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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az uniós régiók demográfiai tendenciáinak a kohéziós politika eszközeivel történő 
megfordításáról
(2020/2039(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a munkavállalók szabad mozgására, amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 45. cikke biztosít,

– tekintettel az EUMSZ-nek az Unió gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának 
erősítéséről szóló 174. cikkére,

– tekintettel az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjára, amely lehetővé teszi 
támogatások bizonyos gazdasági területek fejlődésének előmozdítására való 
felhasználását, amennyiben az ilyen támogatások nem befolyásolják jelentősen a 
versenyt („C-kategóriás” területek),

– tekintettel az EUMSZ-nek az Európai Unión belüli munkavállalás és foglalkoztatás 
különböző szempontjaival kapcsolatos 9., 46., 47., 48. és 147. cikkére,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, 
a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső 
Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi 
szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatra (COM(2018)0375), valamint annak területfejlesztésről szóló II. fejezetére,

– tekintettel „A gazdasági, társadalmi és területi kohézió Európai Unión belüli 
megerősítése: az Európai Bizottság hetedik jelentése” című, 2018. április 17-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a kohéziós politika eszközeinek régiók által a demográfiai változások 
kezelésére való alkalmazásáról szóló, 2017. november 14-i állásfoglalására2,

– tekintettel a demográfiai változásokról és az EU jövőbeli kohéziós politikájára gyakorolt 
hatásaikról szóló, 2011. november 15-i állásfoglalására3,

– tekintettel az EUMSZ 20. cikkére, valamint a munkavállalók és családjaik Unión belüli 
szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU rendeletre4 és 2004/38/EK irányelvre5,

– tekintettel a demográfiai változások hatásairól szóló, 2020. június 17-i bizottsági 
jelentésre,

1 HL C 390., 2019.11.18., 53. o.
2 HL C 356., 2018.10.4., 10. o.
3 HL C 153E, 2013.5.31., 9. o.
4 HL L 141., 2011.5.27., 1. o.
5 HL L 158., 2004.4.30., 77. o.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0053.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0010.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2013.153.01.0009.01.HUN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0492&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0038&from=HU
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– tekintettel az Európában megfigyelhető új foglalkoztatási dinamikák földrajzi 
eloszlásáról szóló, 2017. decemberi ESPON-jelentésre,

– tekintettel az ESPON 2019. júniusi „Addressing Labour Migration Challenges in 
Europe: An enhanced functional approach” [A munkaerő-migrációval összefüggő 
kihívások kezelése Európában: továbbfejlesztett funkcionális megközelítés] című 
szakpolitikai tájékoztatójára,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya 
Népességügyi Osztályának a világ népesedési kilátásairól szóló, 2019. évi 
előrejelzésére,

– tekintettel a demográfiai változásokhoz való alkalmazkodásról szóló OECD-
tanulmányra, amelyet a G20-ak foglalkoztatási munkacsoportjának a G20 japán 
elnöksége alatti első, 2019. február 25–27-i, tokiói ülésére készítettek el,

– tekintettel a Régiók Bizottságának a demográfiai változás európai régiókra gyakorolt 
hatásairól szóló, 2016. évi jelentésére,

– tekintettel a Régiók Bizottságának „A képzett munkaerő elszívásának kezelése: Helyi és 
regionális dimenzió” című, 2018. évi jelentésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság véleményeire,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

A. mivel a helyi, regionális és uniós szintű népességeloszlás, valamint annak stabilitása 
vagy változása közvetlenül érinti az EU társadalmi, gazdasági és területi kohézióját;

B. mivel a munkavállalók szabad mozgása egyike az Európai Unió és az uniós egységes 
piac „négy szabadságának”;

C. mivel – noha az Unió népessége jelentősen növekedett az elmúlt évtizedekben – a 
növekedés üteme most folyamatosan csökken, és hosszú távon várhatóan a népesség is 
csökkenni fog; mivel 2070-re Európa a világ népességének kevesebb mint 4%-át fogja 
kitenni, valamint az európai területeken tapasztalt hosszú távú demográfiai 
tendenciákból a születési arány csökkenése és a társadalmak öregedése rajzolódik ki;

