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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake demografische tendensen in de regio’s van de EU ombuigen met behulp van 
instrumenten van het cohesiebeleid
(2020/2039(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de vrijheid van verkeer van werknemers, die is vastgelegd in artikel 45 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien artikel 174 VWEU over de versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang van de Unie,

– gezien artikel 107, lid 3, onder c), VWEU, waarin staat dat steunmaatregelen mogen 
worden aangewend om de ontwikkeling van bepaalde regionale economieën te 
vergemakkelijken, mits deze maatregelen geen aanzienlijke invloed hebben op de 
mededinging (regio’s van categorie C),

– gezien de artikelen 9, 46, 47, 48 en 147 VWEU over diverse aspecten van werk en 
werkgelegenheid in de EU,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor 
het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument 
voor grensbeheer en visa (COM(2018)0375), met name hoofdstuk II over territoriale 
ontwikkeling,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2018 getiteld “Versterking van de economische, 
sociale en territoriale cohesie in de Europese Unie: het zevende verslag van de Europese 
Commissie”1,

– gezien zijn resolutie van 14 november 2017 over de inzet van 
cohesiebeleidsinstrumenten door regio’s om demografische veranderingen aan te 
pakken2,

– gezien zijn resolutie van 15 november 2011 over demografische verandering en de 
gevolgen daarvan voor het toekomstig cohesiebeleid van de EU3,

– gezien artikel 20 VWEU, Verordening (EU) nr. 492/20114 en Richtlijn 2004/38/EG5 

1 PB C 390 van 18.11.2019, blz. 53.
2 PB C 356 van 4.10.2018, blz. 10.
3 PB C 153E van 31.5.2013, blz. 9.
4 PB L 141 van 27.5.2011, blz. 1.
5 PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.390.01.0053.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.356.01.0010.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2013.153.01.0009.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32011R0492
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj
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betreffende het vrije verkeer van werknemers en hun familieleden binnen de Unie,

– gezien het verslag van de Commissie van 17 juni 2020 over de gevolgen van 
demografische veranderingen,

– gezien het verslag van Espon uit december 2017 over de geografie van een nieuwe 
dynamiek van de werkgelegenheid in Europa,

– gezien het beleidsdocument van Espon uit juni 2019 getiteld “Addressing labour 
migration challenges in Europe: An enhanced functional approach”,

– gezien het rapport van het departement Economische en Sociale Zaken van de 
Verenigde Naties, afdeling Bevolking, uit 2019 over prognoses voor de 
wereldbevolking,

– gezien de paper van de OESO getiteld “Adapting to Demographic Change”, die is 
opgesteld ter voorbereiding van de eerste vergadering van de G20-werkgroep 
Werkgelegenheid onder het Japanse voorzitterschap van de G20, 25-27 februari 2019, 
Tokio,

– gezien het verslag van het Comité van de Regio’s uit 2016 over de gevolgen van 
demografische veranderingen voor Europese regio’s,

– gezien het verslag van het Comité van de Regio’s uit 2018 getiteld “Braindrain 
aanpakken: de lokale en regionale dimensie”,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0000/2021),

A. overwegende dat de lokale, regionale en Europese verspreiding van de bevolking, 
alsook de stabiliteit of schommelingen daarvan, directe gevolgen heeft voor de sociale, 
economische en territoriale cohesie van de EU;

B. overwegende dat het vrije verkeer van arbeid een van de vier vrijheden van de Europese 
Unie en haar eengemaakte markt is;

C. overwegende dat de bevolking in de EU de afgelopen decennia weliswaar flink is 
gegroeid, maar dat het groeipercentage nu terugvalt en de bevolking op de lange termijn 
naar verwachting zal afnemen; overwegende dat Europa tegen 2070 nog geen 4 % van 
de wereldbevolking zal uitmaken en dat demografische langetermijntrends in Europese 
regio’s op lagere geboortecijfers en vergrijzing wijzen;

