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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη δημογραφική αλλαγή και τις επιπτώσεις της στη μελλοντική πολιτική 
συνοχής της ΕΕ
(2010/2157 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση της ΓΔ REGIO σχετικά με την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή, ιδιαίτερα τις σελίδες 230-234,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της πέμπτης έκθεσης για τη συνοχή: το μέλλον της 
πολιτικής συνοχής (COM(2010)0642) και το συνοδευτικό έγγραφο (SEC(2010)1348),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της ΓΔ REGIO, του Νοεμβρίου 2008, με τίτλο
«Περιφέρειες 2020: αξιολόγηση των μελλοντικών προκλήσεων για τις περιφέρειες της 
ΕΕ» (προπαρασκευαστικό έγγραφο για το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής (SEC(2008)2868)),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τις δημογραφικές 
προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Φεβρουαρίου 2008, για το δημογραφικό 
μέλλον της Ευρώπης2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 10ης Μαΐου 2007, με τίτλο «Προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των 
γενεών» (COM(2007)0244),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τις δημογραφικές 
προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2006, με τίτλο «Το 
δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης – μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία» 
(COM(2006)0571),

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο, της 16ης Μαρτίου 2005, με τίτλο «Μπροστά στις 
δημογραφικές αλλαγές - μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ γενεών» (COM(2005)0094),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2011),

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα P7_TA(2010)0400.
2 ΕΕ C 184E, 6.8.2009, σ. 75.
3 ΕΕ C 292E, 1.12.2006, σ.11.
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A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική αλλαγή στην ΕΕ και παγκοσμίως είναι γεγονός 
και ότι η διαχείρισή της αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις του μέλλοντος,

B. έχοντας την πεποίθηση ότι η γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού θέτει τις περιφέρειες 
προ νέων προκλήσεων αλλά και ότι οι προκλήσεις αυτές δεν πρέπει να θεωρούνται ως 
απειλή αλλά ως ευκαιρία,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν μεγάλες 
προκλήσεις, αλλά ότι και οι αστικές περιοχές αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, όπως η 
αλλαγή του μέσου όρου ηλικίας, και ότι τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές η 
ανάγκη για καλές υποδομές και υπηρεσίες δεν μειώνεται αλλά μεταβάλλεται ποιοτικά,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
2007-2013, έχουν σχεδιάσει τη διάθεση πόρων των διαρθρωτικών ταμείων ύψους 30 
δισεκατομμυρίων ευρώ για ενέργειες στον τομέα της δημογραφικής αλλαγής, ενώ η 
περιφερειακή πολιτική αποτελεί βασικό μέσο για την αντιμετώπιση αυτής της αλλαγής,

Γενικά

1. θεωρεί ότι το κοινό αντιλαμβάνεται συχνά μόνον τους κινδύνους και όχι τις ευκαιρίες 
που προσφέρει η δημογραφική αλλαγή·

2. υποστηρίζει ότι η δημογραφική αλλαγή έχει πολύ διαφορετικό αντίκτυπο στις διάφορες 
περιφέρειες·

3. εκτιμά ότι το πολιτικό πλαίσιο για την ισότητα των φύλων μπορεί να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων· ζητεί επομένως να λαμβάνεται υπόψη το 
ζήτημα της ισότητας των φύλων σε όλους τους προβληματισμούς για δημογραφικά 
ζητήματα·

Μεταρρυθμίσεις της διαρθρωτικής πολιτικής

4. καλεί τις περιφέρειες να λαμβάνουν υπόψη και δημογραφικούς δείκτες κατά την διάθεση 
και κατανομή των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

5. καλεί την Επιτροπή να θεωρήσει τη δημογραφική αλλαγή ως μία από τις «θεματικές 
προτεραιότητες» βάσει των οποίων θα διαμορφώσει τη μελλοντική πολιτική συνοχής· 
ζητεί επίσης από την Επιτροπή να επιμένει στην ενσωμάτωση αυτού του θέματος κατά 
τη σύναψη επενδυτικών συμπράξεων με τα κράτη μέλη·

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να λαμβάνουν υπόψη σε μεγαλύτερο 
βαθμό απ' ό,τι στο παρελθόν τη δημογραφική αλλαγή και τις επιπτώσεις της ως οριζόντια 
προτεραιότητα στα επιχειρησιακά τους προγράμματα·