D. mivel a Covid19-világjárvány okozta egészségügyi és gazdasági válság egyértelművé 
tette, hogy a generációk közötti szolidaritás a helyreállítási folyamat egyik fő 
mozgatórugója;

E. mivel erőteljes összefüggés van aközött, hogy egy adott területet milyen társadalmi-
gazdasági körülmények jellemeznek, és azok vonzani tudják-e a képzett munkaerőt 
vagy annak elvándorlásával kénytelenek szembenézni;

F. mivel a humántőke kezelését érintő innováció és az abba való beruházás közép- és 
hosszú távon a tagállamok és régióik társadalmi-gazdasági és foglalkoztatási 
növekedésének fő mozgatórugói;
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Jelenlegi kihívások

Általános megfontolások

1. hangsúlyozza, hogy a munkavállalók szabad mozgása az uniós versenyképesség 
sarokkövét jelenti; megjegyzi azonban, hogy kihatással van a demográfiára, amely 
jelentősen befolyásolja az uniós régiókat, valamint azok gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióját;

2. ezzel összefüggésben jelentős demográfiai különbségeket állapít meg mind uniós, mind 
tagállami szinten a központi, nagyvárosi régiók és a periférián lévő, gyakran vidéki 
területek között;

3. megállapítja, hogy az egy főre jutó GDP, a jövedelmi szint, a foglalkoztatási ráta, a 
termékenységi arányszám és a népességelöregedés azon legfontosabb tényezők között 
szerepel, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak a demográfiára; megjegyzi, hogy a 
jelenlegi foglalkoztatási dinamika népvándorlást hoz létre az európai régiókon belül, ez 
pedig olyan társadalmi-területi egyenlőtlenségekhez és kihívásokhoz vezet, amelyet a 
2020 utáni kohéziós politikának kell majd kezelnie; hangsúlyozza, hogy a jellemzően a 
keleti, délkeleti és középső régióktól az északi és északnyugati régiók felé irányuló 
munkaerő-vándorlás főként a fiatal, tanult és szakképzett munkavállalókat érinti;

4. rámutat, hogy Európában nyilvánvaló a népesség öregedése, ez pedig kihat a függőségi 
rátára, és hátrányosan befolyásolja a munkaerő-növekedést, amely messze elmarad az 
előző évtizedben mérttől; figyelmeztet a munkaerő kelet-, dél- és közép-európai 
régiókban  tapasztalt, szemmel látható zsugorodására;

5. rámutat a Covid19 okozta, jelenlegi egészségügyi válságra és a munkaerőpiac 
dinamikájára gyakorolt lehetséges közép- és hosszú távú hatásokra; hangsúlyozza, hogy 
az önkéntes karanténra és a társadalmi távolságtartásra vonatkozó intézkedések jól 
láthatóan hatást gyakoroltak a termelésre, a keresletre és a kereskedelemre, 
visszaszorítva a gazdasági tevékenységet, valamint a munkanélküliség emelkedését, a 
vállalati bevételek súlyos hanyatlását és az államháztartások hiányának növekedését 
idézve elő;

Helyi és regionális dimenziók

„Származási” régiók

6. megjegyzi, hogy az általános értelemben vett vidéki, posztindusztriális és távoli 
területek számos olyan sajátos kihívással szembesülnek, mint a népesség jelentős 
csökkenése, a nemzeti és uniós átlag alatti jövedelmek és az egyéb régiókkal való 
területi integráció nehézségei, melyek még inkább kiteszik őket az elnéptelenedés 
kockázatának; rámutat, hogy a vidéki régiók jelenleg Európa népességének 28%-át 
adják, azonban ez a szám várhatóan szignifikánsan csökkenni fog a jövőben;

7. felhívja a figyelmet a demográfiai változás néhány okára, amely arra kényszeríti az 
említett területek lakosait, hogy elköltözzenek, másokat pedig elijeszt attól, hogy 
odaköltözzenek: a nem megfelelő infrastruktúra, többek között a gyors, szélessávú 
internet és a közlekedési hálózatok hiánya, a kevesebb munkalehetőség, a 
közszolgáltatások hiánya és az egészségügyi szolgálatásokhoz való hozzáférés 
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nehézkessége, kevesebb oktatási lehetőség – ami megnehezíti a technológiai 
változásokhoz való alkalmazkodást – valamint a kulturális helyszínek és kikapcsolódási 
lehetőségek hiánya;

