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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna
(2010/2027(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 1997 om kommissionens rapport till 
rådet och Europaparlamentet om den demografiska situationen i Europeiska unionen 
(1995)1,

– med beaktande av sin resolution av den 12 mars 1998 om kommissionens 
befolkningsrapport för 19972,

– med beaktande av sin resolution av den 15 december 2000 om kommissionens 
meddelande ”Mot ett Europa för alla åldrar – Att främja välfärd och solidaritet mellan 
generationerna”3,

– med beaktande av kommissionens grönbok ”Befolkningsförändringar och nya solidariska 
band mellan generationerna” (KOM(2005)0094),

– med beaktande av sin resolution av den 23 mars 2006 om demografiska utmaningar och 
solidaritet mellan generationerna4,

– med beaktande av sin resolution av den 6 september 2006 om en europeisk social modell 
för framtiden5,

– med beaktande av sin resolution av den 21 februari 2008 om Europas demografiska 
framtid6,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Europas demografiska framtid – En 
utmaning som öppnar möjligheter” (KOM(2006)0571),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Främja solidariteten mellan 
generationerna” (KOM(2007)0244),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
14 mars 2007 med titeln ”Familjen och den demografiska utvecklingen”7 och dess 
kärnförslag om en europeisk familjepakt som ska undertecknas av medlemsstaterna,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument ”Europe’s demographic future: facts 
and figures” (Europas demografiska framtid: fakta och siffror) (SEK(2007)0638),

                                               
1 EGT C 115, 14.4.1997, s. 238.
2 EGT C 104, 6.4.1998, s. 222.
3 EGT C 232, 17.8.2001, s. 381.
4 EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 131.
5 EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 141.
6 Antagna texter, P6_TA(2008)0066.
7 EUT C 161, 13.7.2007, s. 66.



PE441.184v01-00 4/12 PR\815397SV.doc

SV

– med beaktande av den gemensamma rapport som utarbetats av kommissionen och 
kommittén för ekonomisk politik (arbetsgruppen för åldrandefrågor) om ”2009 års 
åldranderapport: Ekonomiska och budgetmässiga beräkningar för EU:s 
27 medlemsländer” (20082060),

– med beaktande av artiklarna 2 och 3.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Ett människovärdigt samhälle måste grundas på principen om rättvisa mellan 
generationerna.

B. Näringsliv och samhälle behöver samtliga generationers livserfarenhet, engagemang och 
idérikedom för att uppnå sina mål.

C. De demografiska förändringarna går att påverka om de förbereds tillräckligt och tas på 
allvar.

D. Medlemsstaterna förfogar över de viktigaste instrumenten för rättvisa mellan 
generationerna (pensionssystem och sjukvård). EU kan dock bidra med viktiga initiativ 
för övervakning, utbyte av bästa metoder och handlingsprogram.

Grunder och mål

1. Europaparlamentet definierar rättvisa mellan generationerna som en balanserad 
fördelning av nytta och kostnader mellan generationerna.

2. Europaparlamentet anser att om generationerna ska kunna fungera bredvid varandra 
måste detta grunda sig på de grundläggande värdena frihet, solidaritet och rättvisa och 
präglas av ömsesidig respekt, ansvarstagande och beredvillighet att ägna uppmärksamhet 
åt varandra.

3. Europaparlamentet konstaterar dels att människor glädjande nog blir allt äldre, samtidigt 
som de är aktiva längre och på ett självständigt och engagerat sätt deltar i samhällslivet. 
Dels ligger medlemsstaternas födelsetal sedan årtionden kvar på en låg nivå vilket kan 
leda till stora påfrestningar på kommande generationer och till fördelningskonflikter.

4. Europaparlamentet anser att målet för en politik för rättvisa mellan generationerna måste 
vara att skapa förutsättningar och instrument så att en öppen och ärlig dialog mellan 
generationerna kan föras, och som leder till situationer som alla parter vinner på.

5. Europaparlamentet anser att det måste bli tydligt att äldre människor inte utgör någon 
börda, utan på grund av sina erfarenheter, sin livsproduktion och sina kunskaper är en 
vinst för ekonomi och samhälle.

