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1. Introdución 

Ao comezo do novo mandato da Comisión Europea 2019-2024, a súa nova presidenta, 
Úrsula Von der Leyen, decidiu crear por primeira vez unha carteira dedicada á 
democracia e á demografía. Á democracia porque tras a saída do Reino Unido da UE, 
confirmouse a necesidade de mellorar a participación cidadá no proceso de construción 
europea; e á demografía por considerar que os cambios máis profundos da sociedade 
provocaron unha perda de confianza na democracia europea por parte dalgunhas 
persoas, sendo o cambio demográfico un dos maiores desafios. Por iso, a Comisión 
Europea comprometeuse a comprender e dar resposta ao reto demográfico que 
afecta a múltiples ámbitos como a economía, a saúde, a migración ou o medio 
ambiente. 

Unha das oito vicepresidencias da actual Comisión Europea, que ocupa a croata 
Dubravka Šuica, dedícase a esta cuestión co obxectivo de apoiar a Europa na transición 
demográfica. 17 Direccións Xerais apoian á vicepresidente Šuica neste traballo. 

De acordo coa Carta da Misión encomendada en 2019, estas son as áreas nas que a UE 
está a traballar en materia demografía: 

• Analizar o impacto do cambio demográfico nos distintos colectivos da 
sociedade e nas zonas e rexións máis afectadas. O Informe sobre o impacto do 
cambio demográfico en Europa publicouse en xuño de 2020 (ver máis abaixo). 

• Traballar en estreita colaboración cos Estados membros e as rexións para 
levar a cabo un exercicio completo de cartografía do cambio demográfico e 
explorar a mellor forma de apoiar ás rexións que máis necesitan reformas ou 
investimentos específicos, en particular para mellorar as infraestruturas e o 
acceso aos servizos. En abril de 2021 publicouse o Atlas Europeo de Demografía, 
que permite observar, supervisar e anticipar os cambios demográficos en toda 
a UE. 

• Levar a cabo un amplo debate sobre o impacto do envellecemento a longo 
prazo, partindo do Libro Verde publicado hai un ano (ver máis abaixo). 

• Coordinar a definición dunha visión a longo prazo para o rural, publicada o 
pasado mes de xuño (ver máis abaixo). 

• Coordinar a implantación dunha Garantía Infantil. Este novo compromiso 
político adoptado polo Consello en xuño en forma de "recomendación" ten como 
obxectivo garantir que todos os nenos europeos teñan acceso aos servizos que 
precisan (asistencia sanitaria e educación gratuítas, vivenda digna e 
alimentación adecuada) e que reciban apoio ata a súa vida adulta. Máis da cuarta 
parte de todos os nenos da UE (case 18 millóns) están en risco de pobreza ou 
exclusión social. A Garantía Europea para a Infancia é o primeiro instrumento 
político a nivel da UE que ten como obxectivo abordar a desvantaxe e a exclusión 
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na infancia, que adoitan levar a desvantaxe na vida adulta. A Garantía Infantil 
pon en práctica o principio 11 do piar europeo de dereitos sociais en materia de 
asistencia e apoio á infancia. Os Estados membros deberán designar unha 
persoa que ocupe o posto de coordinador nacional da Garantía Infantil para que 
coordine e presente á Comisión, no prazo de nove meses a partir do 14 de xuño, 
un plan de acción que abarque o período ata 2030. Os Estados membros 
presentarán á Comisión un informe cada dous anos sobre os avances acadados 
na aplicación da “recomendación”. 

• Coordinar os traballos para unha mellor conciliación laboral e familiar no 
marco da aplicación do denominado “Pilar Europeo de Dereitos Sociais”, a 
través do plan de acción presentado o ano pasado para materializar o 
compromiso político adquirido polos Estados membros en 2017 para reforzar o 
acervo social da Unión en tres ámbitos: igualdade de oportunidades e acceso ao 
mercado laboral, condicións de traballo xustas e protección e inclusión social. 

• Facilitar o intercambio de boas prácticas entre as distintas partes de Europa 
que se enfrontan aos mesmos retos. Buscaranse formas de apoiar ás zonas 
máis afectadas pola "fuga de cerebros", especialmente a través da Garantía 
Xuvenil, o acordo político polo que os Estados membros se comprometen a 
garantir que os mozos reciban unha oferta de emprego, educación ou prácticas 
no prazo de catro meses despois de quedar desempregados ou rematar a 
educación formal. 