Αστική ανάπτυξη / υποδομές

7. ενθαρρύνει τις περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία για την 
αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και να παραμείνουν ελκυστικές για τους 
κατοίκους τους ούτως ώστε να περιοριστεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου·
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8. θεωρεί ότι, προκειμένου να αποτραπεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου, είναι απαραίτητη η 
ανάπτυξη πόλεων φιλικών προς τα παιδιά και τις οικογένειες, όπως η «πόλη των μικρών 
αποστάσεων», όπου οι χώροι εργασίας, κατοικίας και αναψυχής ευρίσκονται σε κοντινή 
απόσταση μεταξύ τους· καλεί τις περιφέρειες να εξασφαλίζουν, κατά τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη μικτής χρήσης με το συνδυασμό κατοικιών, βιομηχανιών και 
χώρων πρασίνου·

9. επισημαίνει ότι οι πόροι του ΕΤΠΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή του 
κοινωνικού αποκλεισμού ηλικιωμένων ατόμων, παραδείγματος χάριν, για τη δημιουργία 
υποδομών κατάλληλων για τους ηλικιωμένους·

10. θεωρεί ότι σε περιφέρειες όπου παρατηρείται συρρίκνωση του πληθυσμού πρέπει να 
στηριχθεί οικονομικά και η ανάπλαση ή αναδιάρθρωση των πόλεων· είναι πεπεισμένο ότι 
ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις αλλαγές στη 
χρήση των υποδομών, μεταξύ άλλων με την αναζωογόνηση και την αναδιαμόρφωση των 
κέντρων των πόλεων·

11. καλεί τις περιφέρεις να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες στον τομέα των τοπικών δημόσιων 
μεταφορών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις που προκύπτουν από τη 
μείωση του αριθμού των επιβατών κυρίως στις αγροτικές περιοχές· 

Ηλικιωμένοι, παιδιά, οικογένειες

12. τάσσεται υπέρ της χρησιμοποίησης πόρων του ΕΤΠΑ για δάνεια με ευνοϊκά επιτόκια με 
τα οποία μπορεί να στηριχθεί η κατασκευή κατοικιών κατάλληλων για ηλικιωμένους· 
προτείνει να διατεθούν πόροι για κατοικίες κοινωνικής πρόνοιας ή κατοικίες διευρυμένης 
οικογένειας προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλή ποιότητα ζωής σε μια γηράσκουσα 
κοινωνία·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και 
υγείας σύμφωνα με τις ανάγκες και να διαθέσουν χρηματοδοτικούς πόρους προκειμένου 
να συνεχίσει να εξασφαλίζεται η παροχή κατ' οίκον φροντίδας και καθολικά 
προσβάσιμης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ηλικιωμένους·

14. εκτιμά ότι οι δημόσιες επενδύσεις στο σύστημα υγείας και περίθαλψης είναι σημαντικές 
για την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την 
παροχή καλής ιατρικής περίθαλψης και στις αγροτικές περιοχές, επί παραδείγματι με 
πύλες κλινικής (Portalkliniken), και να χρησιμοποιήσουν πόρους των διαρθρωτικών 
ταμείων για τη στήριξη συμπληρωματικών μέτρων στον τομέα της τηλεϊατρικής·

15. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στα 
επαγγέλματα που συνδέονται με την παροχή περίθαλψης και φροντίδας· υποστηρίζει ότι 
οι περιφέρειες πρέπει να χρησιμοποιήσουν πόρους του ΕΚΤ για την εκπαίδευση 
προσωπικού του τομέα της περίθαλψης και φροντίδας, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
περίθαλψη και φροντίδα υψηλής ποιότητας·

16. καλεί τις περιφέρειες και τις κοινότητες να προσφέρουν καθολικά προσβάσιμες, 
αξιόπιστες και δωρεάν δυνατότητες ολοήμερης φροντίδας για παιδιά όλων των ηλικιών, 
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προκειμένου να αναχαιτιστεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου·

Μετανάστευση / Ένταξη

17. καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε μια κοινή στρατηγική για τη μετανάστευση, 
δεδομένου ότι η Ευρώπη, λόγω της δημογραφικής εξέλιξης, εξαρτάται από τη 
μετανάστευση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού·

