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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. bemærker, at demografiske fremskrivninger vedrørende ældrebyrden viser en øget 
polarisering mellem regionerne, eftersom der i 2020 vil være 40 regioner, hvor 
ældrebyrden er mindst 25 % større end EU-gennemsnittet, hvilket skaber væsentlige 
udfordringer ikke blot for pensions- og sundhedssystemerne, men også med hensyn til 
ældrepleje, arbejdsstyrkens størrelse og uddannelsesniveau, og mange andre sociale 
udfordringer;

2. konstaterer, at det europæiske samfunds aldring dækker over store regionale uligheder; 
konstaterer, at det undertiden er vanskeligt at fastlægge de nødvendige behov med hensyn 
til infrastruktur og finansielle overførsler fra centralregeringerne, da de nationale 
oplysninger om demografiske ændringer ikke klart viser de forskellige lokale forhold; 
opfordrer Kommissionen til at bidrage til at forbedre kvaliteten og pålideligheden af de 
statistiske oplysninger om befolkningsudviklingen;

3. konstaterer, at stigningen i den forventede levealder, faldet i fødselstallene og migration 
har ført til demografiske ændringer med betydelige territoriale forskelle i hele Europa og 
store forskelle mellem medlemsstater, regioner og byer og undertiden også inden for 
byerne;

4. mener, at stigningen i gennemsnitslevealderen er en positiv omstændighed og bør opfattes 
som sådan; opfordrer derfor EU til at sørge for, at medlemsstaterne sikrer, at pensionister 
og navnlig de pensionister, der er udsat for en risiko for at leve i fattigdom, ikke har råd til 
et hjem eller ikke kan klare sig selv, ikke rammes af fattigdom;

5. mener, at den økonomiske og finansielle krise for nylig har forværret situationen med 
hensyn til den demografiske udvikling i Europa og har gjort det vanskeligere at finde en 
løsning på problemet;

6. anerkender dog, at indvandring giver navnlig regioner med nettoudvandring mulighed for 
at afbøde de negative følger af de demografiske ændringer, og opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at anerkende integrationen af indvandrere som en strategisk vigtig 
politisk foranstaltning;

7. konstaterer, at det vil være vigtigt at tackle de demografiske ændringer, hvis målene i EU 
2020-strategien om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst skal nås; i denne forbindelse 
bør aldring ses som en mulighed og ikke som en byrde, hvor der stilles 
strukturfondsmidler til rådighed for at skabe muligheder for medlemsstaterne, regionerne 
og byerne;

8. understreger, at demografiske ændringer og navnlig befolkningens aldring har tydelige 
konsekvenser for etableringen af en social infrastruktur som f.eks. pensionsordninger og 
syge- og sundhedspleje, hvor de regionale myndigheder skal dække den ændrede 
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efterspørgsel fra forskellige befolkningsgrupper;

9. mener, at der bør være indikatorer, der supplerer BNP som kriterium for tildelingen af 
midler under EU's fremtidige samhørighedspolitik, navnlig set i lyset af de demografiske 
ændringer og ældrekvotienten; understreger dog også betydningen af andre sociale 
indikatorer i denne forbindelse og påpeger, at mange vigtige indikatorer er angivet i 
Beskæftigelsesudvalgets udtalelse om betænkningen om "BNP og mere – Måling af 
fremskridt i en verden i forandring" (2010/2088(INI), således at man mere effektivt kan 
reagere på udfordringerne for Europa;

10. konstaterer, at de demografiske ændringer har alvorlige konsekvenser for de enkelte 
regioner, og kræver forskellige tilpasningsstrategier, alt efter om der er tale om en 
indvandringsregion eller en region med faldende befolkningstal; konstaterer, at 
livskvalitet defineres anderledes i regioner med faldende befolkningstal, hvor der i første 
række er tale om landdistrikter, end i regioner med befolkningstilvækst, og mener derfor, 
at der er behov for forskellige støttestrategier;

11. understreger, at Den Europæiske Socialfond (ESF) bør betragtes som en vigtig ressource, 
når det gælder støtte til uddannelsesmuligheder med henblik på at øge beskæftigelsen for 
og forbedre omskolingen og den sociale integration af kvinder, unge og ældre; kræver, at 
Socialfondens fulde potentiale udnyttes på dette område;

12. konstaterer, at alle regioner, herunder regioner med nettoudvandring, har specifikke 
muligheder på en lang række områder; opfordrer medlemsstaterne til inden for deres 
politiske rammer at prioritere strategier, der gør det muligt for sådanne regioner at udnytte 
deres egne udviklingsmuligheder i fuld udstrækning, da erfaringen viser, at dette kan 
stimulere lokale og regionale økonomiske og sociale aktører og dermed gøre regioner med 
nettoudvandring mere attraktive igen og vende migrationsudviklingen; noterer sig ESF's 
betydning i denne forbindelse og opfordrer til iværksættelse af integrerede programmer på 
regionalt plan, så Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og ESF supplerer 
hinanden bedre og desuden fungerer bedre sammen med den fælles landbrugspolitik og 
miljøpolitikken, således at det bliver muligt at tilgodese landdistrikternes behov på 
effektiv vis, og mener, at alle foranstaltninger som led i samhørighedspolitikken bør have 
et resultatorienteret fokus på bæredygtig udvikling, udryddelse af fattigdom, 
konkurrenceevne, beskæftigelse og andre mål i Europa 2020-strategien; opfordrer til, at 
samhørighedspolitikken gøres resultatafhængig, og at der fastsættes specifikke mål og 
resultatindikatorer for at muliggøre løbende evaluering; kræver evaluering og nøje 
gennemgang af de resultater, der opnås ved tildeling af midler fra ESF;

