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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o demografskih spremembah in njihovih posledicah za prihodnjo kohezijsko politiko EU
(2010/2157(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju petega poročila GD REGIO o gospodarski, socialni in teritorialni 
koheziji, zlasti njegovih strani 230–234,

– ob upoštevanju sklepov petega kohezijskega poročila: prihodnost kohezijske politike 
(KOM(2010)0642 in spremnega dokumenta (SEC(2010)1348),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta GD REGIO iz novembra 2008 z naslovom Regije 
2020 – Ocena prihodnjih izzivov za regije EU (pripravljalni dokument za delovni 
dokument služb Komisije SEC(2008)2868)),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. novembra 2010 o demografskih izzivih in 
medgeneracijski solidarnosti1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. februarja 2008 o demografski prihodnosti 
Evrope2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. maja 2007 Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom „Spodbujati 
solidarnost med generacijami“ (KOM(2007)0244),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. marca 2006 o demografskih izzivih in 
medgeneracijski solidarnosti3,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 12. oktobra 2006 z naslovom „Demografska 
prihodnost Evrope, kako spremeniti izziv v priložnost“ (KOM(2006)0571),

– ob upoštevanju zelene knjige z dne 16. marca 2005 z naslovom „Odziv na demografske 
spremembe: nova solidarnost med generacijami“ (KOM(2005)0094),

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2011),

A. ker so demografske spremembe v EU in svetu neizogibne, soočenje z njimi pa bo ena 
najpomembnejših prihodnjih nalog,

B. ker se regije zaradi staranja evropskega prebivalstva soočajo z novimi nalogami, ki bi jih 
morali bolj obravnavati kot priložnost in ne kot grožnjo,

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0400.
2 UL C 184E, 6.8.2009, str. 75.
3 UL C 292E, 1.12.2006, str. 11.
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C. ker se zlasti podeželske regije soočajo z velikimi izzivi, ker se tudi mestna območja 
soočajo z novimi izzivi, kot je spreminjajoča se starostna struktura, in ker se na 
podeželskih in mestnih območjih potreba po dobri infrastrukturi in storitvah ne 
zmanjšuje, ampak je ta potreba vse bolj usmerjena v kakovost,

D. ker so države članice v okviru operativnih programov v obdobju 2007–2013 za ukrepe na 
področju demografskih sprememb predvidele strukturna sredstva v višini 30 milijard 
EUR, s čimer je regionalna politika glavno orodje za soočanje s temi spremembami,

Splošne ugotovitve

1. meni, da v javnosti pogosto odmevajo samo nevarnosti demografskih sprememb, ne pa 
tudi njihove priložnosti;

2. meni, da imajo demografske spremembe zelo različne učinke na regije;

3. je prepričan, da bi lahko politični okvir za enakost spolov prispeval k reševanju 
demografskih izzivov; zato poziva, da se pri obravnavanju vseh demografskih vprašanj 
upošteva enakost spolov;

Reforme strukturne politike

4. poziva, da bi morale regije pri dodeljevanju in razdelitvi strukturnih sredstev EU 
upoštevati tudi demografske kazalce;

5. poziva Komisijo, naj vprašanje demografskih sprememb obravnava kot eno od 
„tematskih prednostnih nalog“, ki jih namerava vključiti v prihodnjo kohezijsko politiko; 
poziva jo tudi, naj države članice opozori na nujnost vključevanja teh vprašanj v 
sporazume o naložbenih partnerstvih;

6. spodbuja države članice in regije, naj demografske spremembe in njihove učinke še bolj 
upoštevajo kot horizontalno prednostno nalogo v svojih operativnih programih;

Razvoj mest in infrastruktura

7. spodbuja regije, naj strukturne sklade uporabijo za soočanje z demografskimi izzivi in za 
to, da ohranijo svojo privlačnost za prebivalce, s čimer se bo zajezilo izseljevanje;