18. προτείνει να διατεθούν περισσότεροι πόροι για την ένταξη των μεταναστών, προκειμένου 
να εξαλειφθούν οι προκαταλήψεις, ενώ για το σκοπό αυτό θα μπορούσαν να προωθηθούν 
προγράμματα εκπαίδευσης και κοινές εκδηλώσεις για την προώθηση ανταλλαγών·

Απασχόληση

19. καλεί την Επιτροπή να δώσει στο ΕΚΤ ένα τέτοιο προσανατολισμό ώστε το δυναμικό 
του να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής· επισημαίνει ότι οι 
γνώσεις των ηλικιωμένων πρέπει να αξιοποιούνται, επί παραδείγματι στο πλαίσιο 
προγραμμάτων καθοδήγησης (Coaching-Projekten), και ότι είναι απαραίτητη η 
δημιουργία δομών για το σκοπό αυτό·

20. υποστηρίζει ότι οι περιφέρειες πρέπει να χρησιμοποιήσουν πόρους του ΕΚΤ για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, προκειμένου να τους δίδεται η δυνατότητα να 
επιλέγουν το κατάλληλο επάγγελμα·

21. θεωρεί ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών πρέπει να αυξηθεί· ζητεί επομένως να 
δοθεί σε περισσότερες γυναίκες η δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικευμένες θέσεις 
εργασίας και σε προγράμματα διά βίου μάθησης·

Ανάλυση / Βέλτιστη πρακτική

22. θεωρεί ότι οι δημογραφικές εξελίξεις στις περιφέρειες πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο στατιστικών μετρήσεων· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις, 
προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμες τοπικές, περιφερειακές και εθνικές τράπεζες 
δεδομένων που αφορούν τις δημογραφικές εξελίξεις ούτως ώστε τα δεδομένα αυτά να 
μπορούν να αξιολογηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

23. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον «δείκτη δημογραφικής ευπάθειας» και να τον 
υπολογίζει ανά πενταετία, προκειμένου να καταδειχθεί ποιες περιφέρειες στην Ευρώπη 
είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στη δημογραφική αλλαγή·

24. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία με τοπικούς και περιφερειακούς 
φορείς σε θέματα που συνδέονται με τη δημογραφική αλλαγή·

25. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τρόπους για να αναδιαμορφωθεί με κατάλληλο 
τρόπο η ιδέα του προγράμματος «ERASMUS για βουλευτές» και να παρουσιάσει 
αναλυτικότερα την ιδέα ενός «θερινού ή χειμερινού πανεπιστημίου»·

o
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o o

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Η δημογραφική αλλαγή - Ευκαιρία και όχι απειλή

Η δημογραφική αλλαγή στην ΕΕ είναι γεγονός και η διαχείριση αυτής της αλλαγής αποτελεί 
μια από τις βασικές προκλήσεις του μέλλοντος. Η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης 
προχωρεί· η Ευρώπη έχει τον γηραιότερο πληθυσμό και το χαμηλότερο ρυθμό αύξησης του 
πληθυσμού στον κόσμο. Στα περισσότερα κράτη μέλη το ποσοστό γεννητικότητας είναι 
χαμηλότερο από το ποσοστό που εξασφαλίζει την ανανέωση του πληθυσμού (2,1 παιδιά ανά 
γυναίκα) - και σε ορισμένες περιπτώσεις συνεχίζει να μειώνεται - ενώ αυξάνεται το 
προσδόκιμο επιβίωσης. Ένα κορίτσι που γεννήθηκε στη Γερμανία το 2010 έχει πιθανότητες
50% να φθάσει στην ηλικία των 100 ετών. Επομένως, η δημογραφική αλλαγή δικαίως 
θεωρείται ως η μείζων τάση του 21ου αιώνα, η οποία θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στην 
πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη. 

Πολλοί βλέπουν τη δημογραφική αλλαγή ως πρόβλημα. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η άποψη 
αυτή αποτελεί μια κοντόθωρη θεώρηση των πραγμάτων και υποστηρίζει ότι πρέπει να δούμε 
τις ευκαιρίες που φέρνουν αυτές οι εξελίξεις για την Ευρώπη. Το πρόβλημα δεν έγκειται στη 
δημογραφική αλλαγή καθεαυτή, αλλά στη διστακτική στάση της πολιτικής και της κοινωνίας 
έναντι αυτής της αλλαγής.

Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι η δημογραφική αλλαγή δημιουργεί νέες προκλήσεις σε 
πολλές περιφέρειες της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι δημογραφικές εξελίξεις πρέπει να εξετάζονται 
κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο, όπου γίνονται αντιληπτές πολύ διαφορετικές εξελίξεις. Ενώ 
σε πολλές αγροτικές περιοχές η δημογραφική αλλαγή χαρακτηρίζεται από την απομάκρυνση 
των νέων από την ύπαιθρο, οι ευημερούσες αστικές περιοχές ωφελούνται από τις 
μετακινήσεις. Τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως το Λονδίνο, πρέπει να διαχειριστούν την 
εισροή πληθυσμού, ενώ αντίθετα περιφέρειες όπως τα νέα ομοσπονδιακά κρατίδια της 
Γερμανίας, η δυτική Πολωνία ή η βόρεια Ισπανία βιώνουν το φαινόμενο εξόδου του 
πληθυσμού τους. Σε περίπου 20 περιφέρειες της Ευρώπης η μείωση του πληθυσμού 
υπολογίζεται άνω του 10%.

2. Δημογραφική αλλαγή και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ

Δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα όλες οι περιφέρειες ότι η δημογραφική αλλαγή συνεπάγεται για 
αυτές τόσο κινδύνους όσο και ευκαιρίες. Η ποικιλία των προκλήσεων σημαίνει ότι οι 
περιφέρειες και οι πόλεις χρειάζεται να αναπτύξουν δικές τους στρατηγικές. Αυτό βασικά 
υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι οι 
περιφέρειες πρέπει να δράσουν προληπτικά και για αυτό χρειάζονται ταυτόχρονα 
καθοδήγηση και προοπτικές. 

Στα συμπεράσματα της 5ης έκθεσης για τη συνοχή1 τονίζεται η σημασία της δημογραφικής 
αλλαγής. Η ανακοίνωση της Επιτροπής για την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των 
περιφερειών αναφέρει επίσης ότι πρέπει να διασφαλίζονται τα δικαιώματα κάθε γενιάς. Τα 

                                               
1 COM (2010) 642, σ. 230 κ.ε.
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παιδιά και οι νέοι πρέπει να μετέχουν ενεργά στην κοινωνία, και αυτό περιλαμβάνει την 
υποστήριξη των οικογενειών τους, τη δημιουργία και συντήρηση υψηλής ποιότητας 
ιδρυμάτων φροντίδας και εκπαίδευσης, την επαγγελματική κατάρτιση και τις επαγγελματικές 
προοπτικές. Οι μεσαίες γενιές χρειάζονται στήριξη στη φροντίδα και ανατροφή των παιδιών 
αλλά και στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Οι ηλικιωμένοι χρειάζονται βοήθεια για ενεργή και 
ανεξάρτητη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πόρους των διαρθρωτικών 
ταμείων για την ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών. Κατά αυτόν τον τρόπο η ευρωπαϊκή 
διαρθρωτική πολιτική συγχρηματοδοτεί έργα για την επιτυχή διαχείριση της δημογραφικής 
αλλαγής. Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 τα κράτη μέλη διέθεσαν στα 
επιχειρησιακά τους προγράμματα σχεδόν 30 δισεκατομμύρια ευρώ (ή 8.5% των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων) για μέτρα σε αυτόν τον τομέα. Επομένως, η περιφερειακή πολιτική 
αποτελεί βασικό μέσο για τη διαχείριση της δημογραφικής αλλαγής.

3. Αιτήματα και ερωτήματα στην υπό εξέταση έκθεση

Η εισηγήτρια γνωρίζει ότι η δημογραφική αλλαγή αποτελεί διατομεακό ζήτημα1. Ωστόσο, 
πιστεύει ότι κυρίως η διαρθρωτική πολιτική πρέπει να αντιμετωπίσει τις τεράστιες 
προκλήσεις της δημογραφικής αλλαγής, κυρίως στα ακόλουθα έξι βασικά σημεία:

1. Τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα στις προκλήσεις της 
δημογραφικής αλλαγής. Η Επιτροπή πρέπει να θεωρεί την αλλαγή αυτή ως κεντρική 
προτεραιότητα για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες πρέπει να λάβουν περισσότερο απ' ό,τι στο παρελθόν το θέμα αυτό υπόψη και να 
το αναγνωρίσουν ως οριζόντια προτεραιότητα στα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Κατά 
την περιφερειακή κατανομή των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη δημογραφικοί δείκτες.

