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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over demografische verandering en de gevolgen daarvan voor het toekomstig cohesiebeleid 
van de EU
(2010/2157(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het vijfde verslag over de economische, sociale en territoriale samenhang van het DG 
REGIO, met name de bladzijden 230-234,

– gezien de conclusies van het vijfde cohesieverslag: de toekomst van het cohesiebeleid 
(COM(2010)0642), en het bijbehorende begeleidend document (SEK(2010)1348),

– gezien het werkdocument van het DG REGIO "Regio's 2020: een beoordeling van de 
toekomstige uitdagingen voor de EU-regio's" van november 2008 ("background document 
to commission staff working document" SEC(2008)2868)),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 november 2010 over demografische 
vraagstukken en de solidariteit tussen de generaties1, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 februari 2008 over de demografische toekomst 
van Europa2,

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's getiteld: "Meer solidariteit 
tussen de generaties" van 10 mei 2007 (COM(2007)0244),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 maart 2006 over demografische vraagstukken en 
de solidariteit tussen de generaties3,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "De demografische toekomst van Europa: 
probleem of uitdaging?" van 12 oktober 2006 (COM(2006)0571),

– gezien het groenboek getiteld "Demografische veranderingen: naar een nieuwe solidariteit 
tussen de generaties" van 16 maart 2005 (COM(2005)0094),

– gelet op artikel 48 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid (A7-0000/2011),

A. overwegende dat de demografische verandering in de EU en wereldwijd een feit is en dat de 
omgang hiermee een van de belangrijkste opgaven voor de toekomst is,

B. in de overtuiging dat de regio's zich met de vergrijzing van de Europese bevolking voor 
nieuwe taken gesteld zien, die echter niet als bedreiging, maar veeleer als kans moeten 
worden beschouwd,

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0400.
2 PB C 184 E van 6.8.2009, blz. 75.
3 PB C 292 E van 1.12.2006, blz. 11.
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C. overwegende dat met name plattelandsgebieden voor grote uitdagingen staan, waarbij echter 
ook stedelijke gebieden voor nieuwe uitdagingen gesteld worden, zoals de verandering van 
de gemiddelde leeftijd, en dat zowel in plattelands- als stedelijke gebieden de behoefte aan 
goede infrastructuur en diensten niet kleiner wordt, maar in kwalitatief opzicht verandert,

D. overwegende dat de lidstaten in het kader van de operationele programma's 2007-2013 30 
miljard euro aan structuurgelden gepland hebben voor maatregelen op het gebied van de 
demografische verandering, waarmee het regionaal beleid een cruciaal instrument vormt 
voor de aanpak van de demografische verandering,

Opmerkingen van algemene aard

1. is van mening dat in de publieke opinie vaak alleen de gevaren en niet de kansen van de 
demografische verandering worden belicht;

2. is van mening dat de demografische verandering zeer uiteenlopende gevolgen voor de 
regio's heeft;

3. is van oordeel dat een gunstig politiek klimaat voor gendergelijkheid kan bijdragen aan de 
aanpak van de demografische uitdagingen; verzoekt daarom om bij de beschouwing van 
demografische vraagstukken altijd ook aandacht te besteden aan gendergelijkheid;

Aanpassingen van het structuurbeleid

4. pleit ervoor dat de regio's bij de toekenning en verdeling van Europese structuurgelden ook 
rekening houden met demografische indicatoren;

5. verzoekt de Commissie om de demografische verandering als een van de "thematische 
prioriteiten" te beschouwen voor de uitwerking van het toekomstige cohesiebeleid; verzoekt 
de Commissie tevens om er bij het aangaan van investeringspartnerschappen bij de lidstaten 
op aan te dringen hieraan aandacht te besteden;

6. moedigt de lidstaten en de regio's aan de demografische verandering en de gevolgen daarvan 
meer dan voorheen als horizontale prioriteit in hun operationele programma's op te nemen;

Stedelijke ontwikkeling / infrastructuur

7. moedigt regio's aan de structuurfondsen in te zetten voor de aanpak van de demografische 
uitdagingen en om aantrekkelijk te blijven voor de inwoners en zo leegloop tegen te gaan;

