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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 όσον αφορά την φροντίδα των ηλικιωμένων, την επάρκεια και την 
κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και πολλά άλλα κοινωνικής φύσης ζητήματα·

2. φρονεί ότι οι δείκτες των δημογραφικών αλλαγών και δη ο δείκτης εξάρτησης των 
ηλικιωμένων πρέπει να πλαισιώνουν το ΑΕγχΠ, το οποίο εξακολουθεί να είναι το 
καλύτερο κριτήριο που διαθέτουμε, ως συμπληρωματικά κριτήρια κατανομής κονδυλίων 
στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής της ΕΕ, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα αυτές τις προκλήσεις·

3. επισημαίνει την σημασία του ΕΚΤ στην πολιτική συνοχής και ζητεί να υπάρξουν 
ολοκληρωμένα προγράμματα σε περιφερειακό επίπεδο ούτως ώστε το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ 
να λειτουργήσουν καλύτερα από κοινού αλλά και σε συναρμογή με την ΚΓΠ, με μια 
προσανατολισμένη στα αποτελέσματα έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, στην 
απασχόληση και σε άλλους στόχους της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020· ζητεί 
επίσης να συνδεθεί αναπόσπαστα η πολιτική συνοχής με τα αποτελέσματα και να 
καθιερωθούν μετρήσιμοι στόχοι και δείκτες αποτελεσμάτων που θα επιτρέπουν την 
διαρκή αξιολόγηση·

4. εκτιμά 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 η καινοτομία είναι απαραίτητη σε πολλούς τομείς, όπως, λ.χ.:

– στη στήριξη των οικογενειών με στόχο την αναστροφή της φθίνουσας
γεννητικότητας,

– στην εξασφάλιση επαρκούς εργατικού δυναμικού για την φροντίδα των ηλικιωμένων,

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

– στη προσπάθεια να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι υγιείς, δραστήριοι και ικανοί να ζουν 
στο σπίτι,

– στην ικανότητα αντιμετώπισης των περιόδων επιδείνωσης της υγείας των 
ηλικιωμένων·
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5. ζητεί μια πολιτική συνοχής ευκολότερη στη διαχείριση και πιο διαφανή, η οποία θα 
επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτομίας και την σύσφιξη των περιφερειακών, διασυνοριακών 
και μακροπεριφερειακών σχέσεων συνεργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε όλοι μας εξαιτίας των δημογραφικών αλλαγών.


