себе си, а нерешителността на политиците и обществото да се занимаят с тези промени.

Докладчикът счита, че демографските промени водят до предизвикателства в много 
региони на ЕС. Поради това те следва да бъдат разглеждани преди всичко на 
равнището на регионите, където се наблюдават различни тенденции на развитие. 
Докато в селските райони демографските промени отразяват преди всичко напускането 
на тези райони от младите хора, богатите градски райони печелят от приток на 
преселващи се лица. Области с голяма гъстота на населението като Лондон трябва да се 
справят с подобен приток, като в същото време хора напускат региони като например 
новите германски провинции, Западна Полша и Северна Испания. Приблизително в 20 
региона  на Европа намаляването на броя на населението ще надхвърли 10%.

2. Демографските промени и регионалната политика на ЕС 

Не всички региони все още са осъзнали, че демографските промени носят не само 
рискове, но и възможности. Многообразието от предизвикателства означава, че 
регионите и градовете се нуждаят от собствени стратегии. Принципно това е в областта 
на компетентност на държавите-членки, но докладчикът изразява убеждението си, че 
регионите трябва да действат активно, но че в същото време те се нуждаят от насоки и 
перспективи. 

В заключенията от Петия доклад за сближаването1 Комисията подчертава значението 
на демографските промени. Също така съобщението на Комисията, озаглавено „За 
насърчаване на солидарността между регионите” се посочва, че трябва да бъдат 
гарантирани правата на всяко поколение. Децата и младежите трябва да бъдат част от 
обществото – в това се включва подкрепата за техните семейства, създаването и 

                                               
1 COM(2010)642, от стр. 230
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поддържането на висококачествени институции за полагане на грижи, образование, 
професионално обучение и професионални перспективи. Поколенията на средна 
възраст се нуждаят от подкрепа при полагането на грижи и възпитанието на своите 
деца, но също така и при грижите за по-възрастните поколения. Хората в напреднала 
възраст се нуждаят от помощ за активно и независимо участие в обществения живот.

Държавите-членки и регионите могат да използват средствата от структурните фондове 
за разработване на специално приспособени стратегии. Така европейската структурна 
политика съфинансира проектите, които формират успешно демографските помени. За 
периода на финансиране 2007-2013 г. държавите-членки са планирали почти 30 
милиарда евро (или 8,5% от средствата за структурна политика) в своите оперативни 
програми за мерки в тази област. По този начин регионалната политика се превръща в 
ключов инструмент за посрещането на демографските промени.

3. Изисквания и въпроси, които този доклад поставя

Докладчикът разбира, че демографските промени представляват тема, която засяга 
много области1. Въпреки това, тя счита, че структурната политика преди всичко трябва 
да отговори на предизвикателствата на демографските промени. Във връзка с това тя 
очертава шест приоритета:

1. Структурните фондове трябва да бъдат по-добре приспособени към 
предизвикателствата на демографските промени. Комисията следва да разглежда тези 
промени като основен приоритет за развитието на Европа. В същото време държавите-
членки и регионите следва от сега нататък в по-голяма степен  да вземат предвид тази 
тема и да я признаят като хоризонтален приоритет в своите оперативни програми. При 
регионалното разпределение на структурните средства следва да се отчитат 
демографските показатели.

2. По отношение на инфраструктурата докладчикът съзира големи предизвикателства 
както за селските райони, така и за градовете. Трябва да се предотврати 
обезлюдяването и социалната изолaция, градоустройственото планиране трябва да се 
промени. Структурните средства могат да помогнат в това отношение. Градовете и 
общините трябва да бъдат привлекателни за своите жители и това включва съобразена 
с нуждите на децата и семействата инфраструктура и добър обществен транспорт на 
местно равнище.

3. Демографските промени засягат преди всичко хората в напреднала възраст, децата и 
семействата. Регионалната политика може да направи много за тях, например чрез 
средства ЕФРР за нисколихвени кредити, с които те могат да преустроят жилищата си в 
съответствие с нуждите на хората в напреднала възраст или чрез подпомагането на 
съжителството на няколко поколения. Всеобхватно медицинско обслужване, 
достатъчно болничен персонал и безплатно предлагане на целодневни грижи за децата 
са абсолютно необходими и могат да бъдат подпомагани чрез политиката на 
сближаване.

                                               
1 Вж. също (2010/2027(INI)) на комисията EMPL.
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4. По демографски причини Европа ще продължава да зависи от имиграцията на 
квалифицирана работна ръка1. Синята карта може да се разглежда само като първа 
крачка по пътя към една европейска стратегия за миграцията. Същевременно трябва да 
се отбележи, че интеграцията на имигрантите протича с различен успех. В това 
отношение политиката на сближаване може да оказва съдействие, например чрез 
подпомагането на обучения и мероприятия (както германско-турският икономически 
център  в Манхайм).

5. За преодоляване на демографските предизвикателства централна роля играе 
повишаването на процента на трудовата заетост сред жените. Освен това трябва да се 
води борба с безработицата сред младежта. По отношение на хората в напреднала 
възраст от значение е използването на техните знания и способности (например в  
проекти за обучение). На пазара на труда не трябва да съществува дискриминация на 
основа на възраст. За всички тези мерки държавите-членки могат да използват средства 
на ЕСФ.

6. Според докладчика, за да се намерят отговори на предизвикателствата на 
демографските промени, е важно да се осигурят надлежни статистически данни за тези 
промени. Като втора стъпка трябва да бъде подобрена координацията между 
компетентните служби на всички равнища, като се обменят примери за най-добри 
практики.

Ако ние сме тези, които моделират демографските промени, и намираме отговори на 
предизвикателствата на европейско, както и на национално и регионално равнище, те 
няма да бъдат заплаха, а възможност за Европа.

                                               
1 Например Германия през следващите 15 години ще се нуждае между 30 000 и 50 000 специалисти от 
трети държави, вж. Федерална агенция по труда: перспективи 2025 г. - специалисти за Германия, 
Нюрнберг, 2011 г. (от стр. 36).