2. Όσον αφορά τις υποδομές, η εισηγήτρια θεωρεί ότι υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις τόσο για 
τις αγροτικές περιοχές όσο και για τις πόλεις. Η απομάκρυνση και ο κοινωνικός αποκλεισμός 
ηλικιωμένων ατόμων πρέπει να παρεμποδιστούν και, για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
προσαρμοστεί αναλόγως ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων 
μπορούν να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία. Οι πόλεις και οι κοινότητες πρέπει να είναι 
ελκυστικές για τους κατοίκους τους· προς τούτο πρέπει να υπάρχουν υποδομές φιλικές προς 
τα παιδιά και τις οικογένειες καθώς και καλές τοπικές δημόσιες μεταφορές.

3. Η δημογραφική αλλαγή αφορά κυρίως ηλικιωμένους, παιδιά και οικογένειες. Η 
περιφερειακή πολιτική μπορεί να κάνει πολλά για αυτές τις ομάδες πληθυσμού, π.χ. με 
πιστώσεις του ΕΤΠΑ για δάνεια με ευνοϊκά επιτόκια με τα οποία μπορεί να στηριχθεί η 
κατασκευή κατοικιών κατάλληλων για ηλικιωμένους, ή με την στήριξη κατοικιών 
διευρυμένης οικογένειας. Μια καθολικά προσβάσιμη ιατρική περίθαλψη, επαρκές προσωπικό 
για την παροχή φροντίδας και προσφορά δωρεάν δυνατοτήτων ολοήμερης φροντίδας για 
παιδιά είναι απαραίτητα και μπορούν να στηριχτούν από την πολιτική συνοχής.

4. Η Ευρώπη θα συνεχίσει, για δημογραφικούς λόγους, να εξαρτάται από την εισροή 

                                               
1 Πβλ. επίσης (2010/2027(INI)) της επιτροπής EMPL.
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ειδικευμένου εργατικού δυναμικού1. Η «μπλε κάρτα» μπορεί να είναι μόνον ένα πρώτο βήμα 
προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη μετανάστευση. Ταυτόχρονα πρέπει να επισημανθεί 
ότι η ένταξη των μεταναστών δεν έχει πραγματοποιηθεί παντού με την ίδια επιτυχία. Η 
πολιτική συνοχής μπορεί να βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα με προγράμματα εκπαίδευσης ή 
εκδηλώσεις (όπως το Γερμανο-τουρκικό Οικονομικό Κέντρο στο Mannheim).

5. Για την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο 
η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών. Επιπλέον πρέπει να καταπολεμηθεί η 
ανεργία των νέων. Όσον αφορά τους ηλικιωμένους, είναι σημαντικό να αξιοποιούνται οι 
γνώσεις και οι ικανότητές τους (επί παραδείγματι στο πλαίσιο προγραμμάτων καθοδήγησης 
(Coaching-Projekten). Δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις λόγω ηλικίας στην αγορά 
εργασίας. Για όλες αυτές τις δράσεις τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν πόρους 
του ΕΚΤ.

6. Κατά την εισηγήτρια, για να βρεθούν απαντήσεις στις προκλήσεις της δημογραφικής 
αλλαγής είναι σημαντικό να αποτελέσει η αλλαγή αυτή αντικείμενο στατιστικής μέτρησης. 
Δεύτερον, πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα 
και να γίνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Εάν διαμορφώνουμε τη δημογραφική αλλαγή και βρίσκουμε απαντήσεις τόσο σε ευρωπαϊκό 
όσο και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η δημογραφική αλλαγή δεν αποτελεί απειλή 
αλλά μια ευκαιρία για την Ευρώπη.

                                               
1 Η Γερμανία, επί παραδείγματι, τα επόμενα 15 έτη θα χρειάζεται 30.000-50.000 ειδικευμένους εργαζόμενους 
ετησίως από τρίτες χώρες, πβλ. Ομοσπονδιακό Γραφείο Απασχόλησης: Προοπτικές 2025 - Fachkräfte für 
Deutschland, Nürnberg 2011 (σελ. 36 κ.ε.).