Initiativ för öppenhet och insyn
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6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att införa balansräkningar mellan 
generationerna som informationsinstrument och som en vidareutveckling av Eurostats 
indikatorer för hållbar utveckling (SDI) i samtliga medlemsstater och på EU-nivå, för att 
på ett tillförlitligt sätt avbilda varje generations betalningsströmmar, prestationer och 
kostnader.

7. Europaparlamentet förespråkar en konsekvensbedömning (generationskontroll) som på 
ett bindande sätt på europeisk och nationell nivå synliggör konsekvenserna av lagstiftning 
för rättvisan mellan generationerna och möjliggör en långsiktig kostnads-nyttoanalys.

Politikområdet utbildning och arbete

8. Europaparlamentet är övertygat om att öppen och rättvis tillgång till 
utbildningsmöjligheter och arbetsmarknader är centralt för en politik för rättvisa mellan 
generationerna och utgör grunden för välstånd och självbestämmande.

9. Europaparlamentet inser att arbete omfattar mer än förvärvsarbete och att äldre i hög 
grad, genom arbete i familjen och samhället, bidrar till att vårt samhälle får ett 
mänskligare ansikte. Parlamentet uppmuntrar regeringar att underlätta ideellt arbete och 
vård i familjen och att utan dröjsmål lösa ansvarsfrågor.

10. Europaparlamentet konstaterar att en ensidig föryngring av de anställda inte leder till fler 
innovationer, utan är slöseri med erfarenhet, kunskaper och kompetens.

11. Europaparlamentet beklagar att yrkeslivet blir alltmer ombytligt och osäkert på grund av 
tillfälliga anställningar och ökningen av visstidsanställningar, korttidsanställningar eller 
arbetslöshet.

12. Europaparlamentet är övertygat om att flexicurity kan underlätta övergången mellan olika 
avsnitt i yrkeslivet, i den mån som flexicurity grundas på solidaritet mellan 
generationerna och omfattar samtliga åldersgruppers bekymmer och problem.

13. Europaparlamentet understryker att livslångt lärande måste stå i centrum för alla 
utbildningsåtgärder och är en uppgift för samtliga generationer.

14. Europaparlamentet betonar att de demografiska förändringarna inte får användas som 
förevändning för att skära ned sociala rättigheter och förmåner.

Initiativet EU-garanti för ungdomar 

15. Europaparlamentet betonar att ungdomsarbetslöshet hör till de mest akuta problemen, 
eftersom den leder till avsaknad av möjligheter, utestängning, ökande sociala kostnader 
och slöseri på värdefulla mänskliga resurser. 

16. Europaparlamentet kräver att rådet och kommissionen genomför särskilda insatser och 
utarbetar konkreta åtgärder, vilka bör omfatta en EU-garanti för ungdomar, genom vilken 
ungdomar efter en arbetslöshetsperiod på högst sex månader ska erbjudas en arbetsplats, 
en lärlingsplats, kompletterande utbildning eller en kombination av arbete och utbildning, 
under förutsättning att de berörda också bidrar till sin integrationsprocess genom egna 
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ansträngningar.

Initiativet ”EU-pakt 50plus”

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till att följande 
mål uppnås till 2020 när EU-strategin 2020 breddas:

i) Sysselsättningsgraden ska öka för såväl män som kvinnor som fyllt 50 till 
över 55 procent.

ii) Nedskärning av förtidspensioneringar och ekonomiska incitament till 
förtidspensionering.

iii) Ökad andel generationsövergripande fort- och vidareutbildning.

iv) Fler incitament för arbetstagare över 60 att fortsatt stå till arbetsmarknadens 
förfogande samt för företagen att anställa sådana medarbetare.

Initiativet ”Age-Management”

18. Europaparlamentet anser att anställbarheten bland äldre kräver initiativ från arbetsgivare 
inom områdena hälsa, fortbildning, utformning av arbetet, tillfredsställelse med arbetet 
och ledningsstil, vilka bör utvecklas gemensamt av arbetsmarknadens parter.

