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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. παρατηρεί ότι οι δημογραφικές προβολές των δεικτών εξάρτησης των ηλικιωμένων 
παραπέμπουν σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ περιφερειών, δεδομένου ότι 
μέχρι το 2020 θα υπάρχουν 40 περιφέρειες στις οποίες ο δείκτης θα υπερβαίνει τον μέσο 
όρο της ΕΕ κατά 25% τουλάχιστον, κατάσταση που θα δημιουργήσει σοβαρότατα 
προβλήματα όχι μόνο στα συνταξιοδοτικά συστήματα και στα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης αλλά και όσον αφορά την φροντίδα των ηλικιωμένων, την επάρκεια και την 
κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και πολλά άλλα κοινωνικής φύσης ζητήματα·

2. επισημαίνει ότι η γήρανση της ευρωπαϊκής κοινωνίας συγκαλύπτει σημαντικές 
περιφερειακές ανισότητες· επισημαίνει δε ότι, επειδή τα εθνικά στοιχεία όσον αφορά τη 
δημογραφική αλλαγή αποκρύπτουν διιστάμενες τοπικές πραγματικότητες, είναι ενίοτε 
δυσχερής η εξακρίβωση των αναγκών σε υποδομές και χρηματοδοτικές μεταφορές από 
την κεντρική κυβέρνηση· καλεί λοιπόν την Επιτροπή να συμβάλει στη βελτίωση της 
ποιότητας και της αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις δημογραφικές 
τάσεις·

3. επισημαίνει ότι η επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης, τα μειωμένα επίπεδα 
γονιμότητας και η μετανάστευση έχουν προκαλέσει δημογραφική αλλαγή που 
διακυμαίνεται σημαντικά μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης καθώς και τεράστιες 
διαφορές μεταξύ κρατών μελών, περιφερειών και πόλεων, και ενίοτε και στο εσωτερικό 
της ίδιας πόλης·

4. θεωρεί ότι η παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης είναι θετικό στοιχείο και ως τέτοιο 
πρέπει να αντιμετωπίζεται· καλεί επομένως την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα 
εγγυηθούν ότι οι συνταξιούχοι, ιδίως όσοι κινδυνεύουν από τη φτώχεια, δεν μπορούν να 
πληρώσουν μία στέγη ή δεν μπορούν να φροντίσουν εαυτούς, δεν θα περιπέσουν σε 
φτώχεια·

5. θεωρεί ότι η πρόσφατη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επιδείνωσε την 
κατάσταση όσον αφορά τις δημογραφικές τάσεις στην Ευρώπη, καθιστώντας 
δυσκολότερη την εξεύρεση λύσης του προβλήματος·

6. αναγνωρίζει πάντως ότι η μετανάστευση προσφέρει, ιδίως στις περιφέρειες καθαρής 
αποδημίας, την ευκαιρία να παύσει η αρνητική επιρροή της δημογραφικής αλλαγής, και 
καλεί επομένως τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την ενσωμάτωση των μεταναστών ως 
στρατηγικής σημασίας μέτρο πολιτικής·

7. επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής θα είναι σημαντική για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη· στο πλαίσιο αυτό, η γήρανση πρέπει να θεωρείται ευκαιρία και 
όχι άχθος, με τα διαρθρωτικά ταμεία να προσφέρουν ευκαιρίες στα κράτη μέλη, στις
περιφέρειες και στις πόλεις·
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8. τονίζει το γεγονός ότι η δημογραφική αλλαγή, ιδίως δε η γήρανση του πληθυσμού, έχει 
σαφή επίπτωση επί της παροχής κοινωνικών υποδομών, όπως τα συνταξιοδοτικά 
συστήματα, η νοσηλευτική φροντίδα και η υγειονομική περίθαλψη, με τις περιφερειακές 
αρχές να αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τη μεταβαλλόμενη ζήτηση διαφορετικών 
πληθυσμιακών ομάδων·

