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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den demografiske udfordring og solidaritet mellem generationerne
(2010/2027(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sin beslutning af 14. marts 1997 om Kommissionens beretning til Rådet og 
Europa-Parlamentet om den demografiske situation i Den Europæiske Union (1995)1,

 der henviser til sin beslutning af 12. marts 1998 om Kommissionens demografiske rapport 
19972,

 der henviser til sin beslutning af 15. december 2000 om meddelelse fra Kommissionen om 
"Et Europa for alle aldersgrupper - Til fremme af velstand og solidaritet mellem 
generationerne"3,

 der henviser til Kommissionens grønbog "Demografiske ændringer behov for ny 
solidaritet mellem generationerne" (KOM(2005)0094),

 der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om de demografiske udfordringer og 
solidariteten mellem generationerne4,

 der henviser til sin beslutning af 6. september 2006 om en fremtidssikret europæisk social 
model5,

 der henviser til sin beslutning af 21. februar 2008 om den demografiske udvikling i 
Europa6,

 der henviser til Kommissionens meddelelse "Den demografiske udvikling i Europa – En 
udfordring, men også en chance" (KOM(2006)0571),

 der henviser til Kommissionens meddelelse om fremme af solidaritet mellem 
generationerne (KOM(2007)0244),

 der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 14. marts 
2007 om familien og den demografiske udvikling7 og dens centrale forslag om, at 
medlemsstaterne undertegner ”En Europæisk Familiepagt",

 der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Europe's demographic future: fakta og 
tal (SEK(2007)0638),

                                               
1 EFT C 115 af 14.4.1997, s. 238.
2 EUT C 104 af 6.4.1998, s. 222.
3 EFT C 232 af 17.8.2001, s. 381.
4 EUT C 292E af 1.12.2006, s. 131.
5 EFT C 305 E af 14.12.2006, s. 141.
6 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0066.
7 EUT C 161 af 13.07.2007, s. 66.
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 der henviser til den fælles rapport, der er udarbejdet af Kommissionen og Udvalget for 
Økonomisk Politik (gruppen for befolkningsaldring) om ”2009-rapporten om 
befolkningens aldring”: de økonomiske og budgetmæssige fremskrivninger for EU’s 27 
medlemsstater (2008-2060),

 der henviser til artikel 2 og artikel 3, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling (A7-0000/2010),

A. der er overbevist om, at et menneskeværdigt samfund bygger på princippet om en ligelig 
fordeling mellem generationerne,

B. der er bevidst om, at økonomi og samfund har brug for livserfaring, engagement og 
iderigdom hos alle generationer for at nå deres mål,

C. der er overbevist om, at de demografiske ændringer kan administreres, hvis man er 
tilstrækkeligt forberedt og tager dem alvorligt,

D. der henviser til, at hovedinstrumenterne for ligelig fordeling mellem generationerne ligger 
hos medlemsstaterne (pensionssystemer og sundhedsforsorg), men at EU dog kan tage 
vigtige initiativer, hvad angår overvågning, udveksling af bedste praksis og 
handlingsprogrammer,

Grundlag og mål

1. definerer ligelig fordeling mellem generationerne som en afbalanceret fordeling af fordele 
og byrder mellem generationerne;

2. er af den opfattelse, at et velfungerende samarbejde mellem generationerne bygger på de 
grundlæggende værdier frihed, solidaritet og retfærdighed og skal være præget af respekt, 
ansvar og gensidig hensyntagen;

3. konstaterer, at mennesker heldigvis bliver stadig ældre, holder sig længere aktive og 
deltager selvstændigt og engageret i samfundslivet, men at fødselstallet i medlemsstaterne
derimod i årtier har ligget på et lavt niveau, hvilket kan medføre store belastninger for de 
kommende generationer og til konflikter i forbindelse med fordeling af byrderne;

4. er af den opfattelse, at målet for en politik, der tilgodeser alle generationer ligeligt, skal 
være at skabe instrumenter til at føre en åben og ærlig dialog mellem generationerne, som 
alle parter har udbytte af;