Initiativet ”Tandem mellan generationer”

19. Europaparlamentet efterlyser konkreta initiativ för att främja åldersblandade team i 
arbetsprocessen och föreslår att dessa företag ska stödjas och de bästa projekten belönas.

Initiativet ”Arbeta utan gränser”

20. Europaparlamentet är övertygat om att det måste vara de berörda som avgör i vilken 
omfattning de vill vara yrkesverksamma utöver de nationella gränserna för pensionering.

21. Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att förutsättningslöst se över 
eller avskaffa levnadsåldersgränser som gäller för utövande av yrken eller uppgifter eller 
beviljande av krediter senast 2012.

Initiativet ”Aktivt åldrande”

22. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen att se över verksamheter inom 
området för sunt åldrande samt 2011 lägga fram en handlingsplan, vilken främjar äldre 
människors värdighet, hälsa och livskvalitet.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta ett förslag för att göra 2012 till 
”Europeiskt år för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna”, som synliggör 
de äldres bidrag till samhället. Parlamentet välkomnar att ett stort antal organisationer i 
civilsamhället utropat den 29 april till dagen för ”solidaritet mellan generationerna”.

Det familjepolitiska området
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24. Europaparlamentet betonar att familjen är en grundsten för vårt samhälle, som 
ovillkorligen hänger samman med förmedling av värden och ett solidariskt liv 
samhällsliv. Förenligheten mellan yrkes- och familjeliv ska dessutom garanteras i 
samtliga medlemsstater genom erbjudanden om högkvalitativ barnomsorg och utbildning 
från tidig ålder till ett rimligt pris.

25. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att vidta åtgärder som gynnar föräldrar, 
exempelvis extra pensionsrättigheter och skattelättnader för företagsdagis. Likaså ska 
bästa metoder inom ramen för den europeiska alliansen för familjen utbytas.

26. Europaparlamentet anser att flexibla arbetstider och arbetsdelning bidrar till förenlighet 
mellan familje- och yrkesliv.

Politikområdet ekonomi och tillväxt

27. Europaparlamentet anser att öppnandet av nya marknader inom de äldres ekonomi 
erbjuder stora möjligheter till förbättrad konkurrenskraft och innovationsförmåga samt 
ökad tillväxt och sysselsättning.

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta ramvillkor, särskilt innovativa 
typer av åtgärder, som tar hänsyn till de olika regionala förhållandena.

Politikområdet pensioner och hushåll

29. Europaparlamentet påtalar att de sociala trygghetssystemen står inför stora utmaningar 
och att risken för fattigdom i ålderdomen ökar. Parlamentet anser att planeringssäkerhet 
ska vara högt prioriterat inom pensionssystemen.

30. Europaparlamentet påminner om att konsolidering av de offentliga budgetarna och 
förverkligande av påbudet att betala av skulderna är en fråga om rättvisa mellan 
generationerna.

Politikområdet migration

31. Europaparlamentet anser att migration i kombination med lyckad integration bidrar till att 
de demografiska förändringarna kan hanteras och att fortfarande alltför många människor 
med invandrarbakgrund inte känner sig hemma i de medlemsstater de lever i.

32. Europaparlamentet är övertygat om att lyckad integration förutsätter identifikation, 
delaktighet på lika villkor och ansvarstagande, och att den först kan lyckas om 
invandrarna är beredda till anpassning och de infödda är beredda till mottagande.

Vårdpolitik

33. Europaparlamentet påpekar att de demografiska förändringarna uppvisar kraftiga 
regionala ojämlikheter och leder till utvandringsprocesser från lantliga och avlägset 
belägna regioner, så att planer bör utarbetas för att omvandla sociala och medicinska 
vårdstrukturer, tillhandahålla stödmedel samt inleda ett intensivt utbyte om bästa 
metoder.
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34. Europaparlamentet understryker att människor måste få högkvalitativ medicinsk vård och 
omsorg till ett rimligt pris oberoende av inkomst, ålder, social status eller hälsorisker 
samt omsorg av hög kvalitet.

35. Europaparlamentet erkänner prestationerna inom äldrevården och uppmanar 
medlemsstaterna att inrätta regelbundna och insynsvänliga kontrollsystem för att skydda 
de vårdbehövandes värdighet.

36. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att fastställa en EU-omfattande 
uppförandekod, i vilken minimivillkor och -prestationer när det gäller tillhandahållande 
av långvård fastställs och som ska antas av Europaparlamentet och rådet.

37. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Att skapa rättvisa mellan generationerna hör till de främsta socialpolitiska utmaningarna inom 
europeisk och nationell politik de närmaste åren. De demografiska förändringarna kommer att 
inträffa under början av seklet och de första effekterna visar sig redan idag.

Att säkra rättvisa mellan generationerna
De demografiska förändringarna leder å ena sidan till att människor glädjande nog blir allt 
äldre och samtidigt förblir fysiskt och psykiskt aktiva allt längre. Å andra sidan ligger 
medlemsstaternas födelsetal sedan decennier kvar på en låg nivå, och proportionerna i 
åldersstrukturen förskjuts ständigt i riktning mot de äldre generationerna. Kontraktet mellan 
generationerna har nått sina gränser. Detta kontrakt kan bara garantera solidaritet, social 
rättvisa och de sociala trygghetssystemens stabilitet så länge som det antal personer som 
mottar förmåner är avsevärt mindre än det antal som betalar för dem. Om prognoserna 
stämmer kan vi inte utesluta stora ekonomisk påfrestningar på de efterkommande 
generationerna och fördelningskonflikter till följd av detta. Finansiella, ekonomiska och 
sociala kriser kan förvärra denna utveckling.

Att möjliggöra dialog
Föredraganden känner till att det är medlemsstaterna som har befogenhet över de viktigaste 
instrumenten för att uppnå rättvisa mellan generationerna. Ett stort antal europeiska 
toppmöten har tagit upp frågan om konsekvenserna av förändringarna men de löften som getts 
har bara infriats med stor tvekan. Föredraganden anser att det europeiska mervärdet framför 
allt består i att förutsättningar och instrument skapas så att en öppen och ärlig dialog kan föras 
mellan generationerna, som möjliggör situationer som alla parter vinner på. Det är lättare att 
förverkliga begreppet rättvisa på grundval av rättvisa prestationer och möjligheter och 
delaktighet på lika villkor.

Att skapa insyn och öppenhet
Föredraganden föreslår konkreta åtgärder för att lägga grunden för en öppen dialog. Initiativ 
för ökad insyn, exempelvis balansräkningar mellan generationerna, ska tillförlitligt återge och 
förutsäga betalningsströmmar mellan årgångarna samt varje generations prestationer och 
kostnader. Obligatoriska konsekvensbedömningar (generationskontroll) på europeisk och 
nationell nivå ska synliggöra konsekvenserna för rättvisan mellan generationerna och 
möjliggöra en långsiktig kostnads-nyttoanalys.

Politikområdet utbildning och arbete
Särskild uppmärksamhet bör ägnas politikområdet utbildning och arbete. Öppen och rättvis 
tillgång till utbildningsmöjligheter och arbetsmarknader måste vara i centrum för en politik 
för rättvisa mellan generationerna. Denna ligger till grund för att varje generation genom 
arbete kan uppnå välstånd och självbestämmande. Produktiviteten kan öka genom tillgång till 
livslångt lärande och ökat deltagande på arbetsmarknaden. Det kränker människans värdighet 
när människor blir utestängda.

Andelen sysselsatta bland de 5564-åriga ligger under det Lissabonmål (50 procent) som 
Europeiska rådet fastställt för 2010.1 Den förvärvsarbetande befolkningen kommer troligen att 

                                               
1 Samråd inför eventuell deklaration av Europeiska året 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan 
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minska med tre miljoner människor till 2020. Arbetsmarknad och ekonomi kommer att 
genomgå kraftiga strukturella förändringar: Familjestrukturerna ändrar sig och det kommer att 
bli fler ”äldre arbetstagare” (5564 år), fler pensionärer (6579 år) och fler äldre (80 år och 
äldre), samtidigt som antalet barn, ungdomar och vuxna i arbetsför ålder minskar.1 Yrkeslivet 
kommer att bli alltmer ombytligt och osäkert på grund av nationalekonomiska kriser, 
tillfälliga anställningar, ökningen av visstidsanställningar, korttidsanställningar och 
arbetslöshet. För att ta itu med detta måste yngre och äldre människors deltagande på 
arbetsmarknaden snabbt och beslutsamt stärkas inom ramen för ett livscykelinriktat 
tillvägagångssätt. Flexicurity-konceptet och målet för EU-strategin 2020 att uppnå 75 procent 
förvärvsarbetande utgör viktiga steg på vägen.