8. hangsúlyozza, hogy a lehetőségek bizonyos régiók regionális gazdasági struktúrájában 
tapasztalható, fent említett szűkössége miatt valószínű, hogy az adott régiónak egy idő 
után rossz híre lesz, akár a lakosai körében is, akik hangot fognak adni az 
életminőséggel, valamint a rendelkezésükre álló létesítményekkel és szolgáltatásokkal 
való elégedetlenségüknek; ezzel összefüggésben kiemeli az agyelszívás hatását, amely a 
magasan képzett emberek egy bizonyos régióból vagy országból egy másik régióba 
vagy országba való vándorlásához vezet; rámutat, hogy az orvosi személyzet – például 
az orvosok és ápolók – és a tanárok elvándorlása az orvosi ellátás és az oktatás 
minőségének romlásához vezetett, megnehezítve ezzel – különösen a vidéki területeken 
– a magas színvonalú ellátáshoz és oktatáshoz való hozzáférést;

9. úgy véli, hogy a városi térségek is ki vannak téve az elnéptelenedésnek, hiszen 1990 óta 
minden ötödik európai városban népességcsökkenés tapasztalható; megjegyzi azonban, 
hogy a városok zsugorodása nem mindig folyamatos linearitást követ, hanem a területi 
kontextustól függően lehet alkalmi vagy átmeneti is;

10. rámutat a „belső perifériásodás” jelenségére, ami alatt az értendő, hogy a kelet- és dél-
európai régiók határozottan negatív nettó népességvándorlási rátáról számolnak be, míg 
ugyanez a ráta az észak- és nyugat-európai régiókban – a permanensen erőteljes 
gazdasági bevándorlás miatt – határozottan pozitív;

„Fogadó” régiók

11. elismeri, hogy a nagyvárosok körüli agglomerációk pozitív migrációs rátát mutatnak, 
jellemzően a vidékről a városba irányuló népességmozgásnak köszönhetően, ami abból 
ered, hogy a foglalkoztatási lehetőségek bővülése egyre inkább a városi területekre 
koncentrálódott;

12. hozzáfűzi, hogy azok a régiók, amelyekben a magasan képzett emberek a lakosság 
nagyobb százalékát teszik ki, kevésbé vannak kitéve az elnéptelenedés jelenségének;

13. kiemeli, hogy a tudásalapú gazdasági ágazatok a társadalmi tőke, a hálózatok és a 
technológia általuk kínált magas szintjével hozzájárulnak a regionális fejlődéshez; 
elismeri, hogy az innovatív gazdasági tevékenységek jellemzően a technológiailag 
fejlettebb régiókban zajlanak, ahol kellő számban állnak rendelkezésre „intelligens” 
vállalkozások alkotta klaszterek;

14. másrészt hangsúlyozza, hogy a népesség túlkoncentrálódása bizonyos városi területeken 
már olyan mellékhatásokhoz vezetett, mint a túlnépesedés, a lakhatási és útiköltségek 
emelkedése, a szennyezés, az életminőség romlása és a városszétfolyás, valamint a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának jelentős növekedése a népesség 
bizonyos szegmenseiben, és ennélfogva a helyi hatóságok már nem tudnak a városi 
területek minden lakójának szolgáltatásokat biztosítani;

15. megjegyzi, hogy a gazdasági migráció közvetlen hatást gyakorol a városok 
inkluzivitására, ez pedig a különböző területi kontextusoknak megfelelő szakpolitikai 
válaszokat igényel;
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Szükségletekre szabott válaszok

A régiók vonzerejének fejlesztése

16. hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális hatóságoknak döntő szerepet kell játszaniuk a 
területi stratégiák kidolgozásában, figyelembe véve a fejlesztési szükségleteket és az 
érintett területek lehetőségeit, például a gazdasági, társadalmi és demográfiai 
tendenciákat; kiemeli, hogy a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák olyan hasznos 
eszközök, amelyek felhasználhatók a munkahelyteremtésben és a helyi szintű 
szolgáltatások hozzáférhetőségének javításában;

