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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om demografiske forandringer og konsekvenserne for EU's fremtidige 
samhørighedspolitik
(2010/2157(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til den 5. rapport om den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed fra 
GD REGIO, navnlig side 230-234,

– der henviser til konklusionerne af den femte rapport om økonomisk, social og territorial 
samhørighed: samhørighedspolitikkens fremtid, (KOM(2010)0642), og 
ledsagedokumentet hertil (SEK(2010)1348),

– der henviser til GD REGIO's arbejdsdokument fra november 2008 om regioner i 2020 –
en vurdering af fremtidens udfordringer for EU's regioner (baggrundsdokument til 
arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene (SEK(2008)2868)), 

– der henviser til sin beslutning af 11. november 2010 om de demografiske udfordringer og 
solidariteten mellem generationerne1, 

– der henviser til sin beslutning af 21. februar 2008 om den demografiske udvikling i 
Europa2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget fra 10. maj 2007 om 
fremme af solidaritet mellem generationerne (KOM(2007)0244),

– der henviser til sin beslutning af 23 marts 2006 om de demografiske udfordringer og 
solidariteten mellem generationerne3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. oktober 2006 om den demografiske 
udvikling i Europa - En udfordring, men også en chance (KOM(2006)0571),

– der henviser til grønbogen "Demografiske ændringer – Behov for ny solidaritet mellem 
generationerne” (KOM(2005) 94) af 16 marts 2005,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at det er en kendsgerning, at der sker demografiske ændringer i EU og 
resten af verden, og at en af de vigtigste opgaver i fremtiden er, hvordan man forholder 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0400.
2 EFT C 184E af 6.8.2009, s. 75.
3 EFT C 292E, 1.12.2006, s. 11.
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sig til disse ændringer.

B.  der henviser til, at den aldrende europæiske befolkning stiller regionerne over for nye 
opgaver, som imidlertid ikke skal opfattes som en trussel, men snarere som en chance,

C. der henviser til, at navnlig landdistrikterne står over for store udfordringer, men at også 
byområder står over for nye udfordringer, såsom f.eks. en ændret gennemsnitsalder, og at 
behovet for en god infrastruktur og gode tjenesteydelser hverken i landdistrikterne eller i 
byområderne er aftagende, men derimod snarere kræver en kvalitativ forbedring,

D. der henviser til, at medlemsstaterne inden for rammerne af de operationelle programmer 
for 2007-2013 har afsat 30 milliarder EUR fra strukturfondene til foranstaltninger 
vedrørende demografiske ændringer, hvor regionalpolitikken således er et afgørende 
instrument til at imødegå disse ændringer,

Generelt

1. mener, at offentligheden ofte kun ser farerne og ikke mulighederne ved de demografiske 
ændringer;

2. mener, at de demografiske ændringer har meget forskellige konsekvenser for regionerne;

3. mener, at politiske rammebetingelser for ligestilling mellem kønnene kan medvirke til at 
imødegå de demografiske udfordringer; kræver derfor, at spørgsmålet om ligestilling 
mellem kønnene tages i betragtning i alle overvejelser vedrørende demografiske 
spørgsmål;

Strukturpolitiske reformer

4. opfordrer regionerne til også at tage hensyn til demografiske indikatorer ved tildelingen 
og fordelingen af EU's strukturfondsmidler;

5. opfordrer Kommissionen til at betragte de demografiske ændringer som en af de 
"tematiske prioriteter" i forbindelse med udformningen af den fremtidige 
samhørighedspolitik; opfordrer ligeledes Kommissionen til at insistere på, at 
medlemsstaterne tager hensyn til dette spørgsmål, når de indgår 
investeringspartnerskaber;

6. tilskynder medlemsstaterne og regionerne til i højere grad end hidtil at tage de 
demografiske ændringer og konsekvenserne heraf i betragtning som en horisontal 
prioritet i deres operationelle programmer;

Byudvikling og infrastruktur

7. opfordrer regionerne til at udnytte strukturfondene til at imødegå de demografiske 
udfordringer og forblive attraktiv for borgere og indbyggere med henblik på at dæmme 
op for affolkning;