9. φρονεί ότι πρέπει να υπάρχουν δείκτες που να συμπληρώνουν το ΑΕγχΠ ως κριτήριο για 
τη χορήγηση κονδυλίων στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής της ΕΕ, κυρίως 
από πλευράς δημογραφικής αλλαγής ο δείκτης εξάρτησης των ηλικιωμένων· τονίζει 
ωστόσο την σπουδαιότητα και άλλων σχετικών κοινωνικών δεικτών και σημειώνει ότι 
πολλοί σπουδαίοι δείκτες απαριθμούνται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης 
και Κοινωνικών Υποθέσεων επί της έκθεσης 'ΑΕΠ και πέρα από αυτό – Η μέτρηση της 
προόδου σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο (2010/2088(INI) ως αποτελεσματικότερη 
απάντηση στις προκλήσεις της Ευρώπης·

10. επισημαίνει ότι η δημογραφική αλλαγή έχει σοβαρές επιπτώσεις στις διάφορες 
περιφέρειες και απαιτεί διαφορετικές στρατηγικές προσαρμογής αναλόγως του αν 
πρόκειται για περιφέρεια μετανάστευσης ή περιφέρεια δημογραφικής παρακμής· τονίζει 
ότι η ποιότητα της ζωής ορίζεται με διαφορετικό τρόπο στις περιφέρειες με φθίνοντα 
πληθυσμό, αγροτικές ως επί το πλείστον, απ' ό,τι στις περιφέρειες δημογραφικής 
μεγέθυνσης και ότι, κατά συνέπεια, χρειάζονται διαφορετικές στρατηγικές ενίσχυσης·

11. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) πρέπει να θεωρείται σημαντικός 
πόρος για την υποστήριξη ευκαιριών κατάρτισης προκειμένου να αυξηθεί η απασχόληση, 
να βελτιωθεί ο επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός και η κοινωνική ενσωμάτωση 
των γυναικών, των νέων και των ηλικιωμένων πολιτών· ζητεί να γίνεται πλήρης 
εκμετάλλευση του δυναμικού του ΕΚΤ στον τομέα αυτό·

12. επισημαίνει ότι όλες οι περιφέρειες, περιλαμβανομένων των περιοχών καθαρής 
αποδημίας, έχουν ειδικό δυναμικό σε διάφορους τομείς· καλεί τα κράτη μέλη, εντός του 
πλαισίου πολιτικής τους, να δώσουν προτεραιότητα σε στρατηγικές που επιτρέπουν στις 
περιφέρειες αυτές να εκμεταλλευθούν πλήρως το αναπτυξιακό δυναμικό τους, δεδομένου 
ότι η πείρα δείχνει ότι αυτό μπορεί να τονώσει τους τοπικούς και περιφερειακούς 
οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, καθιστώντας έτσι και πάλι πιο ελκυστικές τις 
περιοχές με καθαρή αποδημία και αντιστρέφοντας τις μεταναστευτικές τάσεις· 
επισημαίνει τη σημασία του ΕΚΤ στο πλαίσιο αυτό και ζητεί να υπάρξουν ολοκληρωμένα 
προγράμματα σε περιφερειακό επίπεδο ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ΕΚΤ να λειτουργήσουν καλύτερα από κοινού αλλά και σε 
συναρμογή με την ΚΓΠ, καθιστώντας δυνατή την αποτελεσματική ικανοποίηση των 
αναγκών των αγροτικών περιοχών, και θεωρεί ότι τα μέτρα της πολιτικής για τη συνοχή 
θα πρέπει στο σύνολό τους να δίνουν μια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα έμφαση 
στην βιώσιμη ανάπτυξη, στην εξάλειψη της φτώχειας, στην ανταγωνιστικότητα, στην 
απασχόληση και σε άλλους στόχους της στρατηγικής του 2020 για την ΕΕ· ζητεί επίσης 
να συνδεθεί αναπόσπαστα η πολιτική συνοχής με τα αποτελέσματα και να καθιερωθούν 
μετρήσιμοι στόχοι και δείκτες αποτελεσμάτων προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
διαρκής αξιολόγηση· ζητεί να διενεργείται αξιολόγηση και έλεγχος των αποτελεσμάτων 
που επιτυγχάνονται με την κατανομή των κονδυλίων του ΕΚΤ·
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13. εντός του πλαισίου του ΕΚΤ, ζητεί να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και οι 
δυνατότητες απασχόλησης των ηλικιωμένων και να θεσπιστούν κίνητρα για να 
συνεχίσουν να εργάζονται για περισσότερο χρόνο απ’ ότι σήμερα· ζητεί να οργανωθεί 
περαιτέρω κατάρτιση για τους εργαζόμενους, ούτως ώστε να καλύπτουν τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες του επαγγελματικού βίου, και παροτρύνει στην προσφορά 
υποστήριξης για πιο ηλικιωμένους επιχειρηματίες·