17. úgy véli, hogy az uniós városfejlesztési menetrend – amely a városi területeken 
tapasztalt életminőség javítása érdekében meghatározza a fő prioritásokat és 
tevékenységeket – példaként szolgálhatna a növekedés, az integráció, az együttműködés 
és az innováció elősegítését, valamint a társadalmi kihívások leküzdését célzó megfelelő 
eszközök kidolgozásához; ragaszkodik továbbá az európai régiók tudásalapú 
gazdaságának és intelligens szakosodásának – többek között a tudáshálózat fejlesztése 
és a humántőke-beruházás támogatása révén történő – megerősítését célzó fejlesztési 
stratégiák kidolgozásához;

18. emlékeztet arra, hogy szükség van a munkaerővándorlás megfordítását célzó 
stratégiákra; kéri a helyi és regionális hatóságokat, hogy megelőzéssel, mérsékléssel és 
megfelelő válaszokkal kezeljék a képzett munkaerő „származási” régiókban tapasztalt 
elvándorlását; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy számos tagállamban léteznek 
már olyan kezdeményezések – például a rendkívül speciális készségekkel rendelkező 
munkavállalóknak kínált ösztönzők –, amelyek célja, hogy a képzett munkaerő ne 
kivándoroljon, hanem bevándoroljon a szóban forgó régiókba;

19. hangsúlyozza, hogy a Covid19 okozta egészségügyi válság változó mértékben minden 
tagállamot és régiót érintett, és valószínűleg új tendenciákhoz vezet a 
népességvándorlás terén; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy az uniós gazdaság 
válságból való tartós és stabil alapokon nyugvó kilábalásának biztosítása érdekében a 
REACT-EU által nyújtott kiegészítő források számottevő segítséget nyújthatnak az 
emberek foglalkoztatásban tartásához, például a kis- és középvállalkozások, a 
csökkentett munkaidős foglalkoztatás és az önfoglalkoztatottak támogatásán keresztül;

20. emlékeztet, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nagyszabású pénzügyi 
támogatást nyújt majd, hogy a tagállamok gazdasága ellenállóképesebb és a jövőre 
jobban felkészült lehessen, valamint nyomatékosítja, hogy a tagállamoknak 
intézkedéseket kellene javasolniuk a demográfiai változás kezelésére; hangsúlyozza a 
fenntarthatósági átálláshoz szükséges olyan eszközök fontosságát, mint például a 
Méltányos Átállást Támogató Alap és annak végrehajtási mechanizmusa, amelynek 
célja az energetikai átállás által érintett közösségek támogatása és az elnéptelenedés 
kockázatának elkerülése;

Szakpolitikai ajánlások

21. megismétli, hogy a kohéziós politikai eszközök további egyszerűsítésére van szükség a 
pénzügyi erőforrások könnyebb, de egyben hatékony kezelésének lehetővé tétele és az 
uniós alapok közötti szinergiák maximalizálása érdekében; hangsúlyozza a bürokrácia 
csökkentésének és a projekt-végrehajtási folyamat alatti összehangolt szabályozás 
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szükségességét;

22. felszólítja a tagállamokat, hogy hajtsák végre a 2021–2027-es kohéziós programozási és 
végrehajtási folyamatot a partnerségi elv teljes körű tiszteletben tartása mellett; 
hangsúlyozza a regionális szükségletek – beleértve a demográfiai és migrációs 
szempontok, valamint a városi kihívások tekintetében történő – előnyben részesítésének 
fontosságát;

23. felszólítja a tagállamokat, hogy a demográfiai kihívásokat foglalják bele a nemzeti 
fejlesztési politikákba és az európai szemeszterrel kapcsolatos hosszú távú fenntartható 
fejlődési stratégiákba, ezzel biztosítva a demográfiai problémák megfelelő 
finanszírozását;

24. felhívja az elnéptelenedéssel fenyegetett régiókat, hogy a beruházásokat a minőségi 
szolgáltatásokhoz és az infrastruktúrához való egyetemes hozzáférhetőségre, valamint a 
munkahelyteremtésre összpontosítsák; kitart amellett, hogy be kell fektetni az oktatásba, 
a munkavállalók átképzésébe, a vállalkozói feltételek megteremtésébe és a kkv-k 
támogatásába;