8. meni, da je nujen otrokom in družinam prijazen razvoj mest, kot je „mesto kratkih 
razdalj“, v katerem so delovno mesto, dom in rekreacija blizu, da bi preprečili 
izseljevanje; poziva regije, naj pri urbanističnem načrtovanju upoštevajo različno rabo 
zemljišč za bivanje, poklicne dejavnosti in zelene površine;

9. opozarja, da bi lahko sredstva Evropskega sklada namenili za preprečevanje socialnega 
izključevanja starejših, na primer z izgradnjo infrastrukture, prilagojene starejšim;

10. meni, de bi morali v regijah, kjer se število prebivalstva zmanjšuje, finančno spodbujati 
tudi obnovo oziroma preoblikovanje mest; je prepričan, da se je treba pri urbanističnem 
načrtovanju bolj osredotočiti na spremenjeno uporabo infrastrukture, vključno s ponovno 
oživitvijo in preoblikovanjem mestnih središč;
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11. poziva regije k razvoju inovativnih konceptov v javnem prometu, ki bodo upoštevali 
izzive glede zmanjševanja števila potnikov, zlasti na podeželju; 

Starejši, otroci, družine

12. spodbuja uporabo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za posojila z ugodnimi 
obrestnimi merami, s katerimi je mogoče podpreti obnovo stanovanj, da bodo ustrezala 
potrebam starejših; priporoča, da se zagotovijo sredstva za varovana stanovanja in 
večgeneracijske stanovanjske hiše;

13. spodbuja države članice, naj socialne in zdravstvene storitve prilagodijo potrebam in naj 
zagotovijo podporna sredstva, da bi starejšim še naprej zagotovili nego na domu in 
celovito zdravstveno oskrbo;

14. meni, da so za socialno kohezijo v Evropi pomembne javne naložbe v zdravstveni in 
negovalni sistem; poziva države članice, naj tudi na podeželju zagotovijo dobro 
zdravstveno oskrbo, na primer prek klinike z dostopom do telemedicine, in naj strukturna 
sredstva namenijo za dopolnilne ukrepe na področju telemedicine;

15. opozarja na pomanjkanje strokovno usposobljenega osebja na področju nege; meni, da bi 
morale regije sredstva Evropskega socialnega sklada uporabiti za izobraževanje in 
usposabljanje negovalcev, da bi zagotovili visoko raven kakovosti na področju nege;

16. poziva regije in občine, naj zagotovijo zanesljivo in brezplačno celovito celodnevno 
ponudbo za otroke vseh starosti, da bi preprečili izseljevanje;

Preseljevanje/integracija

17. poziva države članice, naj sprejmejo skupno strategijo za preseljevanje, saj je Evropa 
zaradi demografskega razvoja odvisna od priseljevanja kvalificirane delovne sile;

18. priporoča, da se za vključevanje priseljencev nameni več sredstev, da bi odpravili 
predsodke in da bi lahko spodbujali usposabljanje in skupne prireditve za izmenjavo;

Zaposlovanje

19. poziva Komisijo, naj Evropski socialni sklad še bolj prilagodi izzivom demografskih 
sprememb; opozarja, da bi morali izkoristiti znanje starejših, na primer pri projektih 
prenašanja izkušenj, in da so zato potrebne strukture;

20. je prepričan, da bi morale regije uporabiti sredstva Evropskega socialnega sklada za 
preprečevanje brezposelnosti mladih, da bi jim omogočili ustrezno poklicno pot;

21. meni, da je treba povečati stopnjo zaposlenih žensk; zato poziva, naj se več ženskam 
omogoči dostop do kvalificiranih delovnih mest in programov za vseživljenjsko učenje;

Analiza/najboljša praksa
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22. je prepričan, da je treba statistično obravnavati demografski razvoj v regijah; poziva 
Komisijo, naj predloži predloge, s katerimi bo omogočila primerljivost lokalnih, 
regionalnih in nacionalnih podatkovnih zbirk o demografskem razvoju, da bo mogoče 
ovrednotiti podatke na evropski ravni; 