14. πιστεύει ότι η χρηματοδότηση του ΕΚΤ πρέπει να χρησιμοποιείται υπέρ της ανάπτυξης 
υπηρεσιών φροντίδας, περιλαμβανομένης της μακροπρόθεσμης φροντίδας των 
ηλικιωμένων ως νέου δυνητικού τομέα ανάπτυξης της αγοράς των υπηρεσιών καθώς και 
ως ευκαιρίας για την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των 
γυναικών που παρέχουν φροντίδα·

15. προτείνει να χρησιμοποιούνται περισσότερο οι ευκαιρίες που προσφέρει το ΕΚΤ ούτως 
ώστε να προσφέρεται το τοπικό κοινωνικό κεφάλαιο σε τοπικές υπηρεσίες που 
βρίσκονται κοντά στον πολίτη, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες 
των ηλικιωμένων και να τους παρέχεται η δυνατότητα να διάγουν ανεξάρτητο βίο για όσο 
το δυνατόν περισσότερο χρόνο· τονίζει επιπρόσθετα ότι οι περιφέρειες καθαρής 
αποδημίας πρέπει να λάβουν μέτρα προς διατήρηση σε μεγάλο βαθμό ενός φυσικού 
πληθυσμιακού μίγματος, ειδικότερα με την εξασφάλιση ρυθμίσεων παιδικής μέριμνας, 
ελκυστικών εκπαιδευτικών υποδομών και καθολικής πρόσβασης σε άλλες υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος·

16. ζητεί να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, με την 
εισαγωγή και προσαρμογή καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών·

17. πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν διαδραστικές διασυνδέσεις των ερευνητικών 
ιδρυμάτων και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου·

18. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιφερειακές περιοχές στην Ευρώπη από απόψεως 
κοινωνικών υποθέσεων και οικονομίας, και ότι προς τούτο θα πρέπει να εφαρμοστούν 
διάφορες πολιτικές και μέτρα όπως μια φορολογική πολιτική που θα ενθαρρύνει τους 
νέους να παραμείνουν ή να μεταφερθούν στις περιφέρειες και θα επιτρέπει στους 
ανθρώπους που ζουν εκεί να επιβιώνουν· επισημαίνει ότι στις περιοχές με καθαρή 
αποδημία οι καινοτόμες και αποκεντρωμένες ιδέες κοινωνικών υποδομών, από κοινού με 
υψηλό επίπεδο ενεργούς συμμετοχής του πολίτη, βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής και 
συνιστούν παράγοντες που ενισχύουν την οικονομική σταθερότητα, και μεταξύ των νέων· 
εκτιμά ότι οι περιφερειακές οικονομίες και δομές πρέπει να ανανεωθούν εκ των προτέρων 
για να προετοιμαστούν όσον αφορά την αντιμετώπιση της επίπτωσης της γήρανσης του 
πληθυσμού και ότι οι περιφέρειες με την ταχύτερη γήρανση του πληθυσμού μπορούν 
ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν ως πεδία δοκιμής και χρηματοδότησης καινοτόμων 
λύσεων σε περιφερειακά προβλήματα που οφείλονται στις ταχείες δημογραφικές αλλαγές, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες κοινωνικές καινοτομίες και καινοτόμες υπηρεσίες είναι 
απαραίτητες σε πολλούς τομείς, όπως, λ.χ.:

– στη συμφιλίωση οικογενειακής ζωής και εργασίας, περιλαμβανομένης της 
οικονομικής υποστήριξης και της στήριξης όσον αφορά επαρκείς υποδομές, καθώς 
στην αναγνώριση των εργασιών φροντίδας,
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– στη στήριξη της απασχόλησης ηλικιωμένων μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας των 
εργασιακών σχέσεων,

– στην παύση της περιθωριοποίησης των περιφερειών και των αναπτυσσόμενων 
περιφερειών που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους,

– στην εξασφάλιση του επαρκούς και υψηλού επιπέδου καθολικής προσφοράς βασικών 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών φροντίδας των 
ηλικιωμένων, δεδομένου ότι η καθολική πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες συνιστά 
θεμελιώδες δικαίωμα και ότι η αρχή της αλληλεγγύης πρέπει να γίνεται σεβαστή 
ακόμη και όταν αντιμετωπίζονται δημογραφικές ανισορροπίες,