Andelen arbetslösa bland de 1524-åriga är betydligt högre än andelen i samtliga andra 
åldersgrupper i EU. Andelen elever som lämnar skolan i förtid fortsätter att vara för hög och 
Lissabonmålet att högst 10 procent elever ska lämna skolan i förtid till 2012 är i riskzonen. 
Framtidens arbetsplatser kräver högt kvalificerad arbetskraft. För att stärka ungdomarnas 
delaktighet på arbetsmarknaden föreslår föredraganden en EU-garanti för ungdomar. Denna 
garanterar varje ungdom efter en arbetslöshetsperiod på högst 6 månader en arbetsplats, en 
lärlingsplats, kompletterande utbildning eller en kombination av arbete och utbildning, Härvid 
måste principen ”stödja och kräva” gälla: De berörda måste med hjälp av egna ansträngningar 
bidra till sin integrationsprocess på arbetsmarknaden.

Föredraganden kräver att det för de äldre ska inrättas en ”EU-pakt 50 plus”. Som en 
förlängning av EU-strategin 2020 bör denna pakt föreskriva att sysselsättningsgraden för 
arbetstagare över 50 ska öka till över 55 procent och att förtidspensionering och ekonomiska 
incitament till sådan avvecklas, den generationsövergripande andelen personer i fort- och 
vidareutbildning ska öka och incitamenten för dem över 60 att stå till arbetsmarknadens 
förfogande ska öka. Det måste bli tydligt inom ekonomi och samhälle att äldre människor inte 
utgör någon börda, utan att de på grund av sina erfarenheter, sin livsproduktion och sina 
kunskaper är en vinst. Pakten bör kompletteras med konkreta åtgärder, exempelvis stärkande 
av åldersblandade team inom företagen samt översyn och avskaffande av åldersgränser.

Inom företagen behövs ett nytt tankesätt. Nyare forskning från Cedefop visar att många 
arbetsgivare fortfarande hyser fördomar vad gäller de äldre arbetstagarnas prestationsförmåga. 
Det behövs initiativ inom områdena hälsa, fortbildning, utformning av arbetet, 
tillfredsställelse med arbetet och ledningsstil. Arbetsmarknadens parter bör gemensamt 
utveckla sådana initiativ och främja dem i företagen. Vi behöver ökad förståelse för att äldre 
arbetstagare ska ges möjligheter och stimuleras till att förbli aktiva längre än den normala 
pensionsåldern.

Livslångt lärande måste stå i centrum för alla utbildningsåtgärder i medlemsstaterna. 
Uppskattningar av det kommande behovet av kvalifikationer inom ramen för initiativet ”Ny 
kompetens för nya arbetstillfällen” visar att en stor del av den förvärvsarbetande befolkningen 
endast är lågutbildad.

Det familjepolitiska området 
                                                                                                                                                  
generationerna, Europeiska kommissionen, juni 2009.
1 KOM(2005)0094, Grönbok: "Befolkningsförändringar och nya solidariska band mellan generationerna".
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Det genomsnittliga födelsetalet i EU ligger på 1,5 och är därmed ett av de lägsta i världen. Det 
saknas ofta strukturer som skulle göra det möjligt för partners att uppfylla sin önskan efter 
barn. Förutsättning för högre födelsetal är en politik som ställer barnen i centrum. Framför allt 
skulle bättre förenlighet mellan yrkes- och privatliv kunna lösa problemen med det 
demografiska åldrandet. Erbjudanden om högkvalitativ barnomsorg och utbildning från tidig 
ålder till ett rimligt pris måste breddas och åtgärder som gynnar föräldrar vidtas.