23. poziva Komisijo, naj izboljša indeks ranljivosti za demografske spremembe in naj ga 
vsakih pet let pretehta, da se pokaže, katere regije v Evropi so še posebej izpostavljene 
demografskim spremembam;

24. poziva države članice, naj na področjih, povezanih z demografskimi spremembami, 
izboljšajo sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi akterji;

25. poziva Komisijo, naj razišče možnosti za ustrezno preoblikovanje zasnove programa 
Erasmus za izvoljene predstavnike in naj natančneje pojasni zamisel za poletno ali 
zimsko univerzo;

o

o          o

26. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

1. Demografske spremembe: priložnost namesto grožnje

Demografske spremembe v EU so neizogibne in soočenje z njimi bo ena najpomembnejših 
prihodnjih nalog. Prebivalstvo v Evropi se vse bolj stara in je ob najnižji stopnji rodnosti 
najstarejše na svetu. V večini držav članic je stopnja rodnosti nižja od ravni, ki je nujna za 
obnavljanje prebivalstva, in sicer 2,1 otroka na žensko (deloma ta stopnja celo pada), medtem 
ko se pričakovana življenjska doba daljša. Leta 2010 v Nemčiji rojena deklica bo s 50-
odstotno verjetnostjo doživela starost stotih let. Demografske spremembe tako upravičeno 
veljajo za glavni trend 21. stoletja, saj bodo odločilno vplivale na politične, socialne, družbene 
in ekonomske razmere v Evropi. 

Mnogi obravnavajo demografske spremembe kot težavo. Poročevalka meni, da je to 
kratkoročni vidik in da bi morali prepoznati priložnosti, ki jih ta razvoj prinaša. Težava niso 
demografske spremembe kot take, ampak omahovanje politike in družbe pri soočanju z njimi.

Poročevalka meni, da demografske spremembe v mnogih regijah EU povzročajo nove izzive. 
Zato bo treba demografski razvoj obravnavati zlasti na regionalni ravni, kjer se kažejo zelo 
različna gibanja. Medtem ko so demografske spremembe v mnogih podeželskih območjih 
posledica izseljevanja mladih, imajo bogata mestna območja koristi od priseljevanja. Strnjena 
mestna območja, kot je London, se morajo soočiti s priseljevanjem, medtem ko se iz regij, kot 
so nove nemške zvezne dežele, vzhodna Poljska ali severna Španija, ljudje izseljujejo. V 
skoraj 20 evropskih regijah se je število prebivalstva zmanjšalo za več kot 10 %.

2. Demografske spremembe in regionalna politika EU 

V vseh regijah se še ne zavedajo, da demografske spremembe poleg tveganj prinašajo tudi 
priložnosti. Regije in mesta zaradi raznolikosti izzivov potrebujejo nove strategije. To je na 
splošno v pristojnosti držav članic, vendar je poročevalka prepričana, da morajo regije 
dejavno ukrepati, hkrati pa potrebujejo usmeritve in perspektive. 

V sklepih petega kohezijskega poročila1 se poudarja pomen demografskih sprememb. Tudi v 
sporočilu Komisije EU z naslovom Spodbujati solidarnost med regijami je navedeno, da je 
treba varovati pravice vseh generacij. Otroci in mladi morajo biti del družbe, zato je treba 
podpreti njihove družine, oblikovati in vzdrževati kakovostne ustanove za otroško varstvo in 
šolanje, poklicno usposabljanje ter zaposlitvene možnosti. Srednjo generacijo je treba 
podpreti pri varstvu in vzgoji njihovih otrok, pa tudi pri negovanju starejših. Starejšim pa je 
treba pomagati, da bodo lahko dejavno in samostojno sodelovali v družbenem življenju.