5. er af den opfattelse, at det skal gøres klart, at ældre mennesker ikke er en belastning men 
derimod på grund af deres erfaring, livsværk og viden en gevinst for økonomi og 
samfund; 
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Gennemsigtighedsinitiativet

6. opfordrer Kommissionen og Rådet til at indføre generationsopgørelser som 
informationsinstrumenter og videreudvikling af Eurostat Sustainable Development 
Indicators (SDI) i alle medlemsstater og på EU-plan for på pålidelig vis at registrere og 
foudsige betalingsstrømme, ydelser og byrder for de enkelte generationer;

7. slår til lyd for en obligatorisk vurdering af følgerne (”generations-tjek”), der skal 
klarlægge EU-bestemmelsernes og de nationale loves indvirkning på den ligelige 
fordeling mellem generationerne og muliggøre en langsigtet cost/benefit-vurdering;

Uddannelses- og arbejdspolitikker

8. er overbevist om, at åben og retfærdig adgang til uddannelsesmuligheder og 
arbejdsmarkeder er kernen i en politik, der tilgodeser alle generationer, og udgør 
grundlaget for velstand og selvstændighed;

9. anerkender, at arbejde er mere end blot erhvervsarbejde, og at ældre i stort omfang 
bidrager til at gøre vores samfund mere menneskeligt, og tilskynder regeringerne til at 
lette frivilligt arbejde og familieforsorg og hurtigt få afklaret spørgsmålene om juridisk 
ansvar;

10. konstaterer, at en ensidig foryngelse af en arbejdsstyrke ikke vil resultere i mere 
innovation men derimod vil være et spild af erfaring, viden og kompetencer;

11. beklager, at arbejdsforløb bliver stadig mere ustabile og usikre på grund af deltidsarbejde, 
tidsbegrænsede kontrakter, begrænset erhvervsaktivitet eller arbejdsløshed;

12. er overbevist om, at flexicurity kan lette overgangene mellem de forskellige afsnit af 
arbejdslivet, for så vidt som den er baseret på solidaritet mellem generationerne og tager 
højde for samtlige aldersgruppers anliggender og behov;

13. understreger, at livslang læring skal stå i centrum for alle uddannelsesforanstaltninger og 
er en opgave, der påhviler alle generationer;

14. understreger, at de demografiske ændringer ikke må bruges som undskyldning for at 
afskaffe sociale rettigheder og ydelser;

Initiativet med en europæisk ungdomsgaranti

15. understreger, at ungdomsarbejdsløshed hører til de mest påtrængende problemer, da den 
fører til tab af muligheder, udelukkelse, voksende sociale udgifter og spild af værdifulde 
menneskelige ressourcer;

16. kræver, at Rådet og Kommissionen gør en særlig indsats og udarbejder konkrete 
foranstaltninger, der bør omfatte en europæisk ungdomsgaranti, hvorigennem unge efter 
højst seks måneders arbejdsløshed tilbydes en arbejdsplads, en læreplads, en 
tillægsuddannelse eller en kombination af arbejde og uddannelse under forudsætning af, at 
de berørte personer støtter deres integrationsproces gennem en selvstændig indsats;
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Initiativet med en europæisk pagt ”50plus”

17. opfordrer medlemsstaterne og EU-Kommissionen til at sørge for, at følgende mål nås 
inden 2020 som led i den udvidede EU2020-strategi:

i) Forøgelse af beskæftigelsesgraden for arbejdstagere af begge køn på over 50 til mere 
end 55 %,

ii) gradvis afskaffelse af førtidspension og de finansielle incitamenter forbundet hermed,

iii) forhøjelse af andelen af mennesker under videreuddannelse på tværs af 
generationerne,

iv) udvikling af incitamenter for arbejdstagere på over 60 til fortsat at stå til rådighed for 
arbejdsmarkedet og for virksomheder til at ansætte disse medarbejdere;

”AGE-management”-initiativet

18. er af den opfattelse, at beskæftigelsesegnetheden hos ældre kræver initiativer fra 
arbejdsgivere på områderne sundhed, videreuddannelse, udformning af arbejdet, 
tilfredshed med arbejdet og ledelsesadfærd, som bør udvikles af arbejdsmarkedets pater i 
fællesskab; 