D. overwegende dat uit de gezondheids- en economische crisis ten gevolge van de COVID-
19-pandemie is gebleken dat solidariteit tussen de generaties een van de aanjagers van 
het herstelproces is;

E. overwegende dat er een hoge correlatie bestaat tussen de sociaaleconomische 
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omstandigheden in een regio en de mate van braindrain/-gain in die regio;

F. overwegende dat innovatie en investeringen in menselijk kapitaal op de middellange en 
lange termijn de belangrijkste aanjagers van sociaaleconomische groei en groei van de 
werkgelegenheid zijn voor zowel de lidstaten als hun regio’s;

Uitdagingen

Algemene overwegingen

1. onderstreept dat het vrije verkeer van arbeid een van de hoekstenen van het 
concurrentievermogen van de EU is; merkt desondanks op dat dit doorwerkt in de 
demografie, met grote gevolgen voor de EU-regio’s en hun economische, sociale en 
territoriale cohesie;

2. wijst in dit verband op de aanzienlijke demografische tegenstellingen tussen de 
stedelijke regio’s en de periferie (vaak plattelandsgebieden) op zowel het niveau van de 
Unie als dat van de lidstaten;

3. merkt op dat het bbp per hoofd van de bevolking, het inkomensniveau, de 
arbeidsparticipatie, het vruchtbaarheidscijfer en de vergrijzing enkele van de 
belangrijkste factoren zijn die direct invloed hebben op de demografie; merkt op dat met 
name de huidige dynamiek op de arbeidsmarkt demografische stromen binnen Europese 
regio’s in gang zet die tot sociaalruimtelijke verschillen en uitdagingen leiden die in het 
cohesiebeleid na 2020 moeten worden aangepakt; onderstreept dat migratiepatronen uit 
regio’s in het oosten, zuidoosten en midden naar regio’s in het noorden en noordwesten 
veelal jonge, goed opgeleide en gekwalificeerde arbeidskrachten betreffen;

4. wijst erop dat vergrijzing een onmiskenbaar verschijnsel is in Europa en een negatief 
effect heeft op de afhankelijkheidsratio en de groei van de arbeidsbevolking, die ver 
achterblijft ten opzichte van de groei in het vorige decennium; waarschuwt voor een 
zichtbare afname van de arbeidsbevolking in regio’s in het oosten, zuiden en midden 
van Europa;

5. wijst op de mogelijke middellange- en langetermijnimplicaties van de COVID-19-
gezondheidscrisis voor de dynamiek op de arbeidsmarkt; onderstreept dat alle 
maatregelen betreffende zelfisolatie en social distancing zichtbare sporen hebben 
nagelaten in de productie, de vraag en het handelsverkeer: de economische 
bedrijvigheid is gedaald, de werkloosheid is gestegen, bedrijven zien hun omzet 
kelderen en overheden kampen met grotere tekorten;

Lokale en regionale dimensies

Regio’s van herkomst

6. merkt op dat plattelands-, post-industriële en afgelegen gebieden in het algemeen met 
een aantal specifieke situaties kampen: een sterke bevolkingskrimp, inkomens die onder 
het nationale of Europese gemiddelde liggen en problemen met de territoriale integratie 
met andere regio’s, waardoor zij een des te groter ontvolkingsrisico lopen; wijst erop dat 
28 % van de Europese bevolking in plattelandsregio’s woont, maar dat dit percentage 



PE663.033v01-00 6/12 PR\1221183NL.docx

NL

naar verwachting in de toekomst sterk zal dalen;

7. wijst op enkele aanjagers van demografische veranderingen die bewoners van 
voornoemde gebieden dwingen weg te trekken en anderen ontmoedigen om zich daar te 
vestigen: een slechte infrastructuur (waaronder het ontbreken van snel 
breedbandinternet en ontoereikende vervoersnetwerken), minder mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt, te weinig overheidsdiensten, slecht toegankelijke gezondheidszorg, 
minder onderwijsmogelijkheden (waardoor het lastiger is om bij te blijven bij 
technologische veranderingen) en te weinig culturele gelegenheden en mogelijkheden 
voor vrijetijdsbesteding;