13. kræver – inden for rammerne af ESF – forbedringer af ældres arbejdsvilkår og 
beskæftigelsesmuligheder og incitamenter, således at ældre fortsætter med at arbejde 
længere end i øjeblikket; opfordrer til, at der tilrettelægges videreuddannelse for de 
ansatte, således at de kan opfylde de ændrede behov i arbejdslivet, og opfordrer 
indtrængende til, at der ydes støtte til ældre iværksættere;

14. mener, at der bør anvendes ESF-midler for at støtte udviklingen af omsorgstjenester, bl.a. 
langtidspleje af ældre, som en ny potentiel vækstsektor på servicemarkedet og en 
mulighed for at opnå højere erhvervsfrekvenser, navnlig blandt kvindeligt plejepersonale;



AD\865071DA.doc 5/8 PE454.444v02-00

DA

15. foreslår, at de muligheder, som Den Europæiske Socialfond tilbyder, i større udstrækning 
udnyttes med henblik på at stille lokal social kapital til rådighed for lokale tjenester tæt på 
befolkningen, således at der tages hensyn til ældres særlige behov, og de får mulighed for 
at føre et selvstændigt liv så længe som muligt; påpeger desuden, at regioner med 
nettoudvandring skal træffe foranstaltninger for i så vid udstrækning som muligt at 
opretholde en naturlig befolkningssammensætning, navnlig ved at sikre 
børnepasningsfaciliteter, en attraktiv uddannelsesinfrastruktur og almindelig adgang til 
andre tjenester af almen interesse;

16. kræver, at der skabes gunstige vilkår for virksomheder, navnlig små og mellemstore 
virksomheder, gennem indførelse og tilpasning af innovative produkter og processer;

17. mener, at interaktive forbindelser bør fremmes mellem forskningsinstitutioner og 
repræsentanter for erhvervslivet;

18. mener, at der ikke burde findes randområder i EU i social og økonomisk henseende, og at 
der i dette øjemed bør gennemføres forskellige politikker og foranstaltninger som f.eks. en 
politik, der tilskynder unge til at forblive i eller flytte til randområderne, og som sikrer 
befolkningen i disse områder et eksistensgrundlag; konstaterer, at i regioner med 
nettoudvandring forbedrer innovative og decentraliserede løsninger for den sociale 
infrastruktur sammen med en høj grad af aktivt medborgerskab livskvaliteten, samtidig 
med at de styrker den økonomiske stabilitet, også blandt unge; mener, at de regionale 
økonomier og strukturer bør fornys på en fremtidsorienteret måde for at kunne klare 
virkningerne af den aldrende befolkning, og at de regioner, hvor ældreandelen af 
befolkningen øges hurtigst, kan anvendes som forsøgsområder for afprøvning og 
finansiering af innovative løsninger på regionale problemer, som skyldes den hurtige 
demografiske forandring, idet der tages hensyn til behovet for social fornyelse og 
servicerelaterede innovationer på mange områder, bl.a.:

– forening af familieliv og arbejde, herunder økonomisk og passende infrastrukturstøtte 
samt anerkendelse af omsorgsarbejde

– støtte til beskæftigelse af ældre via mere fleksible ansættelsesforhold

– standsning af marginaliseringen af regionerne og udvikling af tilbagestående regioner

– sikring af et tilstrækkeligt, universelt udbud af grundlæggende forsyningspligtydelser 
af høj kvalitet, herunder ældreomsorg, da almen adgang til sociale tjenester er en 
grundlæggende rettighed, og solidaritetsprincippet skal opretholdes, også når man 
tackler ubalancer på det demografiske område

– højnelse af produktiviteten i sundhedssektoren og ældreplejen gennem anvendelse af 
ikt

– sikring af den aldrende befolknings sundhed, aktivitetsniveau og muligheder for 
fortsat at kunne bo i eget hjem og udnyttelse af ældre arbejdstageres, iværksætteres og 
frivilliges potentiale ved at fremme deres beskæftigelsesevne og uddannelse; sikring af 
økonomisk deltagelse og kompetenceudvikling (f.eks. gennem uddannelse) for en 
aldrende befolkning via en gennemgribende reform af karriereplanlægningen for ældre 
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ansatte på 50 år og derover, som i øjeblikket ofte stilles ringere som følge af 
forskelsbehandling i ansættelsesprocedurer, utilstrækkelig adgang til uddannelse, bl.a. 
i nye kompetencer og teknologier, og manglende anerkendelse af værdien af erfaring