Generationstandeminitiativet

19. kræver konkrete initiativer til at fremme arbejdsprocessen i arbejdsteam af blandet alder; 
opfordrer til, at virksomheder, der tager sådanne initiativer, understøttes, og at særlig 
vellykkede projekter opnår særlig udmærkelse;

Initiativet med ”arbejde uden grænser”

20. er af den overbevisning, at det bør være overladt til de pågældendes vurdering, hvorvidt 
de vil forsøge at finde en erhvervsaktivitet ud over den nationale aldersgrænse for 
pension;

21. opfordrer Rådet og medlemsstaterne til inden 2012 foretage en upartisk undersøgelse og 
afskaffe aldersgrænser ved udøvelse af erhverv og mandater eller tildeling af lån;

Initiativet ”aktiv aldring”

22. opfordrer EU-Kommissionen til at undersøge aktiviteter på området for sund aldring samt 
forelægge en handlingsplan i 2011, der fremmer ældre menneskers værdighed, sundhed og 
livskvalitet;

23. opfordrer Kommissionen til at udarbejde et forslag om, at 2012 bliver til "Det Europæiske 
år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne", der tydeliggør ældre 
menneskers bidrag til samfundet; bifalder, at adskillige civilsamfundsorganisationer har 
udråbt den 29. april til dagen for "solidaritet mellem generationerne";

Familiepolitik
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24. understreger, at familien udgør grundlaget for vores samfund og er uløseligt forbundet 
med formidlingen af værdier og solidarisk samarbejde, samt at muligheden for at forene 
arbejds- og familieliv garanteres i alle medlemsstater gennem prisoverkommelige 
pasnings- og uddannelsestilbud af høj kvalitet for små børn;

25. tilskynder medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til fordel for forældre, f.eks. 
yderligere pensionsrettigheder og skattelettelser for vuggestuer i virksomheder; mener 
ligeledes, at der bør ske en udveksling af bedste praksis inden for rammerne af den 
europæiske alliance for familier;

26. mener, at fleksible arbejdstider og jobdeling bidrager til foreneligheden af familie- og 
arbejdsliv;

Økonomi- og vækstpolitik

27. er af den opfattelse, at udviklingen af nye markeder inden for ældreøkonomien giver store 
muligheder for at forbedre konkurrence- og innovationsevnen og øge vækst og 
beskæftigelse;

28. opfordrer medlemsstaterne til at skabe rammebetingelser, især innovative 
handlingsinitiativer, der tager højde for de forskellige regionale betingelser;

Pensions- og budgetpolitikker

29. gør opmærksom på, at de sociale sikringssystemer står over for store udfordringer, og 
faren for aldersbetonet fattigdom stiger; er af den opfattelse, at planlægningssikkerhed har 
høj prioritet i forbindelse med ældreforsorg;

30. understreger, at konsolideringen af de offentlige budgetter og effektiv nedbringelse af 
gælden er et spørgsmål om ligelig fordeling mellem generationerne;

Migrationspolitik

31. er af den opfattelse, at migration i kombination med vellykket integration bidrager til 
overvindelsen af de demografiske ændringer, og at for mange mennesker med 
indvandrerbaggrund endnu ikke føler, at de hører til i den medlemsstater, som de bor i;

32. er af den overbevisning, at vellykket integration forudsætter identifikation og 
ligeberettiget deltagelse og ansvar, og at dette først kan lykkes, hvis indvandrerne er 
parate til at gøre en indsats for at tilpasse sig, og de hjemmehørende er parate til at 
modtage dem;

Forsorgspolitik

33. påpeger, at de demografiske ændringer er behæftet med alvorlige regionale forskelle og 
fører til afvandring fra landdistrikter og afsidesliggende regioner, således at der bør 
udvikles strategier for omlægning af sociale og medicinske forsorgsstrukturer, stilles 
støttemidler til rådighed og indledes en udveksling af bedste praksis;

34. understreger, at mennesker uafhængigt af indtægt, alder, social status eller 
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sundhedsmæssige risici skal have adgang til en prisoverkommelig medicinsk forsorg samt 
pleje af høj kvalitet;