8. benadrukt dat bepaalde regio’s door dit gebrek aan diversificatie in hun regionale 
economische structuur het risico lopen een negatief stempel te krijgen, ook onder hun 
eigen bewoners, die ontevreden zijn over de kwaliteit van hun leven en van de 
faciliteiten en diensten die hun ter beschikking staan; benadrukt in dit verband het 
braindraineffect, waardoor hoogopgeleide en hooggekwalificeerde mensen uit een 
bepaalde regio of een bepaald land naar een andere regio of een ander land wegtrekken; 
wijst er met name op dat de kwaliteit van de medische zorg en het medisch onderwijs 
door de uittocht van medisch personeel (artsen, verpleegkundigen en onderwijzend 
personeel) achteruit is gegaan, waardoor zorg en onderwijs van hoge kwaliteit vooral in 
plattelandsgebieden minder voorhanden zijn;

9. is van mening dat ook stedelijke gebieden niet immuun zijn voor ontvolking, aangezien 
een op de vijf steden in Europa het aantal inwoners sinds 1990 ziet dalen; merkt 
daarentegen op dat de bevolkingskrimp in steden niet altijd een continu lineair proces is 
en incidenteel of tijdelijk kan zijn, afhankelijk van de territoriale context;

10. onderstreept een patroon van “interne periferisering”, dat wil zeggen dat de regio’s in 
het oosten en zuiden van Europa met een aanzienlijk negatief migratiesaldo kampen, 
terwijl de regio’s in het noorden en westen van Europa juist een aanzienlijk positief 
saldo hebben, onder meer omdat zij een constant grote toestroom van economische 
migranten kennen;

Regio’s van bestemming

11. erkent dat de gebieden rondom grote steden een positief migratiesaldo hebben, met 
karakteristieke bevolkingsstromen van platteland naar stad, ten gevolge van een steeds 
grotere stedelijke concentratie van de groei van werkgelegenheid;

12. merkt tevens op dat regio’s met veel hoogopgeleide mensen minder ontvolking kennen;

13. benadrukt dat kenniseconomiesectoren een hoge mate van sociaal kapitaal, netwerken 
en technologie bieden en daarmee bijdragen tot regionale ontwikkeling; erkent dat 
innovatieve economische bedrijvigheid meestal in technologisch geavanceerde regio’s 
te vinden is, waar voldoende agglomeraties van slimme bedrijven voorhanden zijn;

14. onderstreept aan de andere kant dat een te grote bevolkingsconcentratie in bepaalde 
stedelijke gebieden al tot de nodige bijwerkingen heeft geleid, zoals verstopping, 
stijgende huisvestings- en vervoerskosten, vervuiling, verslechtering van de 
levenskwaliteit, uitdijende voorsteden en een aanzienlijk risico op armoede en sociale 
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uitsluiting voor bepaalde bevolkingsgroepen, waardoor de lokale autoriteiten niet in 
staat zijn alle inwoners van een stedelijk gebied van dienst te zijn;

15. merkt op dat economische migratie direct invloed heeft op het inclusieve karakter van 
steden, wat beleidsmaatregelen op maat vergt, afhankelijk van de territoriale context;

Beleidsmaatregelen op maat

De aantrekkingskracht van regio’s verhogen

16. benadrukt dat lokale en regionale autoriteiten een doorslaggevende rol moeten spelen 
bij het uitstippelen van territoriale strategieën, waarbij de ontwikkelingsbehoeften en het 
potentieel van de desbetreffende gebieden in aanmerking moeten worden genomen, met 
inbegrip van economische, sociale en demografische trends; wijst erop dat vanuit de 
gemeenschap aangestuurde lokale ontwikkelingsstrategieën een nuttig instrument 
vormen dat kan worden toegepast om banen te scheppen en diensten lokaal 
toegankelijker te maken;