25. helyénvalónak tartja a regionális és helyi hatóságok különböző szinteken történő 
bevonását a hosszú távú, együttműködésen alapuló kormányzási és tervezési 
kezdeményezésekbe; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy terjesszék az ilyen 
típusú kormányzás és a többközpontú fejlesztést támogató tervezési eszközök 
használatára és előnyeire vonatkozó bevált gyakorlatokat;

26. ösztönözi a regionális és nemzeti szintű döntéshozókat a tudásalapú gazdaságba, 
valamint a szolgáltatások és ösztönzők biztosításába való befektetésre, így megőrizve a 
magas szintű képzettséggel rendelkező munkavállalókat és fejlesztve a különböző 
régiókban található kutató központokat;

27. javasolja az úgynevezett „oázis stratégiák” kidolgozását, amelyek a régió helyi 
fejlesztési potenciáljának kiaknázásával a legsikeresebb, legélénkebb és leggyorsabban 
növekvő szektorokra koncentrálnának; felszólítja a helyi és regionális hatóságokat, hogy 
fókuszáljanak a fiatal, képzett és tehetséges munkavállalók vonzására, a vállalkozói 
szellem ösztönzésére, valamint a helyi, nemzeti és uniós ösztönzők alkalmazására; 
hangsúlyozza az „ezüst gazdaság” vidéki térségekre irányuló politikai irányváltásában 
betöltött szerepét, amely a népesség elöregedésének problémáját a vidéki térségek 
fejlesztési lehetőségévé alakítja;

28. hangsúlyozza, hogy szélesebb területi perspektívában kell gondolkodni a másodlagos 
jelentőségű- és kisebb városok városi hálózatainak megerősítése érdekében, hogy egy 
nagyobb városi-vidéki és regionális együttműködés révén kiaknázhassák az e 
hálózatokban rejlő, a közvetlen határaikon túli területi, gazdasági és társadalmi kohézió 
támogatására fordítható komoly lehetőségeket;

29. felhívja a Bizottságot, hogy a demográfiai kihívások kezelése érdekében 
összpontosítson a különböző szintű funkcionális együttműködési területekkel 
kapcsolatos kérdések uniós szintű koordinációjára, például a határokon átnyúló, a 
makroregionális és a vidéki-városi területekre;

30. kitart amellett, hogy a befektetéseket az információs és kommunikációs technológiára 
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kell összpontosítani, mivel ebben rejlik a legnagyobb potenciál a felhasználók közötti 
távolság csökkentésére és a magas szintű képzettséggel rendelkező munkavállalók 
bevonzására; hangsúlyozza a fejlesztés finanszírozásának és ezen technológiák vidéki és 
elszigetelt területeken található vállalkozásokban és iskolákban, valamint az ipari 
átalakulás által érintett régiókban történő elterjedésének támogatását;

31. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a „mágnesvárosokat”, 
mivel azok elsődlegesen járulnak hozzá a regionális „növekedési pólusok” kiépítéséhez; 
hangsúlyozza, hogy a másodlagos jelentőségű városok döntő szerepet játszanak a 
regionális fejlődésben és felszólítja a tagállamokat az ezen városok összehangolt 
fejlődését célzó stratégiák gyakorlati megvalósítására;

32. úgy véli, hogy a településeknek elő kell mozdítaniuk a „nyitott innovációt” célzó 
kezdeményezéseket, a tudást felhasználva az innovációs folyamat felgyorsítása és az 
érintett partnerekkel és érdekelt felekkel való együttműködésen alapuló megközelítés 
kialakítása érdekében az innovációs ökoszisztémák létrehozása céljából;

33. javasolja, hogy a tagállamokban, amennyiben szükséges, reformálják meg az oktatási és 
képzési rendszert, és vezessenek be olyan szakpolitikákat, amelyek révén megelőzhető a 
„küldő” régiókban a képzett munkaerő tartós elvándorlása; ragaszkodik a helyi és 
regionális előnyök kihasználásához, valamint a gazdasági és társadalmi intézmények 
fejlesztéséhez, nemcsak a képzett munkaerő elvándorlásának megelőzése, hanem e 
jelenség visszafordítása érdekében is;

34. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy a vidéki területek hosszú távú jövőképére 
vonatkozó kezdeményezés gyakorlati megoldást és a demográfiai változások 
kezeléséhez szükséges támogatási eszközöket nyújtson; felkéri a Bizottságot, hogy a 
többi tagállammal egyetértésben többszintű megközelítés formájában terjesszen elő egy 
„új megállapodást” az EU-n belüli demográfiáról;

35. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A vidékről városi területre, kevésbé fejlett nemzeti területről fejlettre, keletről nyugatra és 
Dél-Európából Észak-Európába történő mozgás demográfiai tendenciája jelentős változásokat 
eredményez az Unió társadalmában, közvetlenül befolyásolja az uniós polgárok és a helyi 
közösségek  életét, valamint jelentős hatással bír nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt.