Države članice in regije lahko s strukturnimi sredstvi oblikujejo prilagojene strategije. S tem 
se bodo v okviru evropske strukturne politike sofinancirali projekti za uspešno obravnavo 
demografskih sprememb. V programskem obdobju 2007–2013 so države članice v svojih 
operativnih programih za ukrepe na tem področju namenile 30 milijard EUR (ali 8,5 % 

                                               
1 KOM(2010)0642 str. 230 isl.
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strukturnih sredstev). S tem je regionalna politika glavni instrument za soočanje z 
demografskimi spremembami.

3. Zahteve in vprašanja tega poročila

Poročevalka se zaveda, da so demografske spremembe medresorsko vprašanje1. Kljub temu 
meni, da se mora tudi in zlasti strukturna politika soočiti z izzivi demografskih sprememb. Pri 
tem izpostavlja šest glavnih vprašanj:

1. Strukturne sklade je treba bolje prilagoditi demografskim spremembam. Komisija bi morala 
te spremembe obravnavati kot glavno prednostno nalogo za razvoj Evrope. Hkrati pa bi 
morale države članice to vprašanje bolj upoštevati kot doslej in ga v svojih operativnih 
programih obravnavati kot horizontalno prednostno nalogo. Pri porazdelitvi strukturnih 
sredstev bi bilo treba uporabiti demografske kazalce.

2. Po mnenju poročevalke je tako za podeželje kot tudi za mesta velik izziv infrastruktura. 
Preprečiti je treba izseljevanje in socialno izključevanje starejših ter prilagoditi urbanistično 
načrtovanje. Pri tem lahko pomagajo strukturna sredstva. Mesta in občine morajo biti 
privlačna za njihove prebivalce, zato je nujna otrokom in družinam prijazna infrastruktura ter 
dober lokalni javni prevoz.

3. Demografske spremembe zlasti zadevajo starejše, otroke in družine. Z regionalno politiko 
jim je mogoče precej pomagati, na primer s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj 
za posojila z ugodnimi obrestnimi merami, s katerimi si lahko starejši preuredijo svoja 
stanovanja, da bodo ustrezala njihovim potrebam, ali s spodbujanjem sobivanja več generacij. 
Splošen dostop do zdravstvene oskrbe, zadostno število negovalcev in brezplačno celodnevno 
varstvo otrok so nujno potrebni in jih je mogoče podpreti s kohezijsko politiko.

4. Evropa bo zaradi demografskih razlogov še naprej odvisna od priseljevanja kvalificirane 
delovne sile2. Modra karta je lahko samo prvi korak k evropski strategiji za preseljevanje. 
Hkrati je treba upoštevati, da je integracija priseljencev različno uspešna. Kohezijska politika 
lahko to na primer podpre s financiranjem usposabljanja in prireditev (kot je nemško-turški 
gospodarski center v Mannheimu).

5. Za soočanje z demografskimi izzivi je najpomembneje povečati stopnjo zaposlenih žensk. 
Poleg tega je treba preprečiti brezposelnost mladih. V zvezi s starejšimi je treba izkoristiti 
njihovo znanje in sposobnosti (na primer pri projektih inštruiranja). Na trgu dela se nikogar ne 
sme diskriminirati zaradi starosti. Države članice lahko za vse te ukrepe uporabijo sredstva 
Evropskega socialnega sklada.

6. Po mnenju poročevalke je treba za soočanje z izzivi demografskih sprememb najprej 
ustrezno statistično obravnavati te spremembe, nato pa izboljšati usklajevanje med pristojnimi 
organi na vseh ravneh ter si izmenjati primere najboljše prakse.
                                               
1 Glej tudi 2010/2027(INI) odbora EMPL.
2 Nemčija bo na primer v naslednjih 15 letih letno potrebovala od 30.000 do 50.000 strokovno usposobljenih 
delavcev iz tretjih držav (prim. Zvezna agencija za delo: Perspektive 2025 - Fachkräfte für Deutschland, 
Nürnberg 2011, str. 36 isl.).
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Demografske spremembe ne bodo grožnja, ampak priložnost za Evropo, če jih bomo 
oblikovali ter zanje poiskali rešitve na nacionalni in regionalni ravni.