17. is van mening dat de EU-stedenagenda, waarin prioriteiten en maatregelen voor het 
verbeteren van de levenskwaliteit in stedelijke gebieden zijn aangewezen, als model kan 
dienen voor passende instrumenten om groei, integratie, samenwerking en innovatie te 
bevorderen en maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden; pleit tevens voor het 
uitstippelen van strategieën die gericht zijn op het verbeteren van de kenniseconomie en 
slimme specialisaties in Europese regio’s, onder meer door het opbouwen van 
kennisnetwerken en door steun aan investeringen in menselijk kapitaal te verlenen;

18. herinnert aan de behoefte aan strategieën om arbeidsmigratie te keren; verzoekt lokale 
en regionale autoriteiten om door preventie, mitigatie en andere passende maatregelen 
iets aan de braindrain in regio’s van herkomst te doen; onderstreept in dit verband dat 
meerdere lidstaten al initiatieven hebben ontplooid, zoals stimuleringsmaatregelen voor 
arbeidskrachten met zeer gespecialiseerde vaardigheden teneinde de braindrain om te 
zetten in een braingain voor de regio’s in kwestie;

19. benadrukt dat de ernst van de gevolgen van de COVID-19-gezondheidscrisis per lidstaat 
en regio verschilt, en dat deze crisis waarschijnlijk tot nieuwe trends in de 
demografische stromen zal leiden; herinnert in dit verband aan de extra middelen die via 
React-EU zijn vrijgemaakt om een gedegen en robuust herstel van de EU-economie na 
de crisis te verzekeren en dat deze kunnen bijdragen tot het behoud van de 
werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de vorm van steun voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en zelfstandigen en voor werktijdverkorting;

20. herinnert eraan dat de faciliteit voor herstel en veerkracht op grote schaal in financiële 
steun voorziet om de economieën van de lidstaten veerkrachtiger en 
toekomstbestendiger te maken; spoort de lidstaten aan om maatregelen voor het 
aanpakken van demografische veranderingen te treffen; benadrukt het belang van de 
instrumenten voor een transitie naar duurzaamheid, zoals het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie en het bijbehorende uitvoeringsmechanisme, en die erop gericht 
zijn om de gemeenschappen die door de energie-transitie getroffen zijn te steunen en 
ontvolking te voorkomen;
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Beleidsaanbevelingen

21. herhaalt dat cohesiebeleidsinstrumenten verder vereenvoudigd moeten worden om de 
financiële middelen makkelijker en tegelijkertijd beter te beheren en om de synergieën 
tussen de diverse EU-fondsen te maximaliseren; benadrukt de noodzaak om de 
bureaucratie te verminderen en een coherente wetgeving tijdens de projectuitvoering te 
verzekeren;

22. verzoekt de lidstaten om het programmerings- en uitvoeringsproces van het 
cohesiebeleid voor de periode 2021-2027 met volledige inachtneming van het beginsel 
van partnerschap te volgen; benadrukt hoe belangrijk het is de regionale behoeften 
prioriteit te geven, met inbegrip van de demografische en migratie-aspecten en 
uitdagingen in de stedelijke gebieden;

23. verzoekt de lidstaten om demografische uitdagingen op te nemen in hun nationale 
ontwikkelingsbeleid en langetermijnstrategieën voor duurzame ontwikkeling in 
correlatie met het Europees Semester, zodat de nodige financiering voor demografische 
problemen wordt verzekerd;

24. verzoekt regio’s die een ontvolkingsrisico lopen om hun investeringen te richten op de 
universele toegankelijkheid van diensten, infrastructuur en nieuwe werkgelegenheid van 
hoge kwaliteit; dringt aan op investeringen in het onderwijs, de omscholing van 
arbeidskrachten, het scheppen van het juiste ondernemingsklimaat en het steunen van 
kmo’s;

25. is van mening dat regionale en lokale autoriteiten moeten worden betrokken bij het 
bestuur op de lange termijn, alsook bij planningsinitiatieven op diverse niveaus; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om goede praktijken voor de toepassing en de 
voordelen van dit type bestuur en van planningsinstrumenten ter ondersteuning van 
polycentrische ontwikkeling te verspreiden;