8. mener, at det med henblik på at forhindre affolkning er nødvendigt at udvikle børne- og 
familievenlige byer, herunder "byer med korte afstande", som indebærer, at der er kort 
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afstand mellem arbejdspladser, boliger og rekreative områder; opfordrer regionerne til i 
forbindelse med byplanlægning at være opmærksom på blandet udnyttelse, således at 
bolig- og erhvervsområder og grønne områder blandes;

9. påpeger, at EFRU-midler kan anvendes til at undgå social udstødelse af ældre, f.eks. ved 
at udvikle en ældrevenlig infrastruktur;

10. mener, at ombygning af byer hhv. tilbageførsel til tidligere tilstand også bør støttes 
økonomisk i de regioner, som oplever en befolkningsnedgang; er af den opfattelse, at 
byplanlægningen i højere grad må indstille sig på at skulle tilpasses ændringer i 
infrastrukturanvendelsen, bl.a. ved at skabe nyt liv i og udforme det indre af byerne på en 
ny måde;

11. opfordrer regionerne til at udvikle innovative koncepter for den offentlige nærtransport 
for at tackle udfordringerne i forbindelse med det svindende passagerantal, navnlig i 
landdistrikterne; 

Ældre, børn og familier

12. er tilhænger af at anvende EFRU-midler til at yde lavtforrentede lån, som kan øge antallet 
af ældrevenlige boliger; foreslår, at der afsættes midler til beskyttede boliger og 
flergenerationsboliger for at sikre de ældre en høj livskvalitet;

13. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at social- og sundhedsydelser i stigende grad 
tilpasses behovet, og at der afsættes midler til fortsat at sikre ældre mennesker 
hjemmepleje og lægebehandling overalt;

14. mener, at offentlige investeringer i sundheds- og plejesektoren er vigtige for den sociale 
samhørighed i Europa; opfordrer medlemsstaterne til ligeledes at sikre god sundhedspleje 
i landdistrikterne, f.eks. gennem internetklinikker, og til at anvende strukturfondsmidler 
til at fremme yderligere foranstaltninger inden for telemedicin;

15. advarer om risikoen for manglende kvalificeret arbejdskraft inden for plejerelaterede 
erhverv; mener, at regionerne skal anvende ESF-midler til at uddanne plejepersonale med 
henblik på at sikre en høj kvalitet af pleje;

16. opfordrer regionerne og kommunerne til at stille pålidelige og gratis heldagstilbud til 
rådighed overalt for børn i alle aldre med henblik på at forhindre affolkning;

migration og integration

17. opfordrer medlemsstaterne til at blive enige om en fælles migrationsstrategi, idet Europa 
som følge af den demografiske udvikling er afhængig af indvandring af kvalificeret 
arbejdskraft;

18. foreslår, at der afsættes flere midler til integration af indvandrere med henblik på at 
overvinde fordomme, som kan fremme udvekslingen af uddannelsesmæssige og 
kommunale arrangementer;
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Beskæftigelse

19. opfordrer Kommissionen til at målrette ESF mere i retning af at sikre, at den har 
tilstrækkeligt potentiale til at imødegå udfordringerne i forbindelse med de demografiske 
ændringer; bemærker, at den ældre generations knowhow bør udnyttes, f.eks. i 
forbindelse med coachingprojekter, hvortil der er behov for strukturer;

20. mener, at regionerne skal anvende ESF-midler til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed for 
at give de unge mulighed for at kunne vælge et egnet erhverv;

21. mener, at andelen af erhvervsaktive kvinder bør øges; kræver derfor, at flere kvinder får 
adgang til kvalificeret beskæftigelse og mulighed for at deltage i programmerne for 
livslang læring;

Analyse / bedste praksis

22. mener, at den demografiske udvikling i regionerne bør sammenfattes statistisk; opfordrer 
Kommissionen til at udarbejde forslag til, hvorledes lokale, regionale og nationale 
databaser over den demokratiske udvikling kan gøres sammenlignelige, således at 
dataene kan evalueres og bedømmes på europæisk plan; 

23. opfordrer Kommissionen til at forbedre Demography Vulnerability Index og beregne det 
hvert femte år for at fastslå, hvilke regioner i Europa der er særligt sårbare over for de 
demografiske ændringer;

24. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre samarbejdet med de lokale og regionale aktører 
om problemerne i forbindelse med de demografiske ændringer;

25. anmoder Kommissionen om at finde en ny og passende måde at udforme ideen om et 
Erasmus-program for parlamentsmedlemmer og gøre nærmere rede for sin idé om at 
etablere et "sommer- eller vinteruniversitet";

o
o o

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

1. Demografiske ændringer – en chance, ikke en udfordring

Det er en kendsgerning, at der sker demografiske ændringer i EU, og en af de vigtigste 
opgaver i fremtiden er, hvordan man forholder sig til disse ændringer. Europas befolkning 
bliver ældre – vi har den ældste befolkning og den laveste befolkningstilvækst i verden. I de 
fleste medlemsstater ligger fødselsraten under det niveau på 2,1 pr. kvinde, der kræves for at 
opretholde det nuværende befolkningstal (og i visse tilfælde fortsætter tallet sågar med at 
falde), medens den forventede levealder stiger. Der er 50 % sandsynlighed for, at en pige født 
i Tyskland i 2010 vil nå en alder af 100.  Demografiske ændringer må derfor med rette 
betragtes som en af de tendenser i det 21. århundrede, som vil få afgørende indflydelse på den 
politiske, sociale, samfundsmæssige og økonomiske situation i Europa. 

Mange anser de demografiske ændringer som et problem. Ifølge ordføreren er dette en 
kortsigtet opfattelse, og hun plæderer for, at der også fokuseres på de chancer, som denne 
udvikling fører med sig for Europa. Problemet ligger ikke i de demografiske ændringer som 
sådan, men derimod i den politiske og samfundsmæssige tøven over for disse ændringer.

Ordføreren mener, at de demografiske ændringer medfører nye udfordringer for mange af 
EU’s regioner. Derfor skal den demografiske udvikling først og fremmest betragtes på 
regionalt plan, hvor der tegner sig en meget forskellig udvikling. Medens de demografiske 
ændringer i mange landdistrikter giver sig udslag i unge menneskers afvandring, nyder 
velhavende byområder godt af tilflytningen. Byområder som London skal tackle tilflytning, 
medens mennesker i regioner som de nye tyske forbundsstater, Vestpolen eller Nordspanien 
udvandrer. I ca. 20 regioner vil nedgangen i befolkningstallet nå op på over 10 %.

2. Demografiske ændringer og EU’s regionalpolitik 

Det er endnu ikke alle regioner, der har erkendt, at de demografiske ændringer ikke kun udgør 
en risiko for dem, men også giver dem chancer. De mange forskellige udfordringer betyder, at 
regioner og byer har brug for deres egne strategier. Dette hører grundlæggende under 
medlemsstaternes kompetenceområde, men ordføreren er overbevist om, at regionerne skal 
handle proaktivt og dermed også har brug for vejledning og perspektiver. 

I konklusionerne af den femte samhørighedsrapport1 understreger Kommissionen betydningen 
af de demografiske ændringer. Det fremgår også af Kommissionens meddelelse om fremme af 
solidaritet mellem regionerne, at de enkelte generationers rettigheder skal sikres.  Børn og 
unge skal have del i samfundet – dertil hører støtte fra familien, etablering og drift af 
pasnings- og uddannelsesinstitutioner af høj kvalitet, erhvervsuddannelse og 
beskæftigelsesperspektiver. Mellemgenerationen har brug for hjælp og støtte til børnepasning 
og -opdragelse, men også til pleje og forsørgelse af den ældre generation. Ældre har brug for 
hjælp til aktiv og uafhængig deltagelse i samfundslivet.

Medlemsstater og regioner kan benytte strukturmidler til at udvikle skræddersyede strategier. 
Således yder den europæiske strukturpolitik samfinansiering til projekter, der kan skubbe de 

                                               
1 KOM(2010) 642, s. 230 ff.
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demografiske ændringer i en positiv retning. I støtteperioden 2007-2013 har medlemsstaterne 
planlagt at afsætte knap 30 milliarder euro (eller 8,5 % af strukturmidlerne) i deres 
operationelle programmer til foranstaltninger på dette område. Regionalpolitikken er således 
et afgørende instrument til at imødegå de demografiske ændringer.