Politikområdet ”Aktivt åldrande”
Aktivt åldrande är en process för att optimera möjligheterna hos människor att bevara sin 
hälsa vid ökande ålder, delta i livet i sin sociala miljö och förbättra sin livskvalitet. År 2012 
bör utses till ”Europeiskt år för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna”, för att 
synliggöra yngres och äldres bidrag till samhället. Dessa europeiska år har alltid bidragit till 
att vinna ett brett politiskt stöd och jämna vägen för mer omfattande frivilliga åtaganden.

Politikområdet ekonomi och tillväxt
Föredraganden anser att den allt äldre befolkningen också erbjuder stora möjligheter till 
förbättrad konkurrenskraft och innovationsförmåga och därmed ökad tillväxt och 
sysselsättning. Ramvillkor för att öppna nya marknader inom de äldres ekonomi måste 
fastställas. Ramvillkoren ska omfatta produkter och tjänster anpassade till de äldres särskilda 
behov och dessa ska upprätthålla deras möjligheter att så länge som möjligt leva ett 
självständigt liv med hög livskvalitet. Enbart i Tyskland har generationen över 60 en köpkraft 
på cirka 320 miljoner euro per år, med kraftigt stigande tendens.

Politikområdet migration
Migrationsfrågan ska ses i sitt internationella sammanhang: USA är i ökande grad beroende 
av invandring medan konsekvenserna av de demografiska förändringarna i Afrika och 
Mellanöstern först kommer att visa sig i slutet av detta sekel. Invandringen har i många länder 
dämpat födelseunderskottet respektive upprätthållit befolkningstillväxten. Migration måste 
alltid syfta till integration med identifikation, delaktighet på lika villkor och ansvarstagande. 
Detta förutsätter att invandrarna är beredda till anpassning och de infödda till mottagande.

Politikområdet pensioner
Demografiska obalanser påverkar finansieringen av de sociala utgifterna och 
pensionssystemens finansiella situation kraftigt. De åldersbetingade offentliga sociala 
utgifterna kommer att till 2060 i genomsnitt stiga till cirka 4,75 procent av BNI i alla 
medlemsstater.1 De offentliga utgifterna för pensioner kan komma att uppgå till 
cirka 2,4 procent av BNI till 2060. Här måste man ställa sig frågan hur man ska kunna
garantera rimliga pensionsinkomster för alla med dessa ramvillkor. Föredraganden kräver att 
konsolidering av de offentliga budgetarna och förverkligande av påbudet att betala av 
skulderna står i centrum för insatserna.

Vårdpolitik
EU-regioner med alltför gammal eller gles befolkning samt de avlägset belägna områdena 
kommer att drabbas ännu värre av demografiska förändringarna och föregripa den framtida 
utvecklingen i de övriga regionerna. Bara Östtyskland riskerar att till 2050 förlora hälften av 

                                               
1 2009 års åldranderapport: Ekonomiska och budgetmässiga beräkningar för EU:s 27 medlemsländer 
(20082060). Gemensam rapport från kommissionen och kommittén för ekonomisk politik.
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de potentiella förvärvsarbetande. Vetenskapliga undersökningar av orsaker och effekter bör få 
särskilt stöd, som utgångspunkt för politiska strategier för den nödvändiga omvandlingen av 
sociala och medicinska vårdstrukturer.

Tack vare ständigt ökande förväntad livslängd ökar antalet människor över 80 i EU. För 
tidsperioden 2010–2030 förutsägs en ökning med 57 procent.1 Andelen ensamstående 
personer kommer att öka. Familjerna kan inte ensamma vårda mycket gamla anhöriga. 
Medlemsstaterna ska inrätta regelbundna insynsvänliga kontrollsystem för att skydda de 
vårdbehövandes värdighet och utfärda en EU-omfattande uppförandekod, med minimivillkor 
och -prestationer när det gäller tillhandahållande av långvård och som ska antas av 
Europaparlamentet och rådet.

                                               
1 KOM(2005)0094, Grönbok: ”Befolkningsförändringar och nya solidariska band mellan generationerna”.