26. spoort regionale en lokale beleidsmakers aan om in de kenniseconomie te investeren, 
alsook in dienstverlening en stimuleringsmaatregelen om hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten vast te houden en om onderzoekscentra in de diverse regio’s op te 
zetten;

27. beveelt aan zogeheten oasis-strategieën uit te stippelen die gericht zijn op de meest 
succesvolle, bruisende en groeiende sectoren en het lokale ontwikkelingspotentieel van 
de regio te benutten; verzoekt de lokale en regionale autoriteiten om zich met behulp 
van lokale, nationale en Europese stimuleringsmaatregelen te richten op het aantrekken 
van jonge, goed opgeleide en getalenteerde arbeidskrachten en het aanmoedigen van 
ondernemingszin; onderstreept de rol van de zilveren economie als beleidsomslag voor 
plattelandsgebieden, zodat vergrijzing als probleem kan worden omgebogen tot een 
kans voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden;

28. benadrukt de behoefte aan een breder territoriaal perspectief ter versterking van 
stedelijke netwerken van middelgrote steden en plaatsen teneinde hun aanmerkelijke 
potentieel om territoriale, economische en sociale cohesie ook buiten hun 
gemeentegrenzen te ondersteunen door een nauwere samenwerking tussen steden, 
plattelandsgebieden en regio’s;
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29. verzoekt de Commissie zich te richten op beleidscoördinatie op EU-niveau in verband 
met zaken die met functionele samenwerking op verschillende niveaus te maken 
hebben, zoals grensoverschrijdend, macro/regionaal of platteland/stad, om 
demografische uitdagingen het hoofd te bieden;

30. meent ten stelligste dat investeringen op informatie- en communicatietechnologie 
moeten worden gericht, aangezien hier het potentieel ligt om de afstand tussen de 
gebruikers te verkleinen en hooggekwalificeerde arbeidskrachten aan te trekken; 
benadrukt het belang van financiering van de ontwikkeling en ingebruikname van deze 
technologieën bij bedrijven en scholen in plattelandsgebieden, geïsoleerde regio’s en 
regio’s in een industriële transitie;

31. verzoekt de Commissie en de lidstaten om zogeheten magneetsteden te steunen, 
aangezien deze primair bijdragen tot het uitbouwen van groeikernen; onderstreept dat 
middelgrote steden een kritieke rol spelen bij regionale ontwikkeling en verzoekt de 
lidstaten om strategieën voor een geharmoniseerde ontwikkeling van deze steden te 
implementeren;

32. is van mening dat gemeenten open-innovatie-initiatieven moeten aanmoedigen, de 
kennis moeten gebruiken om het innovatieproces te versnellen en een op samenwerking 
gerichte aanpak met relevante partners en belanghebbenden moeten uitwerken teneinde 
ecosystemen voor innovatie te scheppen;

33. beveelt waar nodig de hervorming van onderwijs- en opleidingsstelsels in de lidstaten 
aan, gecombineerd met beleidsmaatregelen om een permanente braindrain uit de regio’s 
van herkomst te voorkomen; dringt aan op het benutten van lokale en regionale 
voordelen, alsook op het ontwikkelen van economische en sociale regelingen om de 
braindrain niet alleen te voorkomen, maar ook te keren;

34. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het initiatief betreffende de 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden praktische oplossingen en steunmaatregelen 
voor het ondervangen van demografische veranderingen omvat; verzoekt de Commissie 
om in overleg met de lidstaten een “new deal” voor de Europese demografie voor te 
stellen als beleidsaanpak op meerdere niveaus;

35. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

De demografische trends van mensen die van plattelandsgebieden naar stedelijke gebieden 
trekken, van minder ontwikkelde naar beter ontwikkelde binnenlandse regio’s, van oost naar 
west en van het zuiden naar het noorden van Europa, hebben zichtbare sporen nagelaten in de 
Europese samenleving. EU-burgers en lokale gemeenschappen ondervinden de gevolgen aan 
den lijve en ook op nationaal, regionaal en lokaal niveau zijn de effecten onmiskenbaar.