• Poñer en marcha a estratexia da UE sobre os dereitos do neno, que inclúe 
medidas para protexer os nenos vulnerables, protexer os seus dereitos en liña, 
promover unha xustiza amigable coa infancia e previr e combater a violencia.   
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2. Informe sobre o impacto do cambio demográfico en Europa 

Publicado en xuño de 2020, o informe mostra as tendencias demográficas a longo prazo 
en Europa, iniciando o traballo da Comisión na súa misión de apoiar aos cidadáns, ás 
rexións e ás comunidades máis afectadas polo cambio demográfico. 

Estas son as principais conclusións da recollida de datos a nivel europeo: 

1. A poboación europea en idade de traballar está a diminuír, polo que 
debemos buscar formas de soster o crecemento económico incorporando máis 
persoas aos postos de traballo e aumentando a produtividade. 

2. Para facer fronte ao envellecemento da sociedade europea, os nosos sistemas 
de saúde e de atención sanitaria terán que adaptarse aínda máis e teremos que 
considerar como financiar máis o gasto público relacionado coa idade. 

3. Os problemas de poboación a miúdo varían considerablemente entre as 
distintas partes dun mesmo país. Dado que é probable que algunhas rexións 
experimenten un rápido cambio de poboación, isto creará novas oportunidades 
e desafíos, desde o investimento en infraestruturas ata o acceso aos servizos. 
Será fundamental buscar novas solucións para apoiar ás persoas neste cambio. 

4. O cambio demográfico tamén pode afectar á posición de Europa no mundo. 
A súa participación na poboación mundial e no PIB reducirase 
comparativamente. Isto fai que sexa aínda máis importante a necesidade de que 
Europa estea unida e sexa máis forte e estratéxica. 

5. O cambio demográfico e as transicións verde e dixital interactúan entre si, 
apoiándose ou acelerándose mutuamente; polo tanto, a previsión estratéxica 
será unha ferramenta esencial para prever e preparar políticas que aborden 
estas cuestións.	 

A maior parte dos datos estatísticos de Eurostat nos que se basea o informe son só a 
nivel nacional, aínda que se dedica un capítulo á dimensión rexional e local do cambio 
demográfico, mostrando os datos existentes a nivel NUTS 3 e inferior (LAU). 
Destacamos a continuación algunhas das súas conclusións dende o punto de vista 
galego: 

1. 65% da poboación europea vive en provincias cuxa poboación aumentou 
entre 2011-2019, non así en Galicia, nas que nas catro provincias diminuíu: 
Lugo e Pontevedra entre un 5 e un 10%, e Coruña Pontevedra, entre 0 e 5%. Este 
descenso débese ao saldo vexetativo negativo, superior ao 5% en Lugo e 
Ourense (mapa 5), que non se ve compensado polo saldo neto migratorio (mapa 
6), que aumenta entre un 3 e un 5 por mil en Coruña e Lugo e entre o 0 e o 1,5 
por mil en Pontevedra e Ourense. 
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2. Impacto do cambio demográfico nunha rexión específica depende moito do 
ritmo e magnitude deste cambio, así como dos medios que utiliza unha 
rexión para xestionalo. A maioría das rexións que experimentan un 
crecemento da poboación teñen un PIB superior á media, mentres que as rexións 
que experimentan un descenso da poboación tenden a ter un PIB 
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comparativamente máis baixo. A situación máis difícil dáse no 7% da 
poboación (31 millóns de persoas) que debe afrontar o dobre reto de perder 
poboación e ter un PIB por debaixo da media europea. Lugo e Ourense están 
entre estas provincias sinaladas en vermello no mapa 8. 
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3.  O 21% da poboación vive no rural, o 40% en zonas urbanas e o 39% en zonas 
intermedias. Entre os anos 14 e 19, as zonas rurais perderon 0,8 millóns de 
persoas mentres que as urbanas gañaron 3,8 millóns. A pesar diso, a situación 
é moi variada e hai zonas cunha variación poboacional contraria. De feito, máis 
dunha quinta parte da poboación urbana vive en zonas en declive.  

4. A idade media na UE aumentou desde os 38,4 en 2001 aos 43,7 en 2019, aínda 
que persisten grandes diferenzas entre as medias máis baixas de Irlanda e 
Chipre (37,7) e as máis altas de Italia (46,7). A media de idade en Galicia é 
superior á do conxunto de Italia (Lugo e Ourense teñen máis de 50 anos, 
Pontevedra, entre 47,5 e 50).	  
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3. Libro Verde sobre o impacto do envellecemento da poboación 

europea	 

Hai case un ano a Comisión Europea presentou o seu Libro Verde co fin de iniciar un 
debate para abordar os retos e oportunidades do envellecemento da sociedade 
europea 

Este documento de reflexión invitou á cidadanía a expresar os seus puntos de vista 
nunha consulta pública que estivo aberta durante tres meses. En función dos 
resultados, a Comisión explorará posibles respostas políticas para intensificar os 
esforzos nos Estados membros e nas rexións para abordar os problemas 
relacionados co envellecemento. 