– praktiske skridt fra medlemsstaternes side for at sikre en sund alderdom ved at sørge 
for lige adgang for alle til grundlæggende sundhedsydelser og forbedre kvaliteten og 
sikkerheden i den medicinske behandling

– foranstaltninger i perioder med forværrelse af forholdene for de ældre og relevant 
teoretisk og praktisk uddannelse og kompetenceudvikling for at sikre, at ældre ikke 
rammes af social udstødelse, og at udsatte grupper som f.eks. indvandrere, 
handicappede og ældre kan deltage i uddannelseskurser med henblik på at forbedre 
deres adgang til IKT

– fremme af tilvandring for at tilgodese behovene på det regionale arbejdsmarked, da 
højtuddannede migranter kan være meget vigtige for visse sektorer i den regionale 
økonomi;

19. glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens forslag om et partnerskab om aktiv og 
sund aldring, der kan sikre den samordning, som er nødvendig for at udvikle ovenstående 
nyskabelser; kræver, at samhørighedsbudgettet gøres mere fleksibelt end i øjeblikket, 
således at nye ideer og tilgange kan afprøves, og risikovillighed og forsøg kan fremmes;

20. konstaterer, at regional- og strukturpolitikken i indeværende programmeringsperiode 
bygger på fondsspecifikke programmer, og mener, at strukturfondsforanstaltninger i den 
næste programmeringsperiode bør kombineres i et enkelt programdokument på det 
passende regionale niveau;

21. gør opmærksom på behovet for at afsætte offentlige midler til småbørn og børnerige 
familier, navnlig støtte til børnepasning og til beskyttelse af enlige mødre og 
eneforsørgerfamilier, da især disse grupper risikerer social udstødelse, ensomhed og 
fattigdom; understreger, at sådanne ydelser er i samfundets interesse og bidrager til at 
skabe beskæftigelse og regional og lokal økonomisk udvikling; opfordrer Kommissionen 
til at opstille eksempler på bedste praksis i visse regioner i medlemsstaterne;

22. opfordrer derfor til, at der investeres både offentlige og private midler i 
børnepasningssektoren og førskoleundervisningssystemet;

23. understreger, at det er vigtigt med hensigtsmæssig adgang til pasningsordninger for børn, 
ældre, handicappede og andre plejekrævende personer for at give mænd og kvinder 
mulighed for at deltage fuldt ud og på lige fod på arbejdsmarkedet; påpeger, at dette vil 
indvirke på omfanget af de uformelle pasningsmuligheder, der er adgang til;

24. understreger betydningen af det offentlige systems indsats, især hvad angår de sociale 
tjenesteydelser af almen interesse, over for familier og småbørn og i forbindelse med pleje 
og omsorg af ældre og personer, der er afhængige af støtte;

25. understreger, at den frivillige sektor og sociale netværk i regioner i tilbagegang bidrager 
væsentligt til opfyldelsen af den lokale befolknings behov, men ikke kan erstatte den 
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afgørende rolle, som de offentlige myndigheder spiller, når det gælder tilvejebringelsen af 
tjenesteydelser af almen interesse; mener, at dette engagement fra borgernes side skal 
anerkendes, og at dets aktører skal opmuntres som partnere i regionalpolitikken; 
understreger desuden, at der hermed sættes læringsprocesser i gang, som gør, at en region 
kan tage udfordringerne op i forbindelse med de demografiske ændringer;

26. opfordrer medlemsstaterne til at reformere deres skattesystemer for at sikre, at personer 
med afbrudte karriereforløb som følge af deres pasningsforpligtelser over for børn eller 
ældre ikke stilles ringere hvad angår alderspension og socialsikringsydelser;

27. opfordrer til, at de fremtidige ESF-bestemmelser bliver nemmere at forvalte, således at 
mindre organisationer i højere grad kan få adgang til støtte og kan udvikle og forvalte 
innovative sociale projekter; opfordrer Kommissionen til i den fremtidige ESF at øge 
støtten til transnationale pilotprojekter på EU-plan, der tackler sociale og 
beskæftigelsesmæssige spørgsmål, for at lette det innovative regionale, 
grænseoverskridende og overregionale samarbejde og dermed imødegå de fælles 
udfordringer i forbindelse med de demografiske forandringer;

28. anbefaler, at medlemsstaterne og Kommissionen opretter brugervenlige websteder, 
således at borgerne kan få kendskab til, hvad EU's samhørighedsmidler virkelig anvendes 
til, og hvilke resultater der rent faktisk opnås hermed;

29. efterlyser foranstaltninger, der kan øge bevidstheden om det bidrag, som udsatte 
befolkningsgruppers eventuelt kan yde til regionernes styrke, som en kilde til social 
samhørighed;

30. efterlyser et tæt samarbejde mellem Kommissionen og de nationale statistiske kontorer, 
der forelægger oplysninger om forskellige spørgsmål, bl.a. befolknings- og migrationstal, 
med henblik på at overvåge data og analysere den demografiske udvikling og dermed 
bidrage til en mere effektiv tildeling af midler i hele Europa i overensstemmelse med 
specifikke aktiver og behov.
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