De bevolkingskrimp vergroot bestaande ongelijkheden met een zichtbare impact op de 
levenskwaliteit. Ook is sprake van een directe impact op de sociale, economische en 
territoriale cohesie van de EU, waardoor EU-investeringen uiteindelijk onhoudbaar worden en 
de kloof tussen meer ontwikkelde en armere regio’s breder wordt.

De aanhoudende COVID-19-gezondheidscrisis zal op de middellange en lange termijn 
gevolgen hebben voor de dynamiek op de arbeidsmarkt. Alle maatregelen betreffende 
zelfisolatie en social distancing hebben zichtbare sporen nagelaten in de productie, de vraag 
en het handelsverkeer: de economische bedrijvigheid is gedaald, de werkloosheid is gestegen 
en overheden kampen met grotere tekorten. Desondanks ziet de rapporteur de huidige realiteit 
na de COVID-19-pandemie als een mogelijk keerpunt voor het demografisch beleid. Dit is 
een uitgelezen moment om nieuwe kansen voor de ontwikkeling van plattelands- en ontvolkte 
gebieden te scheppen, aangezien stadsbewoners meer interesse tonen om naar het platteland te 
trekken. Mensen stellen hun prioriteiten bij en willen meer buitenruimte nu de kans en de 
flexibiliteit bestaan om thuis te werken.

Demografische trends hebben allerlei verschillende uitwerkingen op EU-regio’s en zijn dan 
ook niet onder één globale noemer te vangen. De verplaatsingen van de bevolking hebben 
positieve en negatieve kanten voor zowel degenen die wegtrekken als degenen die 
nieuwkomers in hun midden zien verschijnen. De regio’s van bestemming krijgen mogelijk te 
kampen met problemen met de integratie van migranten, maar profiteren ook van de 
voordelen van jonge en gekwalificeerde aanwinsten voor hun arbeidsbevolking. De regio’s 
van herkomst gaan op hun beurt gebukt onder een stijgend aantal gescheiden gezinnen, maar 
doen weer hun voordeel met het geld dat wordt teruggestuurd.

De lokale en regionale autoriteiten hebben de belangrijke taak om demografische tendensen te 
signaleren en in goede banen te leiden. Ze moeten maatwerkoplossingen bedenken, met name 
voor de problemen van achtergestelde gebieden die ernstige en aanhoudende natuurlijke of 
demografische handicaps hebben. Het zwaarst getroffen zijn de plattelands-, dunbevolkte en 
post-industriële gebieden, alsook de regio’s die midden in een energie- en technologietransitie 
zitten.

De rapporteur heeft dit initiatiefverslag in drie hoofdstukken verdeeld: de lokale, regionale en 
Europese uitdagingen, de praktische oplossingen die de bewuste autoriteiten en 
belanghebbenden momenteel toepassen en tot slot de beleidsaanbevelingen op grond van deze 
bevindingen. In het verslag worden diverse oplossingen aangedragen, zoals het verhogen van 
de aantrekkingskracht voor investeringen in deze regio’s in de zin van infrastructuren en 
publiek-private samenwerking om in (zeer) dunbevolkte gebieden efficiënter diensten van 
hoge kwaliteit aan te bieden.
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De instrumenten van de Unie om de negatieve trends te keren moeten eenvoudig, flexibel en 
aantrekkelijk zijn.

Naast de bestaande instrumenten heeft de Europese Commissie nieuwe maatregelen 
voorgesteld in het kader van React-EU (om efficiënter op de gevolgen van de COVID-19-
pandemie te reageren) en het initiatief voor een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden.