35. anerkender indsatsen til fordel for ældrepleje og opfordrer medlemsstaterne til at oprette 
regelmæssige og gennemsigtige kontrolsystemer for at støtte plejeafhængige under 
bevarelse af deres værdighed;

36. er af den opfattelse, at det er nødvendigt at opstille en EU-omfattende adfærdskodeks, som 
definerer mindstestandarder og –ydelser med hensyn til tilrådighedsstillelse af 
langtidspleje, og som vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet;

37. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til samt 
til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Sikring af ligelig fordeling mellem generationerne hører til de væsentligste socialpolitiske 
udfordringer inden for europæisk og national politik i de kommende år. De demografiske 
ændringer vil fortsætte i begyndelsen af århundredet, og de første virkninger viser sig allerede 
i dag.

Sikring af retfærdig fordeling mellem generationerne
De demografiske ændringer fører til den glædelige omstændighed, at mennesker bliver stadig 
ældre og samtidig forbliver fysisk og mentalt aktive i længere tid. På den anden side har 
fødselstallene i medlemsstaterne i årtier holdt sig på et lavt niveau; Aldersfordelingen 
forskubbes fortsat i retning af de ældre generationer. Generationskontrakten når sine grænser.
Den kan kun være garant for solidaritet, social retfærdighed og stabilitet i forbindelse med de 
sociale sikringssystemer, så længe antallet af dem, der modtager ydelser, er væsentligt mindre 
end antallet af dem, der finansierer disse ydelser. Hvis prognoserne holder, kan store 
finansielle byrder for de efterfølgende generationer og deraf følgende fordelingskonflikter 
ikke udelukkes. Finansielle, økonomiske og sociale kriser kan forstærke denne udvikling.

Muliggørelse af en dialog  
Ordføreren er bevidst om, at hovedinstrumenterne til at opnå en ligelig fordeling mellem 
generationerne ligger hos medlemsstaterne. Adskillige EU-topmøder har beskæftiget sig med 
virkningen af ændringerne, men løfter efterkommes dog kun tøvende. Ordføreren mener især, 
at den europæiske merværdi findes i skabelsen af grundlag og instrumenter for en åben og 
ærlig dialog mellem generationerne, der muliggør gevinst for alle parter. Begrebet ligelig 
fordeling skal i højere grad virkeliggøres i form af retfærdighed i forbindelse med ydelser, 
muligheder og deltagelse.

Skabelse af gennemsigtighed
Ordføreren foreslår konkrete foranstaltninger med henblik på at skabe grundlag for en åben 
dialog. Gennemsigtighedsinitiativer såsom generationsregnskaber skal give et troværdigt 
billede af og forudsige betalingsstrømmene mellem årgangene samt ydelser og belastninger 
for de enkelte generationer. Obligatoriske vurderinger af lovgivningens indvirkning 
(generationstjek) på europæisk og nationalt plan skal tydeliggøre virkningerne for den ligelige 
fordeling mellem generationerne og muliggøre en langsigtet cost/benefit-analyse.

Uddannelses- og arbejdspolitik
Dette politikområde, uddannelse og arbejde, er genstand for særlig opmærksomhed. Åben og 
retfærdig adgang til uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkeder skal udgøre kernen i en 
politik for ligelig fordeling mellem generationerne. Den udgør grundlaget for, at hver enkelt 
generation kan oparbejde velstand og selvstændighed. Produktiviteten kan øges gennem 
adgang til livslang læring og øget erhvervsdeltagelse. Menneskeværdigheden krænkes, når 
mennesker udelukkes.

Beskæfrigelsesfrekvensen for 55-64-årige ligger under Lissabonmålet (50 %), som Det 
Europæiske Råd har fastlagt for 20101. Frem til 2020 forventes den erhvervsaktive befolkning 