O Libro Verde enmarca o debate sobre o envellecemento describindo a rapidez e a 
magnitude dos cambios demográficos na nosa sociedade, así como a incidencia deste 
fenómeno nas nosas políticas e as preguntas que debemos plantexarnos para facerlle 
fronte, o que inclúe desde o fomento da estilos de vida saudables e aprendizaxe 
permanente ao reforzo dos sistemas sanitarios e asistenciais para atender a poboación 
de máis idade. Subliña a necesidade de incorporar máis persoas á forza de traballo, 
destaca as oportunidades de creación de emprego e examina o impacto do 
envellecemento nas nosas carreiras, benestar, pensións, protección social e 
produtividade. 

O Libro Verde adopta un enfoque do ciclo de vida, que reflicte o impacto universal do 
envellecemento en todas as xeracións e etapas da vida. Deste xeito, destaca a 
importancia de atopar o equilibrio xusto entre solucións sostibles para os nosos 
sistemas de protección social e o reforzo da solidariedade interxeracional. 

Nos últimos 50 anos, a esperanza de vida ao nacer na UE, tanto para homes como para 
mulleres, aumentou en 10 anos. Na actualidade, o 20% da poboación ten máis de 65 
anos, e prevese que en 2070 a proporción neste grupo de idade chegue ao 30%. Así 
mesmo, prevese que a porcentaxe de persoas maiores de 80 anos se duplique con 
creces e chegue ao 13% en 2070. Do mesmo xeito, prevese que aumente o número de 
persoas que poden necesitar coidados de longa duración, pasando dos 19,5 millóns de 
persoas en 2016. a 23,6 millóns en 2030 e a 30,5 millóns en 2050 (UE-27).  



 

 

 

 

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA 
A Lei Europea do Clima | Maio de 2021 
 11 

4. Visión a largo prazo para unhas zonas rurais máis fortes, 
conectadas, resilientes e prósperas para 2040 

En xullo de 2021, a Comisión Europea presentou a súa esperada Visión a Largo Prazo 
para as Zonas Rurais con horizonte en 2040. Trátase dunha Comunicación, é dicir, un 
documento non lexislativo pero que aspira a desenvolver unha visión común europea 
para mellorar a calidade de vida e a resiliencia das zonas rurais para o ano 2040. A 
iniciativa corre a cargo da Dirección Xeral de Agricultura e a Vicepresidencia de 
Democracia e Demografía da Comisión Europea. 

O documento propón basicamente a creación dun Pacto Rural (un foro de debate 
multinivel) e un Plan de Acción Rural (unha serie de iniciativas que teñen como 
obxectivo fortalecer, conectar e facer máis prósperos e resilientes as zonas rurais) 
centradas en catro ámbitos de actuación. 

O Pacto Rural, publicado o pasado mes de decembro, abarcará a interlocutores locais, 
rexionais, nacionais e europeos que participarán na consecución dos obxectivos comúns 
da Visión e na promoción da cohesión económica, social e territorial. Para iso utilizarán 
as redes rurais de cada Estado membro como marco de contacto e debate. 

O Plan de Acción Rural ten como obxectivo proporcionar apoio político á xestión do 
medio rural a través da PAC e da política de cohesión e inclúe os seguintes ámbitos de 
actuación:  

• Fortalecemento das zonas rurais a través da dotación de servizos e a 
innovación.	 

• Conectividade mediante o reforzamento dos sistemas de transporte e 
acceso a internet. 

• Resiliencia, facendo fincapé na sustentabilidade ambiental e agrícola e na 
inclusión social. 

• Prosperidade mediante a diversificación das actividades económicas no 
rural. 

Paralelamente, establecerase un proceso de "comprobación do efecto local" no que 
se avaliarán as políticas da UE desde unha perspectiva rural para determinar os efectos 
potenciais de calquera iniciativa da UE sobre o emprego, o crecemento e o 
desenvolvemento rural sostible. O proceso apoiarase na creación dun Observatorio 
Rural que recollerá os datos e información necesarios para a elaboración das políticas. 

 

¿Como contribuirán os fondos UE a alcanzar los obxectivos da Visión Rural?	 

A nova Política Agraria Común e, en particular, o seu Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural (FEADER) é a fonte fundamental de financiamento europeo 
para as zonas rurais, xa que promove un sector agrario intelixente, resiliente e 
diversificado; así como o coidado do medio ambiente, a acción climática e o tecido 
socioeconómico das zonas rurais. Os Plans Estratéxicos nacionais permitirán aos 
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Estados membros aplicar os instrumentos da PAC dun xeito específico e adaptado ás 
súas condicións locais e necesidades de desenvolvemento rural sostible. 

