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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmian demograficznych oraz ich konsekwencji dla przyszłej polityki 
spójności UE
(2010/2157 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając piąte sprawozdanie DG REGIO na temat spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej, w szczególności str. 230-234,

– uwzględniając wnioski zawarte w piątym sprawozdaniu na temat spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności (COM(2010) 642) oraz 
towarzyszący temu sprawozdaniu dokument SEC(2010)1348,

– uwzględniając dokument roboczy DG REGIO zatytułowany „Regiony 2020 – ocena 
przyszłych wyzwań stojących przed regionami UE” z listopada 2008 r. (dokument 
uzupełniający dokument roboczy służb Komisji SEC(2008)2868)),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie wyzwań 
demograficznych i solidarności między pokoleniami1, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie demograficznej 
przyszłości Europy2,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 maja 2007 r. skierowany do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów zatytułowany „Promowanie solidarności między pokoleniami” 
(COM(2007) 244),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wyzwań 
demograficznych i solidarności między pokoleniami3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 października 2006 r. zatytułowany 
„Demograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości” 
(COM(2006) 571),

– uwzględniając zieloną księgę z dnia 16 marca 2005 r. zatytułowaną „Wobec zmian 
demograficznych: nowa solidarność pomiędzy pokoleniami” (COM(2005) 94),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(A7-0000/2011),

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0400.
2 Dz.U. C 184E z 6.8.2009, s. 75. 
3 Dz.U. C 292E z 1.12.2006, s. 11.
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A. mając na uwadze, że zmiany demograficzne w UE i na świecie są faktem, a zajęcie się 
nimi jest jednym z najważniejszych zadań na przyszłość,

B. uwzględniając fakt, że starzenie się społeczeństwa europejskiego stawia przed regionami 
nowe zadania, których nie należy postrzegać jako zagrożenie, lecz bardziej jako nowe 
możliwości,

C. uwzględniając, że w szczególności regiony wiejskie stoją w obliczu poważnych wyzwań, 
jednak obszary miejskie również muszą stawić czoła nowym wyzwaniom, takim jak 
zmieniająca się średnia długość życia, oraz że zarówno w przypadku obszarów wiejskich, 
jak i miejskich zapotrzebowanie na dobrą infrastrukturę i dobre usługi nie maleje,
a raczej zmieniają się wymagania co do jakości potrzebnej infrastruktury i usług,

D. mając na uwadze, że państwa członkowskie zaplanowały w programie operacyjnym na 
lata 2007-2013 wykorzystanie 30 miliardów EUR z funduszy strukturalnych na działania
w zakresie zmian demograficznych, co pokazuje, że polityka regionalna stanowi główny 
instrument umożliwiający uporanie się z tymi zmianami,

Uwagi ogólne

1. uważa, że opinia publiczna często dostrzega jedynie zagrożenia związane ze zmianami 
demograficznymi, a nie nowe możliwości;

2. jest zdania, że zmiany demograficzne bardzo różnie oddziałują na regiony;

3. uważa, że określenie ogólnych warunków politycznych w zakresie równości kobiet
i mężczyzn może pomóc uporać się z wyzwaniami demograficznymi; apeluje zatem, aby 
wszelkim rozważaniom na temat zagadnień demograficznych towarzyszyło 
uwzględnianie kwestii równości kobiet i mężczyzn;

Reformy polityki strukturalnej

4. nalega, aby regiony, dokonując przydziału i podziału unijnych środków strukturalnych, 
uwzględniały również wskaźniki demograficzne;

5. wzywa Komisję, by postrzegała zmiany demograficzne jako jeden z „priorytetów 
tematycznych”, w oparciu o które chce ukształtować przyszłą politykę spójności; domaga 
się ponadto, aby Komisja naciskała na państwa członkowskie, by uwzględniały te tematy 
przy ustalaniu partnerstw inwestycyjnych;

6. zachęca państwa członkowskie i regiony, aby w większym stopniu niż dotychczas 
traktowały w swoich programach operacyjnych zmiany demograficzne i ich skutki jako 
przekrojowy priorytet;

Rozwój miast i infrastruktura

7. zachęca regiony, aby wykorzystywały fundusze strukturalne do walki z wyzwaniami 
demograficznymi i do utrzymania atrakcyjności regionów dla ich mieszkańców, przez co 
można ograniczyć odpływ ludności;
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8. jest zdania, że aby zapobiec odpływowi ludności, konieczny jest rozwój miast przyjazny 
dzieciom i rodzinom, czego przykładem jest „miasto małych odległości”, w którym 
miejsca pracy, zamieszkania i odpoczynku znajdują się blisko siebie; wzywa regiony, aby 
przy planowaniu przestrzennym miast brały pod uwagę łączenie na jednym obszarze 
obiektów o przeznaczeniu mieszkalnym, gospodarczym i rekreacyjnym;

