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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 med hensyn til ældrepleje, arbejdsstyrkens størrelse og uddannelsesniveau og 
mange andre sociale udfordringer;

2. mener, at indikatorerne vedrørende demografiske forandringer, og især vedrørende 
ældrebyrden, med henblik på en mere effektiv imødegåelse af disse udfordringer bør 
supplere BNP – der for øjeblikket er den mest pålidelige målestok – som kriterium for 
tildelingen af midler under EU's fremtidige samhørighedspolitik;

3. noterer sig ESF's betydning for samhørighedspolitikken og opfordrer til iværksættelse af 
integrerede programmer på regionalt plan, så EFRU og ESF supplerer hinanden bedre og 
desuden fungerer sammen med den fælles landbrugspolitik med et resultatorienteret fokus 
på konkurrenceevne, beskæftigelse og andre mål i Europa 2020-strategien; opfordrer til, at 
samhørighedspolitikken gøres resultatafhængig, og at der fastsættes specifikke mål 
vedrørende resultatindikatorer for at sikre løbende evaluering;

4. mener, at de regioner, hvor ældreandelen af befolkningen øger 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 innovation på mange områder, bl.a.: 

– støtte til familier med henblik på at bremse den faldende fødselsrate

– sikring af en tilstrækkelig arbejdsstyrke til varetagelse af ældreplejen

– øgning 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

– foranstaltninger i perioder med forværrelse af forholdene for de ældre;

5. opfordrer til, at samhørighedspolitikken bliver nemmere at forvalte og mere gennemsigtig, 
så det bliver lettere at sikre innovation og øge det regionale, grænseoverskridende og 
overregionale samarbejde med henblik på imødegåelse af udfordringerne i forbindelse 
med de demografiske forandringer.