A demográfiai csökkenés növeli a létező egyenlőtlenségeket, és jelentős hatást gyakorol az 
életminőségre. Emellett közvetlen hatással van az EU társadalmi, gazdasági és területi 
kohéziójára, fenntarthatatlanná téve az uniós befektetéseket, növelve a fejlettebb és 
szegényebb régiók közötti szakadékot.

A Covid19 okozta, jelenlegi egészségügyi válságnak közép- és hosszútávú hatásai lesznek a 
munkaerőpiac dinamikájára; az önkéntes karanténra és a társadalmi távolságtartásra 
vonatkozó intézkedések szemmel láthatóan kihatottak a termelésre, a keresletre és a 
kereskedelemre, ami visszaszorította a gazdasági tevékenységet, valamint növelte a 
munkanélküliséget és az államháztartási hiányt. Azonban az előadó véleménye szerint a 
Covid19-világjárvány okozta jelenlegi helyzet fordulópontot jelent a demográfiával 
kapcsolatos szakpolitikákban és új lehetőségeket teremthet a vidéki és elnéptelenedett 
területek fejlesztésére, a városlakók ugyanis egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak a vidéki 
területekre való költözés iránt. Az emberek prioritásai változnak, nagyobb igényük van a 
szabadtéri területekre és most megvan a lehetőségük és rugalmasságuk az otthonról való 
munkavégzéshez.

A demográfiai tendenciák számos különböző módon befolyásolják az EU régióit, nincsen 
tehát ezeket a trendeket összefoglaló univerzális leírás; a népességmozgásnak megvannak a 
maga pozitív és negatív hatásai mind a küldők, mind a fogadók számára. A célrégiók 
szembesülhetnek a migránsok integrációját illető problémákkal, azonban élvezhetik az érkező 
fiatal és képzett munkaerő előnyeit. Ezzel párhuzamosan a származási régióra a külön élő 
családok növekvő száma jellemző, részesülnek viszont a régiókba visszaküldött pénzből.

A helyi és regionális hatóságok fontos szerepet játszanak a demográfiai tendenciák 
felismerésében és leküzdésében azáltal, hogy célzott megoldásokat javasolnak főleg a 
természeti vagy demográfiai hátrányokkal küzdő, hátrányos helyzetű területek problémáinak 
megoldására. A legérintettebb közösségek a vidéki és ritkán lakott területek, valamint a 
posztindusztriális területek és az energetikai és technológiai átállás alatt álló régiók.

Az előadó három fő fejezetre osztott saját kezdeményezésű jelentést terjeszt elő, amelynek 
célja a helyi, regionális és uniós szinten megjelenő jelenlegi kihívások , az illetékes hatóságok 
és részvényesek által jelenleg alkalmazott gyakorlati megoldások és végezetül az előbbieken 
alapuló szakpolitikai ajánlások bemutatása. A jelentés különböző megoldásokat helyez 
kilátásba, mint például ezekben a régiókban a befektetések vonzerejének bővítése és fokozása 
az infrastruktúrákat és az állami és a magánszféra szereplőinek együttműködését illetően azzal 
a céllal, hogy a ritkán lakott- és rendkívül alacsony népsűrűségű területeken hatékonyabban 
lehessen minőségi szolgáltatásokat biztosítani.

Az Unió által a negatív tendenciák visszafordítására javasolt eszközöknek egyszerűeknek, 
rugalmasaknak és vonzóknak kell lenniük.

A már létező eszközökön kívül az Európai Bizottság a REACT-EU hatálya alá tartozó új 
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intézkedéseket javasolt a Covid19-világjárvány és a vidéki térségekre vonatkozó hosszú távú 
jövőképre irányuló kezdeményezés következményeire való hatékony reagálás érdekében.