– στην αύξηση της παραγωγικότητας του τομέα μέριμνας και περίθαλψης για τους 
ηλικιωμένους με τη χρήση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 
(ΤΠΕ),

– στην προσπάθεια να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι υγιείς, δραστήριοι και ικανοί να 
ζουν στο σπίτι, καθώς και στην κινητοποίηση του δυναμικού των ηλικιωμένων 
εργαζομένων, επιχειρηματιών και εθελοντών, προάγοντας τις δυνατότητές τους για 
απασχόληση, κατάρτιση και εκπαίδευση· στη διαφύλαξη της οικονομικής συμμετοχής 
και της ανάπτυξης ικανοτήτων (π.χ. μέσω κατάρτισης) ενός γηράσκοντος πληθυσμού 
μέσω της ενδελεχούς μεταρρύθμισης της διαχείρισης της σταδιοδρομίας των 
ηλικιωμένων εργαζομένων ηλικίας 50 ετών και άνω, που συχνά πλήττονται από 
διακρίσεις κατά τις διαδικασίες πρόσληψης, από ανεπαρκή πρόσβαση στην 
κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης αυτής που αφορά νέες ικανότητες και τεχνολογίες, 
και από τη μη αναγνώριση της αξίας της πείρας,

– τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν πρακτικά μέτρα για να διασφαλίσουν την υγιή 
γήρανση, εξασφαλίζοντας  στον καθένα ισότιμη πρόσβαση σε βασική υγειονομική 
περίθαλψη και τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της ιατρικής 
περίθαλψης·

– στην ικανότητα αντιμετώπισης των περιόδων επιδείνωσης της υγείας των 
ηλικιωμένων, με ταυτόχρονη προσφορά σχετικής εκπαίδευσης, ικανοτήτων και 
κατάρτισης, για να μην πλήττονται οι ηλικιωμένοι από κοινωνικό αποκλεισμό και για 
να μπορούν οι ευάλωτες ομάδες όπως οι μετανάστες, οι ανάπηροι και οι ηλικιωμένοι 
να συμμετέχουν σε τμήματα κατάρτισης προς βελτίωση της πρόσβασής τους σε ΤΠΕ·

– στην ενθάρρυνση της αντίστροφης μετανάστευσης προκειμένου να πληρωθούν οι 
ανάγκες της περιφερειακής αγοράς εργασίας, δεδομένου ότι οι άκρως ειδικευμένοι 
μετανάστες μπορεί να είναι ζωτικοί για μερικούς τομείς της περιφερειακής 
οικονομίας·

19. χαιρετίζει εν προκειμένω την πρόταση της Επιτροπής για μια εταιρική σχέση καινοτομίας 
με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση, που θα μπορεί να προβλέπει το συντονισμό για την 
ανάπτυξη της εν λόγω καινοτομίας· ζητεί να καταστεί ο προϋπολογισμός για τη συνοχή 
πιο ευέλικτος απ’ ό, τι σήμερα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή νέων ιδεών και 
προσεγγίσεων και να ενθαρρυνθεί η ανάληψη κινδύνων και ο πειραματισμός·
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20. επισημαίνει ότι, κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, η περιφερειακή και 
διαρθρωτική πολιτική βασίζεται σε προγράμματα με επίκεντρο τα κεφάλαια, και πιστεύει 
ότι κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει τα μέτρα για τα διαρθρωτικά 
ταμεία θα συνδυαστούν σε ενιαίο έγγραφο προγράμματος στο κατάλληλο περιφερειακό 
επίπεδο·

21. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη δημόσιων δαπανών για τα παιδιά βρεφονηπιακής 
ηλικίας και τις πολύτεκνες οικογένειες, ιδίως για την παροχή υπηρεσιών βοήθειας για την 
παιδική μέριμνα και την προστασία των ανύπανδρων μητέρων και των μονογονεϊκών 
οικογενειών που απειλούνται ιδιαίτερα από τον κοινωνικό αποκλεισμό, την απομόνωση 
και τη φτώχεια· υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι προς το γενικό συμφέρον και 
συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην τοπική και περιφερειακή 
οικονομική ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να αναδείξει τα παραδείγματα καλύτερων 
πρακτικών σε περιφέρειες ορισμένων κρατών μελών·