9. zwraca uwagę, że środki z EFRR można wykorzystywać do zapobiegania społecznej 
izolacji osób starszych, np. poprzez tworzenie infrastruktury dostosowanej do potrzeb 
osób starszych;

10. jest zdania, że w regionach, w których odnotowuje się spadek liczby mieszkańców, 
należy wspierać finansowo również przebudowę miast czy też rozbiórkę obiektó
w zabudowie miejskiej; uważa, że w planowaniu przestrzennym miast należy nastawić 
się w większym stopniu na zmianę przeznaczenia infrastruktury, między innymi poprzez 
rewitalizację i przebudowę centrów miast;

11. apeluje do regionów, by rozwijały innowacyjne koncepcje w dziedzinie publicznego 
transportu lokalnego, aby sprostać wyzwaniom związanym z malejącą liczbą pasażerów 
przede wszystkim na obszarach wiejskich;  

Osoby starsze, dzieci, rodziny

12. opowiada się za wykorzystywaniem środków z EFRR na nisko oprocentowane kredyty, 
dzięki którym można wesprzeć budowę mieszkań w celu ich dostosowania do potrzeb 
osób starszych; proponuje przyznanie środków na placówki opieki i domy 
wielopokoleniowe, aby zagwarantować wysoką jakość życia starzejącego się 
społeczeństwa;

13. zachęca państwa członkowskie do dostosowania usług socjalnych i zdrowotnych do 
potrzeb oraz do przeznaczenia na ten cel środków finansowych, tak aby zagwarantować 
osobom starszym możliwość dalszego korzystania z opieki w domu oraz świadczenie 
opieki medycznej na całym terytorium danego kraju;

14. uważa, że inwestycje w służbę zdrowia i system opieki są ważne dla społecznej spójności 
Europy; wzywa państwa członkowskie, by zapewniły dobrą opiekę medyczną również na 
obszarach wiejskich, np. poprzez małe kliniki oferujące wysoki poziom usług dzięki 
powiązaniu z innymi jednostkami i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (z niem. „Portalkliniken”), oraz by za pomocą funduszy 
strukturalnych wspierały uzupełniające środki w dziedzinie telemedycyny;

15. ostrzega przed niedoborem specjalistów w zawodach związanych ze świadczeniem 
opieki; jest zdania, że regiony powinny wykorzystywać środki z EFS na szkolenie 
opiekunów, aby zagwarantować wysoką jakość opieki;

16. wzywa regiony i gminy, aby na całym swoim obszarze zapewniały niezawodną
i bezpłatną całodzienną ofertę opieki nad dziećmi w każdym wieku, by przeciwdziałać 
odpływowi ludności;

Migracja i integracja
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17. apeluje do państw członkowskich, aby uzgodniły wspólną strategię w sprawie migracji, 
ponieważ z powodu rozwoju demograficznego Europa zdana jest na napływ 
wykwalifikowanej siły roboczej;

18. proponuje, aby przeznaczać więcej środków na integrację imigrantów w celu zwalczania 
uprzedzeń, przy czym można wspierać szkolenia i wspólne imprezy sprzyjające 
wymianie;

Zatrudnienie

19. wzywa Komisję, aby ukierunkowała EFS w jeszcze większym stopniu na to, by sprostał 
on wyzwaniom związanym ze zmianami demograficznymi; zwraca uwagę, że należy 
wykorzystywać wiedzę osób starszych, np. w ramach projektów szkoleniowych, oraz 
stworzyć w tym celu odpowiednie struktury;

20. jest zdania, że regiony powinny wykorzystywać środki z EFS do walki z bezrobociem 
wśród młodych ludzi, aby dać im możliwość wyboru odpowiedniego zawodu;

21. uważa, że trzeba zwiększyć liczbę kobiet aktywnych zawodowo; domaga się 
umożliwienia większej liczbie kobiet dostępu do wymagającej kwalifikacji pracy 
zarobkowej oraz do programów z zakresu uczenia się przez całe życie;

Analiza i najlepsze wzorce

22. jest zdania, że zmiany demograficzne w regionach należy przedstawić w ujęciu 
statystycznym; apeluje do Komisji o przedłożenie wniosków mających zapewnić 
porównywalność danych o rozwoju demograficznym pochodzących z lokalnych, 
regionalnych i krajowych baz danych, aby umożliwić przez to dokonywanie oceny 
danych w całej Europie; 

23. wzywa Komisję do udoskonalenia i aktualizowania co 5 lat „wskaźnika narażenia na 
zmiany demograficzne”, aby wiadomo było, które regiony w Europie są szczególnie 
narażone na zmiany demograficzne;

