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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. wijst op het feit dat de ramingen met betrekking tot de afhankelijkheidsratio aangeven dat 
de desbetreffende regionale verschillen zullen toenemen aangezien deze ratio in 2020 in 
40 regio's ten minste 25% boven het EU-gemiddelde zal liggen, hetgeen tot grote 
uitdagingen op het gebied van de ouderenzorg en de omvang en het opleidingsniveau van 
de beroepsbevolking zal leiden, alsmede tot veel andere sociale zorgen;

2. is van oordeel dat indicatoren van demografische veranderingen, en in het bijzonder de 
afhankelijkheidsratio, naast het bbp – dat op dit moment nog de best beschikbare maatstaf 
is – gebruikt zouden moeten worden als criterium voor de terbeschikkingstelling van 
financiële middelen in het kader van het toekomstige cohesiebeleid van de EU, teneinde 
op doeltreffender wijze op deze uitdagingen te kunnen inspelen;

3. wijst op het belang van het ESF binnen het cohesiebeleid, en dringt aan op de 
ontwikkeling van geïntegreerde programma's op regionaal niveau om het EFRO en het 
ESF onderling én met het GLB beter te laten samenwerken, met bijzondere aandacht voor 
concurrentievermogen, werkgelegenheid en andere doelstellingen van de Europa 2020-
strategie; is van oordeel dat bij het cohesiebeleid – met het oog op de continue 
beoordeling – werkelijk met een resultaatverplichting en meetbare doelstellingen en 
output-indicatoren moet worden gewerkt;

4. is van oordeel dat de regio's waar de vergrijzing het snelst gaat als 'proeftuinen' zouden 
kunnen worden gebruikt voor het experimenteren met en het financieren van innovatieve 
oplossingen voor regionale problemen die het gevolg zijn van snelle demografische 
veranderingen, in de wetenschap dat innovatie op een groot aantal gebieden een 'must' is, 
waaronder: 

– steun voor gezinnen met het oog op het omkeren van de daling van het geboortecijfer,

– het waarborgen van voldoende personeel voor ouderenzorg,

– verhoging van de productiviteit in de gezondheids- en de ouderenzorg middels het 
gebruik van ICT,

– ervoor zorgen dat de ouder wordende bevolking gezond en actief blijft, en thuis kan 
blijven wonen,

– inspelen op de achteruitgang in de conditie van ouderen;

5. dringt aan op een eenvoudiger te beheren en transparanter cohesiebeleid, waardoor het 
gemakkelijker wordt aan innovatie te doen en tot regionale, grensoverschrijdende en 
macro-regionale samenwerking te komen, teneinde te kunnen inspelen op de 
gemeenschappelijke uitdagingen die het gevolg zijn van demografische veranderingen.


