
PA\850094SV.doc PE454.444v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2010/2157(INI)

30.11.2010

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till utskottet för regional utveckling

över demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för 
EU:s framtida sammanhållningspolitik
(2010/2157(INI))

Föredragande: Sari Essayah



PE454.444v01-00 2/3 PA\850094SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\850094SV.doc 3/3 PE454.444v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet noterar att de demografiska prognoserna för äldrekvoten visar på en 
ökad polarisering mellan regionerna, eftersom det 2020 kommer att finnas 40 regioner där 
denna kvot ligger minst 25 procent över genomsnittet i EU, vilket skapar allvarliga 
utmaningar när det gäller äldreomsorg, arbetsstyrkans storlek och utbildningsnivå och 
många andra sociala aspekter.

2. För att man mer effektivt ska kunna möta dessa utmaningar, anser Europaparlamentet att 
indikatorerna för demografiska förändringar, särskilt äldrekvoten, bör komplettera BNP –
som för närvarande är den mest tillförlitliga måttstocken – som kriterium för tilldelning av 
medel inom ramen för EU:s framtida sammanhållningspolitik.

3. Europaparlamentet noterar ESF:s betydelse för sammanhållningspolitiken och efterlyser 
integrerade program på regional nivå, så att Eruf, ESF och den gemensamma 
jordbrukspolitiken bättre samordnas och inriktas på att uppnå resultat i fråga om 
konkurrenskraft, sysselsättning och andra mål i Europa 2020-strategin. Parlamentet kräver 
att sammanhållningspolitiken ska ha som villkor att det uppnås resultat och att det 
fastställs mätbara mål och resultatindikatorer för att möjliggöra en löpande utvärdering.

4. Europaparlamentet anser att de regioner där andelen äldre ökar snabbast kan användas 
som försöksområden för att testa och finansiera innovativa lösningar på regionala problem 
orsakade av snabba demografiska förändringar, och att man i detta sammanhang ska ta 
hänsyn till att det behövs innovation inom många områden, bland annat när det gäller 

– stöd till familjer för att bromsa det sjunkande födelsetalet,

– säkrande av en tillräckligt stor arbetsstyrka inom äldreomsorgen,

– ökning av produktiviteten inom hälsosektorn och äldreomsorgen med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknik,

– säkrande av friska och aktiva äldre som kan fortsätta att bo i sina egna hem,

– åtgärder i perioder då de äldres hälsa försämras.

5. Europaparlamentet efterlyser en sammanhållningspolitik som är lättare att förvalta och 
mer genomblickbar, så att det blir lättare att säkra innovation och stärka det regionala, 
gränsöverskridande och makroregionala samarbetet i syfte att möta de gemensamma 
utmaningarna som de demografiska förändringarna medför.