3. Krav og spørgsmål, som rejses i denne betænkning

Ordføreren er klar over, at de demografiske ændringer er et tema, der vedrører forskellige 
politikområder1. Ikke desto mindre mener hun, at også og i særdeleshed strukturpolitikken bør 
tage de enorme udfordringer op, som føler af de demografiske ændringer. Ordføreren lægger i 
den forbindelse vægt på seks punkter:

1. Strukturfondene skal tilpasses bedre til udfordringerne i forbindelse med de demografiske 
ændringer. Kommissionen skal betragte disse ændringer som en af de vigtigste prioriteter for 
Europas udvikling. Samtidig skal medlemsstaterne og regionerne i højere grad end hidtil tage 
dette emne i betragtning og anerkende det som en horisontal prioritet i deres operationelle 
programmer. Der skal tages højde for demografiske indikatorer i forbindelse med den 
regionale fordeling af strukturfondsmidlerne.

2. For så vidt angår infrastrukturen ser ordføreren store udfordringer for både landdistrikterne 
og byerne. Affolkning og social udstødelse af ældre skal forebygges, og der skal ske en 
omstilling i byplanlægningen. Dette kan fremmes ved hjælp af strukturfondsmidler. Byer og 
kommuner skal være attraktive for sine indbyggere, og hertil hører også en børne- og 
familievenlig infrastruktur og god offentlig nærtransport. 

3. Den demografiske udvikling påvirker frem for alt de ældre, børn og familier.  For disse 
befolkningsgrupper kan regionalpolitikken gøre stor gavn, f.eks. gennem EFRU-midler, der 
kan anvendes til at yde lavtforrentede lån, så folk har mulighed for at gøre deres boliger mere 
ældrevenlige, eller gennem fremme af flergenerationsboliger.  Frie sundhedsydelser, 
tilstrækkeligt plejepersonale og gratis heldagstilbud for børn er uundværlige og kan fremmes 
gennem samhørighedspolitikken.

4. Europa vil af demografiske grunde fortsat være henvist til indvandring af kvalificeret 
arbejdskraft2. Det blå EU-kort er blot det første skridt på vejen hen imod en europæisk 
migrationsstrategi. Samtidig må det konstateres, at integrationen af indvandrere ikke er lige 
vellykket overalt. På dette område kan samhørighedspolitikken spille en støttende rolle, f.eks. 
gennem finansiering af uddannelse eller arrangementer (som f.eks. det tysk-tyrkiske 
økonomiske center i Mannheim).

5. For at kunne tackle de demografiske udfordringer er det af afgørende betydning at øge 
erhvervsfrekvensen for kvinder. Derudover er det nødvendigt at bekæmpe 
ungdomsarbejdsløshed. For så vidt angår ældre er det vigtigt at drage nytte af deres knowhow 
og færdigheder, f.eks. i forbindelse med coachingprojekter. Forskelsbehandling på baggrund 
af alder må ikke finde sted på arbejdsmarkedet. Alle disse foranstaltninger kan støttes ved 

                                               
1 Se også 2010/2027(INI) fra EMPL.
2 I Tyskland vil der f.eks. være behov for 30 000-50 000 faglærte arbejdere om året i de næste 15 år (jf. 
Bundesanstalt für Arbeit, Perspektive 2025 – Fachkräfte für Deutschland, Nürnberg 2011, s. 36 ff.).
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hjælp af ESF-midler.

6. For at finde løsninger på udfordringerne ved de demografiske ændringer er det efter 
ordførerens mening vigtigt at råde over statistiske oplysninger, der på passende måde viser de 
ændringer, der sker. Dernæst skal koordinationen mellem de forskellige ansvarlige organer 
forbedres på alle niveauer og der skal udveksles bedste praksis.

Hvis vi former den demografiske udvikling og finder svar på såvel europæisk som på 
nationalt og regionalt plan, udgør de demografiske ændringer ikke en trussel, men derimod en 
chance for Europa.