24. apeluje do państw członkowskich o poprawę współpracy z podmiotami lokalnymi
i regionalnymi z zakresie zagadnień związanych ze zmianami demograficznymi;

25. zwraca się do Komisji o zbadanie sposobów nadania idei „ERASMUS dla posłów” 
nowej, bardziej odpowiedniej formy oraz o bardziej szczegółowe wyjaśnienie pomysłu 
utworzenia „zimowego/letniego uniwersytetu”;

o

o o

26. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie
i Komisji.
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UZASADNIENIE

1. Zmiany demograficzne – nowe możliwości, a nie zagrożenie

Zmiany demograficzne w UE są faktem, a zajęcie się nimi jest jednym z najważniejszych 
zadań na przyszłość. Proces starzenia się społeczeństwa europejskiego postępuje: mamy 
najstarsze społeczeństwo i najniższy przyrost liczby ludności na świecie. W większości 
państw członkowskich wskaźnik urodzeń jest niższy od średniej liczby dzieci na kobietę 
wynoszącej 2,1 (a w części z nich wskaźnik ten nawet dalej maleje), podczas gdy zwiększa 
się średnia długość życia. Można powiedzieć z pięćdziesięcioprocentową pewnością, że 
dziewczynka urodzona w Niemczech w 2010 r. dożyje wieku 100 lat. Słuszne jest zatem 
stwierdzenie, że zmiany demograficzne stanowią „megatendencję XXI w.”, która 
zdecydowanie zmieni sytuację polityczną, socjalną, społeczną i ekonomiczną w Europie. 

Wiele osób postrzega zmiany demograficzne jako problem. Według sprawozdawczyni jest to 
podejście krótkowzroczne. Opowiada się ona za dostrzeganiem nowych możliwości 
wynikających dla Europy z tych zmian. Problem nie leży w samych zmianach 
demograficznych, lecz w niezdecydowanej postawie polityków i społeczeństwa, by zmierzyć 
się z tym zmianami.

Sprawozdawczyni jest zdania, że zmiany demograficzne wiążą się z nowymi wyzwaniami dla 
wielu regionów UE. W związku z tym zmiany demograficzne należy rozpatrywać przede 
wszystkim na szczeblu regionalnym, na którym uwidaczniają się znaczne różnice. Podczas 
gdy na wielu obszarach wiejskich zmiany demograficzne skutkują odpływem młodych ludzi, 
dla bogatych obszarów miejskich fale przyjezdnych są źródłem korzyści. Aglomeracje takie 
jak Londyn muszą stawiać czoła napływowi osób, podczas gdy mieszkańcy regionów takich 
jak nowe niemieckie kraje związkowe, zachodnia Polska czy północna Hiszpania opuszczają 
swoje miejsce zamieszkania. W około 20 regionach Europy spadek liczby ludności wyniesie 
ponad 10%.

2. Zmiany demograficzne a polityka regionalna UE 

Jeszcze nie wszystkie regiony dostrzegły, że zmiany demograficzne niosą ze sobą zarówno 
zagrożenia, jak i nowe szanse. Różnorodność wyzwań oznacza, że regiony i miasta potrzebują 
własnych strategii. Zasadniczo opracowywanie strategii leży w gestii państw członkowskich, 
lecz sprawozdawczyni jest przekonana, że regiony muszą działać proaktywnie, przy czym 
należy im udzielić wskazówek i nakreślić perspektywy. 

We wnioskach zawartych w piątym sprawozdaniu na temat spójności1 Komisja podkreśliła 
znaczenie zmian demograficznych. Również w komunikacie Komisji zatytułowanym 
„Wspierać solidarność między pokoleniami” zwrócono uwagę, że należy przestrzegać praw 
każdego pokolenia. Dzieci i młodzież muszą uczestniczyć w życiu społecznym – wymaga to 
wspierania ich rodzin, tworzenia i utrzymywania wysokiej jakości żłobków, przedszkoli
i szkół, nauki zawodu i perspektyw na pracę. Średnie pokolenia potrzebują wsparcia

                                               
1 COM(2010) 642 s. 230 i następne.
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w wychowywaniu dzieci i opiece nad nimi, ale także w opiece nad starszym pokoleniem. 
Starsi ludzie potrzebują pomocy, by aktywnie i niezależnie uczestniczyć w życiu społecznym.