Az előadó különösen kiemeli, hogy a munkavállalók szabad mozgása az uniós 
versenyképesség sarokkövét jelenti. Kihatással van azonban a demográfiára, amely jelentősen 
befolyásolja az uniós régiókat, valamint azok gazdasági, társadalmi és területi kohézióját. 
Ezzel összefüggésben mind uniós, mind tagállami szinten tapasztalhatók demográfiai 
különbségek. Megállapítja, hogy az egy főre jutó GDP, a jövedelmi szint, a foglalkoztatási 
ráta, a termékenységi arányszám és a népességelöregedés közvetlen hatást gyakorolnak a 
demográfiára.

A jelentés különösen bizonyos területek népességcsökkenésének helyi és regionális 
dimenzióira összpontosít. Az általános értelemben vett vidéki, posztindusztriális és távoli 
területek számos sajátos helyzettel szembesülnek: a népesség számának jelentős csökkenése 
tapasztalható, az átlagos nemzeti és uniós szint alatti jövedelemmel rendelkeznek, az egyéb 
régiókkal közös területi integritás nehézségeivel néznek szembe, ami még inkább kiteszi őket 
az elnéptelenedés kockázatának; rámutat, hogy a vidéki régiók jelenleg Európa népességének 
28%-át teszik ki, azonban ez a szám várhatóan jelentősen csökkenni fog a jövőben.

A demográfiai változás egyéb tényezői, a fent említett területeken lakók távozásra való 
kényszerítése vagy mások e területekre történtő költözésének akadályozása mellett fontos 
megemlíteni az infrastruktúra, többek között a gyors, szélessávú internet és közlekedési 
hálózatok hiányát, a kevés munkalehetőséget, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való nehéz 
hozzáférést, a kevesebb oktatási lehetőséget, ami megnehezíti a technológiai változásokból 
eredő kihívásokhoz való alkalmazkodóképességet.

Ráadásul a városi térségek is ki vannak téve az elnéptelenedésnek, hiszen 1990 óta ötből egy 
európai városban népességcsökkenés tapasztalható; megjegyzi azonban, hogy a városok 
zsugorodása nem mindig folyamatos linearitást mutat, hanem a területi kontextustól függően 
lehet alkalmi vagy ideiglenes is.

Másrészt a népesség túlkoncentrálódása bizonyos városi területeken már olyan járulékos 
problémákat eredményezett, mint például a túlnépesedés, a növekvő lakhatási és útiköltségek, 
a szennyezés, az életminőség romlása és a városszétfolyás, valamint a népesség bizonyos 
részeit érintő szegénység és társadalmi kirekesztés jelentős kockázata, és ennélfogva a helyi 
hatóságok nem tudnak a városi területek minden lakójának szolgáltatásokat biztosítani.

Az előadó véleménye szerint a helyi és regionális hatóságok döntő szerepet játszanak a 
területi stratégiák kidolgozásában, figyelembe véve a fejlesztési szükségleteket és az érintett 
területek lehetőségeit, például a gazdasági, társadalmi és demográfiai tendenciákat; 
emlékeztet, hogy a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák olyan hasznos eszközt 
képviselnek, amely felhasználható a munkahelyteremtés és hozzáférhetőség javításában. Az 
uniós városfejlesztési menetrend megfelelő eszköz a fő prioritások és tevékenységek 
meghatározásában a városi területeken tapasztalt életminőség javítása érdekében.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikai eszközök további egyszerűsítésére van 
szükség a pénzügyi erőforrások kezelésének könnyebb, de egyben, mint azt hangsúlyozza, 
hatékony kezelésének lehetővé tétele és az uniós alapok közötti szinergiák maximalizálása 
érdekében.

Ennek kapcsán fontos, hogy a Bizottság és a tagállamok terjesszék az ilyen típusú 
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kormányzás és a többközpontú fejlesztést támogató tervezési eszközök használatára és 
előnyeire vonatkozó bevált gyakorlatokat.

Továbbá az információs és kommunikációs technológiába való befektetések lehetővé teszik a 
felhasználók közötti távolság csökkentését és vonzzák a magas szintű képzettséggel 
rendelkező munkavállalókat.