22. συνιστά, ως εκ τούτου, συνδυασμένες επενδύσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον 
τομέα της βρεφονηπιακής μέριμνας και στο σύστημα προσχολικής εκπαίδευσης·

23. τονίζει ότι η επαρκής πρόσβαση σε υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών, των ηλικιωμένων, 
των ατόμων με αναπηρία και άλλων εξαρτώμενων ατόμων είναι ζωτικής σημασίας 
προκειμένου να είναι εφικτή η πλήρης και ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην 
αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι τούτο θα έχει αντίκτυπο στο επίπεδο της άτυπης 
φροντίδας που προσφέρεται εντός της οικογένειας·

24. υπογραμμίζει τη σημασία της ενεργού παρέμβασης των δημοσίων αρχών, ιδίως μέσω της 
παροχής κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας (ΚΥΚΩ), τόσο σε οικογένειες και νέα 
παιδιά, όσο και για την παροχή εγκαταστάσεων και τη φροντίδα των ηλικιωμένων και 
όλων των εξαρτώμενων προσώπων·

25. τονίζει ότι ο εθελοντισμός και τα κοινωνικά δίκτυα στις περιφέρειες σε παρακμή 
συμβάλλουν σημαντικά στην ικανοποίηση των αναγκών του τοπικού πληθυσμού, αλλά 
δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το ζωτικό ρόλο των δημοσίων αρχών στην παροχή 
κοινωφελών υπηρεσιών· θεωρεί ότι αυτή η ενεργός δράση των πολιτών πρέπει να 
αναγνωριστεί, ενώ οι φορείς της πρέπει να στηριχθούν ως εταίροι στην περιφερειακή 
πολιτική· τονίζει ότι αυτό δρομολογεί διαδικασίες μάθησης που επιτρέπουν σε μια 
περιφέρεια να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής·

26. καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν τα φορολογικά τους συστήματα ούτως ώστε να 
διασφαλίσουν ότι τα άτομα με ιστορικό διακεκομμένης απασχόλησης λόγω ευθυνών 
μέριμνας παιδιών ή ηλικιωμένων δεν θα περιέλθουν σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τη 
σύνταξη γήρατος και την παροχή κοινωνικής ασφάλειας·

27. ζητεί μελλοντικούς κανόνες του ΕΚΤ που θα είναι ευκολότεροι στη διαχείριση και ως εκ 
τούτου θα δώσουν στις μικρές οργανώσεις τη δυνατότητα να επωφελούνται καλύτερα της 
χρηματοδότησης και να αναπτύσσουν και διαχειρίζονται καινοτόμα κοινωνικά σχέδια· 
καλεί την Επιτροπή να αυξήσει στα πλαίσια του μελλοντικού ΕΚΤ τα κονδύλια για 
διεθνικά πιλοτικά σχέδια σε επίπεδο ΕΕ επί θεμάτων κοινωνικής υφής και απασχόλησης, 
ούτως ώστε να διευκολύνουν τις καινοτόμους περιφερειακές, διασυνοριακές και 
μακροπεριφερειακές σχέσεις συνεργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινών για 



PE454.444v03-00 8/9 AD\865071EL.doc

EL

όλους προκλήσεων εξαιτίας των δημογραφικών αλλαγών·

28. συστήνει να δημιουργήσουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή φιλικούς προς το χρήστη 
ιστότοπους για να μπορούν οι πολίτες να διαπιστώνουν που καταλήγει πράγματι η
ενωσιακή χρηματοδότηση για τη συνοχή και τι επιτυγχάνεται ουσιαστικά με αυτήν·

29. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την βαθύτερη συνειδητοποίηση των όσων θα μπορούσαν να 
προσφέρουν οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες για να ενισχυθούν οι περιφέρειες, ως 
πηγή κοινωνικής συνοχής·

30. ζητεί στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, 
οι οποίες προσφέρουν πληροφορίες επί διαφόρων θεμάτων, μεταξύ των οποίων ο αριθμός 
κατοίκων και μεταναστών, ούτως ώστε να παρακολουθούν τα στοιχεία και να αναλύουν 
τις δημογραφικές τάσεις, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη κατανομή 
κονδυλίων ανά την Ευρώπη, σύμφωνα με συγκεκριμένα στοιχεία ενεργητικού και 
αναγκών.
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