W celu opracowania odpowiednio dostosowanych strategii państwa członkowskie i regiony 
mogą korzystać ze środków strukturalnych. W ten sposób w ramach europejskiej polityki 
strukturalnej współfinansowane są projekty, które pomagają skutecznie stawiać czoła 
zmianom demograficznym. W okresie finansowania 2007-2013 państwa członkowskie 
zaplanowały w swoich programach operacyjnych prawie 30 mld euro (8,5% środków 
strukturalnych) na działania w tej dziedzinie. Polityka regionalna jest tym samym kluczowym 
instrumentem mającym na celu sprostanie zmianom demograficznym.

3. Oczekiwania i zagadnienia przedstawione w sprawozdaniu

Sprawozdawczyni zdaje sobie sprawę, że zmiany demograficzne to kwestia dotycząca 
różnych obszarów1. Niemniej jednak uważa ona, że szczególnie polityka strukturalna musi 
stawić czoła poważnym wyzwaniom związanym ze zmianami demograficznymi. W tej 
kwestii dostrzega ona sześć priorytetów:

1. Fundusze strukturalne muszą być lepiej dostosowane do wyzwań związanych ze zmianami 
demograficznymi. Komisja powinna postrzegać te zmiany jako najważniejszy priorytet
w zakresie rozwoju Europy. Jednocześnie państwa członkowskie i regiony powinny 
poświęcać temu zagadnieniu więcej uwagi niż dotychczas i uznać je w programach 
operacyjnych za przekrojowy priorytet. Przy podziale funduszy strukturalnych dla regionów 
należy uwzględniać wskaźniki demograficzne.

2. W kwestii infrastruktury sprawozdawczyni dostrzega poważne wyzwania zarówno dla 
obszarów wiejskich, jak i dla miast. Należy zapobiegać odpływowi ludności i izolacji osób 
starszych, trzeba również odpowiednio dostosować planowanie przestrzenne miast. Mogą
w tym pomóc fundusze strukturalne. Miasta i gminy muszą być atrakcyjne dla swoich 
mieszkańców, m.in. poprzez przyjazną dzieciom i rodzinie infrastrukturę oraz dobry 
publiczny transport lokalny.

3. Zmiany demograficzne dotyczą przede wszystkim osób starszych, dzieci i rodzin. Polityka 
regionalna może dla nich wiele zrobić, np. poprzez wykorzystanie środków z EFRR na nisko 
oprocentowane kredyty, dzięki którym można dostosowywać mieszkania do potrzeb osób 
starszych, lub poprzez wspieranie domów wielopokoleniowych. Niezbędne jest zapewnienie 
opieki medycznej na całym terytorium, wystarczającej liczby opiekunów oraz bezpłatnej 
oferty całodziennej opieki nad dziećmi, a polityka spójności może sprzyjać realizacji tych 
celów.

4. Z przyczyn demograficznych Europa będzie nadal zdana na napływ wykwalifikowanej siły 
roboczej2. „Błękitna karta” może jedynie stanowić pierwszy krok na drodze do europejskiej 
strategii migracyjnej. Jednocześnie należy zauważyć zróżnicowaną skuteczność integracji 
                                               
1 Zob. także 2010/2027(INI) komisji EMPL.
2 Np. Niemcy będą potrzebować rocznie w ciągu następnych 15 lat 30 000-50 000 specjalistów z krajów trzecich 
– por. sprawozdanie Bundesagentur für Arbeit: Perspektive 2025 – Fachkräfte für Deutschland, Nürnberg 2011 
(s. 36f).
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imigrantów. W tym przypadku polityka spójności może stanowić wsparcie np. poprzez 
szkolenia lub imprezy (jak ma to miejsce w niemiecko-tureckim ośrodku gospodarczym
w Mannheim).

5. Jednym z głównych czynników umożliwiających uporanie się z wyzwaniami 
demograficznymi jest zwiększenie liczby kobiet aktywnych zawodowo. Poza tym należy 
walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi. Jeżeli chodzi o osoby starsze, ważne jest, aby 
wykorzystywać ich wiedzę i umiejętności (np. w ramach projektów szkoleniowych). Na 
rynku pracy nie może dochodzić do dyskryminacji ze względu na wiek. Do realizacji 
wszystkich tych celów państwa członkowskie mogą wykorzystywać środki z EFS.

6. Według sprawozdawczyni, aby znaleźć odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianami 
demograficznymi, ważne jest przedstawienie tych zmian w odpowiednim ujęciu 
statystycznym. Na kolejnym etapie należy usprawnić współpracę pomiędzy właściwymi 
organami na wszystkich szczeblach oraz prowadzić wymianę najlepszych wzorców.

Jeżeli sami nadamy kształt zmianom demograficznym i znajdziemy odpowiedzi zarówno na 
poziomie europejskim, jak i na szczeblu krajowym i regionalnym, zmiany te nie będą 
stanowić dla Europy zagrożenia, lecz nowe możliwości.