                                               
1 Høring om muligheden af at erklære år 2012 til europæisk år for aktiv aldring og solidaritet mellem 
generationerne, Kommissionen, juni 2009.
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at falde med tre millioner mennesker. Arbejdsmarked og økonomi vil undergå drastiske 
strukturelle ændringer: Familiestrukturer ændrer sig, der bliver flere „ældre arbejdstagere“ 
(55-64), flere pensionister (65-79), flere ældre mennesker (80 og derover), samtidig færre
børn, unge og voksne i den erhvervsaktive alder1. Arbejdsforløb bliver stadig mere ustabile og 
usikre som følge af økonomiske kriser, deltidsarbejde, flere tidsbegrænsede kontrakter, 
begrænset erhvervsaktivitet eller arbejdsløshed. For at imødegå denne udvikling skal unge og 
ældre menneskers deltagelse på arbejdsmarkedet hurtigt og målrettet styrkes som led i en 
livscyklusorienteret tilgang. Flexicurity-konceptet og målet for EU-strategien 2020, at opnå 
en erhvervsfrekvens på 75 %, udgør vigtige skridt. 

Andelen af arbejdsløse blandt 15-24 årige er klart højere end hos alle andre aldersgrupper i 
EU. Frafaldsprocenten i skolerne er fortsat for høj, og Lissabonmålet med højst 10 % elever, 
der afbryder skolegangen i utide, inden 2012 er i fare. Fremtidens arbejdspladser kræver højt 
kvalificeret arbejdskraft. For at styrke unge menneskers deltagelse på arbejdsmarkedet 
foreslår ordføreren en europæisk ungdomsgaranti. Den sikrer ethvert ungt menneske en 
arbejdsplads, en læreplads, en tillægsuddannelse eller en kombination af arbejde og 
uddannelse efter højst seks måneders arbejdsløshed. I den forbindelse skal princippet om at 
fremme samtidig med, at der stilles krav, gælde: De pågældende skal også gennem egne 
bestræbelser støtte deres integrationsproces på arbejdsmarkedet.

Ordføreren kræver, at der med henblik på de ældre vedtages en europæisk pagt "50plus". I 
forlængelse af EU-strategien 2020 bør denne pagt omfatte en forhøjelse af 
beskæftigelsesgraden for arbejdstagere på over 50 til mere end 55 % samt nedbringelse af 
førtidspension og de hermed forbundne finansielle incitamenter, forhøjelsen af en 
videreuddannelsesandel på tværs af generationerne og opbygning af incitamenter for folk på 
over 60 til at stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet. I økonomi og samfund skal det gøres 
klart, at ældre mennesker ikke udgør nogen belastning men gennem deres erfaring, livsværk 
og viden er en gevinst. Pagten skal ledsages af konkrete foranstaltninger, såsom styrkelse af 
arbejdshold af blandet alder i virksomhederne samt undersøgelse og afskaffelse af 
aldersgrænser.

I virksomhederne er indgående overvejelser nødvendige. Nye undersøgelser fra CEDEFOP 
viser, at mange arbejdsgivere fortsat nærer fordomme, hvad angår ældre arbejdstageres 
ydeevne. Initiativer på aktionsområderne sundhed, videreuddannelse, arbejdstilrettelæggelse, 
arbejdstilfredshed og ledelsesadfærd er nødvendige. Arbejdsmarkedets parter bør udvikle dem 
i fællesskab og fremme dem i virksomhederne. Vi har behov for en bedre forståelse af, at 
ældre arbejdstagere gøres i stand til og tilskyndes til at forblive aktive også efter den 
almindelige pensionsalder.

Livslang læring skal så i centrum for alle uddannelsesforanstaltninger, der træffes af 
medlemsstaterne. Vurderinger af det kommende kvalifikationsbehov som led i „new skills for 
new jobs“-initiativer viser, at en stor del af den erhvervsaktive befolkning kun råder over 
elementære færdigheder.

Familiepolitik
Det gennemsnitlige fødselstal i EU er på 1,5 børn og er dermed blandt de laveste i verden.
                                               
1 KOM(2005) 94,  Grønbogen „Demografiske ændringer -–behov for ny solidaritet mellem
generationerne”
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Ofte mangler der strukturer, der gør det muligt for partnere at opfylde deres børneønsker. En 
forudsætning for højere fødselstal er en politik, der sætter børnene i centrum. Især bedre 
muligheder for at forene arbejds- og privatliv kan løse problemerne med den demografiske 
aldring. Prisoverkommelige pasnings- og opdragelsestilbud af høj kvalitet for småbørn bør 
udvides, og der bør træffes foranstaltninger til fordel for forældrene.