A Política de Cohesión é a outra fonte de apoio ás zonas rurais, xa que promove o 
desenvolvemento harmónico dos Estados membros, rexións e territorios. Para alcanzar 
estes obxectivos, o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), o Fondo 
de Cohesión (FC) e o Fondo Social Europeo (FSE) mobilizan importantes 
investimentos no rural. Tamén permiten o deseño de estratexias adaptadas ás 
necesidades de cada territorio a través do novo Obxectivo Político da Política de 
Cohesión 2021-2027 “Europa máis preto dos cidadáns”. 

Ademais, o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR), InvestEU e o Banco 
Europeo de Investimento poden axudar a cubrir as carencias de investimento 
existentes nas zonas rurais. 

Por outra banda, a transversalidade de moitos dos retos aos que se enfronta o medio 
rural (a fenda dixital, as tendencias demográficas negativas, o difícil acceso aos 
servizos básicos ou a diversificación económica fóra do agro) esixirá unha coordinación 
reforzada entre as distintas Direccións Xerais da Comisión Europea na formulación de 
iniciativas que busquen poñer en práctica a Visión Rural. Neste sentido, a coherencia 
entre Cohesión e Desenvolvemento Rural supón un reto especial tras o abandono do 
FEADER do marco dos fondos estruturais no actual período orzamentario da Unión 
(2021-2027). Así, o único punto de contacto entre a nova Política de Cohesión e a nova 
PAC sería a medida Leader, que é competencia da Dirección Xeral de Política Rexional, 
pero que está financiada polo FEADER. 

 

Iniciativas emblemáticas comprendidas na Visión Rural 

A Visión céntrase en potenciar as comunidades rurais, mellorar o acceso aos servizos e 
facilitar a innovación social. Para iso, a Visión implementará varias iniciativas 
emblemáticas: 

• Plataforma de Dinamización Rural: unha plataforma única para proxectos 
existentes e posibilidades de financiamento para os actores rurais. En 
particular, apoiarase ás zonas afectadas polo despoboamento, o 
envellecemento e a falta de oportunidades económicas, que poderán acceder a 
información e ás mellores prácticas sobre ferramentas e estratexias 
dispoñibles. 

• Investigación e innovación: no marco de Horizonte Europa, as actividades de 
investigación e innovación centradas no rural apoiarán o desenvolvemento da 
innovación social e dixital para e por parte das comunidades rurais. A creación 
dun Centro de Experiencia e Formación en Innovación Rural é parte importante 
desta iniciativa. O desenvolvemento dos ecosistemas de innovación rural 
apoiarase coa creación dun Foro Anual de Aldeas Emerxentes para a 
Innovación Rural, que conectará actores da innovación rural de toda a UE. 
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• Proceso de comprobación do efecto local: permitirá ter en conta os 
problemas rurais na fase inicial do deseño de novas iniciativas políticas da UE, 
ao tempo que se activa un mellor seguimento da situación nas zonas rurais. 

• Observatorio Rural da UE: mellorará a recollida e análise de datos sobre a 
situación nas zonas rurais, aportando probas para fundamentar a elaboración 
de políticas en relación co desenvolvemento rural e aumentar a capacidade de 
análise das tendencias e dinámicas do desenvolvemento das zonas rurais. 

 

5. Calendario 

• Ata finais de 2021: A Comisión Europea e o Comité Europeo das Rexións 
materializarán os camiños a seguir para acadar os obxectivos. 

• 2021-2023: balance das medidas financiadas polos Estados membros en 
materia de desenvolvemento rural. 

• 2024: publicación dun informe sobre os puntos a mellorar e reforzar 
economicamente. 

• 2028-2034: implantación de novas medidas para o próximo período de 
programación da UE.	 

6. Implicación galega 

En marzo de 2021 os Grupos de Acción Local de Galicia (medida Leader) participaron 
na Semana Europea da Visión Rural, durante a cal tiveron a oportunidade de expor os 
seus puntos de vista particulares sobre as prioridades e necesidades do Medio Rural e 
de establecer vínculos cos seus interlocutores naturais. Nos próximos meses 
consolidaranse as primeiras iniciativas que contempla a Visión Rural, polo que é de vital 
importancia que as autoridades nacionais, autonómicas e locais estean adecuadamente 
informadas e preparadas para a súa posta en marcha. 

 

7. Documentación 

• Portal oficial da Visión Rural	 

 