De rapporteur benadrukt het feit dat het vrije verkeer van arbeid een van de hoekstenen van 
het concurrentievermogen van de Europese Unie is. Dit werkt nochtans door in de 
demografie, met grote gevolgen voor de EU-regio’s en hun economische, sociale en 
territoriale cohesie. In dit verband zijn de demografische contrasten op zowel het niveau van 
de Unie als dat van de lidstaten onmiskenbaar. Hij merkt op dat het bbp per hoofd van de 
bevolking, het inkomensniveau, de arbeidsparticipatie, het vruchtbaarheidscijfer en de 
vergrijzing factoren zijn die een directe invloed hebben op de demografie.

In dit verslag staan specifiek de lokale en regionale dimensies van de bevolkingskrimp in 
bepaalde gebieden centraal. Plattelands-, post-industriële en afgelegen gebieden kampen in 
het algemeen met een aantal specifieke situaties: een sterke bevolkingskrimp, inkomens die 
onder het nationale of Europese gemiddelde liggen en problemen met de territoriale integratie 
met andere regio’s, waardoor zij een des te groter ontvolkingsrisico lopen. De rapporteur wijst 
erop dat momenteel 28 % van de Europese bevolking in plattelandsregio’s woont, maar dat dit 
percentage naar verwachting in de toekomst sterk zal dalen.

Andere noemenswaardige factoren die een rol spelen bij demografische veranderingen en die 
bewoners van voornoemde gebieden dwingen weg te trekken en anderen ontmoedigen om 
zich daar te vestigen, zijn: een slechte infrastructuur (waaronder het ontbreken van snel 
breedbandinternet en ontoereikende vervoersnetwerken), minder mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt, slecht toegankelijke gezondheidszorg en minder onderwijsmogelijkheden 
(waardoor het lastiger is om uitdagingen in verband met technologische veranderingen te 
ondervangen).

Bovendien zijn ook stedelijke gebieden niet immuun voor ontvolking, aangezien een op de 
vijf steden in Europa het aantal inwoners sinds 1990 ziet dalen. De rapporteur merkt 
daarentegen op dat de bevolkingskrimp in steden niet altijd een continu lineair proces is, maar 
ook incidenteel of tijdelijk kan zijn, afhankelijk van de territoriale context.

Aan de andere kant heeft een te grote bevolkingsconcentratie in bepaalde stedelijke gebieden 
al tot de nodige bijwerkingen geleid. Denk aan verstopping, stijgende huisvestings- en 
vervoerskosten, vervuiling, verslechtering van de levenskwaliteit, uitdijende voorsteden en 
een aanzienlijk risico op armoede en sociale uitsluiting voor bepaalde bevolkingsgroepen. De 
lokale autoriteiten zijn dan ook niet in staat om alle inwoners van een stedelijk gebied van 
dienst te zijn.

De rapporteur meent dat lokale en regionale autoriteiten een cruciale rol spelen bij het 
uitstippelen van territoriale strategieën, waarbij de ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 
van de desbetreffende gebieden in aanmerking moeten worden genomen, met inbegrip van 
economische, sociale en demografische trends. Hij wijst erop dat vanuit de gemeenschap 
aangestuurde lokale ontwikkelingsstrategieën een nuttig instrument vormen dat kan worden 
toegepast om de toegankelijkheid te vergroten en banen te scheppen. De EU-stedenagenda is 
een geschikt instrument om thematische prioriteiten en maatregelen voor het verbeteren van 
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de levenskwaliteit in stedelijke gebieden aan te wijzen.

De rapporteur onderstreept dat cohesiebeleidsinstrumenten verder vereenvoudigd moeten 
worden om de financiële middelen makkelijker, maar tegelijkertijd beter te beheren en om de 
synergieën tussen de diverse EU-fondsen te maximaliseren.

In dit verband is het van belang dat de Commissie en de lidstaten goede praktijken voor de 
toepassing en de voordelen van dit type bestuur en van planningsinstrumenten ter 
ondersteuning van polycentrische ontwikkeling verspreiden.

Bovendien hebben investeringen in informatie- en communicatietechnologie (ICT) het 
potentieel om de afstand tussen de gebruikers te verkleinen en hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten aan te trekken.