Politik for aktiv aldring
Aktiv aldring er en proces gående ud på at optimere menneskers muligheder for at bevare 
deres sundhed i en voksende alder, deltage i det liv, der udfolder sig i deres sociale 
omgivelser, og forbedre deres livskvalitet. 2012 bør udnævnes til „europæisk år for aktiv 
aldring og solidaritet mellem generationerne“ for at tydeliggøre, hvilket bidrag unge og ældre 
mennesker yder samfundet. Europæiske år har altid bidraget til at vinde bred politisk støtte og 
bane vej for mere omfattende tilsagn.

Økonomi- og vækstpolitik
Ordføreren er af den opfattelse, at befolkningens voksende aldring også giver store 
muligheder for at forbedre konkurrence- og innovationsevnen og dermed øge vækst og 
beskæftigelse. Der skal skabes rammebetingelser for udvikling af nye markeder i 
ældreøkonomien. De omfatter produkter og tjenesteydelser, der er tilpasset ældre menneskers 
særlige behov og så længe som muligt garanterer dem et selvstændigt liv og høj livskvalitet.
Alene i Tyskland besidder generationen af mennesker på over 60 en købekraft på ca. 320 
millioner euro pr. år med stærkt stigende tendens.

Migrationspolitik
Migrationsspørgsmålet skal ses i en verdensomspændende kontekst: USA er i stigende grad 
afhængigt af indvandring, imens de demografiske ændringer i Afrika og Mellemøsten først vil 
sætte ind ved slutningen af dette århundrede. I mange lande har tilvandringen afbødet 
fødselsunderskuddet hhv. bevaret befolkningstilvæksten. Migration skal dog altid have 
integration med identifikation, ligeberettiget deltagelse og ansvar som mål. Dette forudsætter, 
at indvandrerne er tilpasningsvillige, og at landets hjemmehørende indbyggere er villige til at 
integrere dem.

Pensionspolitik
Demografiske skævheder har haft betragtelig indvirkning på finansieringen af de sociale 
ydelser og pensionsordningernes økonomiske situation. De aldersrelaterede offentlige sociale 
udgifter vil frem til 2060 stige med ca. 4,75 % af BNP1 i gennemsnit i alle medlemsstater. De 
offentlige udgifter til pensioner vil måske stige med 2,4 % af BNP inden 2060. Spørgsmålet 
er, hvordan det under disse rammebetingelser vil være muligt at sikre passende 
pensionsindtægter for alle. Ordføreren understreger, at konsolideringen af de offentlige 
budgetter og gældsafviklingen må stå i centrum for bestræbelserne.

PForsorgspolitik.
Regioner med et overtal af ældre eller affolkede eller perifere regioner i EU vil opleve 
forstærkede demografiske ændringer og gennemløbe den fremtidige udvikling hurtigere end 
de øvrige regioner. Alene i Østtyskland risikerer at miste halvdelen af sin samlede 

                                               
1 2009 Ageing Report: economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060).
Fælles rapport udarbejdet af Kommissionen og Udvalget for Økonomisk Politik.



PE441.184v01-00 12/12 PR\815397DA.doc

DA

arbejdsdygtige befolkning. Videnskabelige undersøgelser af årsagerne og virkningerne bør i 
særlig grad fremmes som grundlag for politiske planer for den nødvendige omlægning af 
sociale og medicinske forsorgsstrukturer.

Takket være konstant voksende forventet levetid vokser antallet af mennesker på over 80 i 
EU. I tidsrummet 2010-2030 forventes en stigning på 57 %1. Andelen af enlige vil vokse. 
Familier kan ikke klare pasningen af meget gamle pårørende alene. Medlemsstaterne bør 
oprette regelmæssige, gennemsigtige kontrolsystemer for at beskytte plejeafhængige under 
bevarelse af disses værdighed og opstille en EU-omspændende adfærdskodeks med 
mindstestandarder og –ydelser med hensyn til tilrådighedsstillelse af pleje på lang sigt, der 
vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet.

                                               
1 KOM(2005) 94,  Grønbogen „Demografiske ændringer -–behov for ny solidaritet mellem
generationerne”.