8. is van mening dat, ter voorkoming van leegloop, de ontwikkeling van kind- en 
gezinsvriendelijke steden noodzakelijk is, met inbegrip van een "stad van korte 
verbindingen", waarin werk, woning en ontspanning dicht bij elkaar liggen; verzoekt de 
regio's bij de stadsplanning te zorgen voor een mix van wonen, werken en groenvoorziening;

9. wijst erop dat EFRO-middelen kunnen worden aangewend om sociale uitsluiting van 
ouderen tegen te gaan, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van op ouderen afgestemde 
infrastructuur;

10. is van mening dat in regio's waar de bevolking krimpt ook stadsvernieuwing (bijv. 
renovatie) financieel gesteund moet worden; is van mening dat men zich bij de 
stadsplanning meer moet instellen op herbestemming van infrastructuur, ook door 
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revitalisering en herinrichting van stadscentra;

11. verzoekt de regio's innovatieve concepten voor het openbaar vervoer te ontwikkelen als 
antwoord op het teruglopende gebruik van het openbaar vervoer in met name 
plattelandsgebieden; 

Ouderen, kinderen, gezinnen

12. pleit ervoor dat EFRO-middelen worden gebruikt voor een gunstige financiering van 
woningen die zijn aangepast aan ouderen;  stelt voor geld beschikbaar te stellen voor 
zorgwooncomplexen en huizen met meerdere generaties om een hoge levenskwaliteit van de 
vergrijzende samenleving te waarborgen;

13. moedigt de lidstaten aan hun aanbod aan sociale voorzieningen en zorgvoorzieningen aan te 
passen aan de veranderende vraag en om gelden beschikbaar te stellen voor thuiszorg voor 
ouderen en een afdoende territoriale spreiding van het zorgaanbod;

14. acht overheidsinvesteringen in de gezondheidszorg en het systeem voor langdurige zorg van 
belang voor de sociale samenhang in Europa; verzoekt de lidstaten ook in 
plattelandsgebieden te zorgen voor goede medische zorg, bijvoorbeeld in de vorm van 
regionale medische centra ("Portalkliniken"), en structuurgelden beschikbaar te stellen voor 
aanvullende maatregelen op het vlak van telegeneeskunde;

15. waarschuwt voor een tekort aan personeel in de verpleging; is van mening dat de regio's 
ESF-middelen moeten benutten voor het opleiden van verplegend personeel om zo een 
kwalitatief hoog verplegingsniveau te waarborgen;

16. verzoekt regio's en gemeenten om algehele kosteloze en betrouwbare opvang aan te bieden 
voor hele dagen en voor kinderen uit alle leeftijdsklassen, om leegloop tegen te gaan;

Migratie / Integratie

17. verzoekt de lidstaten te streven naar een gemeenschappelijke migratiestrategie aangezien 
Europa vanwege de demografische ontwikkeling aangewezen is op een verdere instroom 
van gekwalificeerde arbeidskrachten;

18. stelt voor meer geld beschikbaar te stellen voor de integratie van immigranten, om 
vooroordelen weg te nemen, waarbij opleiding en gezamenlijke uitwisselingsevenementen 
ondersteund kunnen worden;

Werkgelegenheid

19. verzoekt de Commissie om het ESF zo in te richten dat het potentieel in sterkere mate 
tegemoet komt aan de uitdagingen van de demografische verandering; wijst erop dat de 
kennis van ouderen benut zou moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van 
coachingprojecten, en dat hiervoor structuren nodig zijn;

20. is van mening dat de regio's bij de strijd tegen jeugdwerkloosheid ESF-middelen moeten 
gebruiken om jongeren de mogelijkheid te geven een geschikt beroep te kiezen;

21. is van mening dat het percentage vrouwen dat deelneemt aan de arbeidsmarkt moet worden 
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verhoogd; pleit er daarom voor meer vrouwen toegang te geven tot gekwalificeerde banen 
en de programma's voor een leven lang leren;

Analyse / best-practice

22. is van mening dat demografische ontwikkelingen in de regio's statistisch geregistreerd 
moeten worden; verzoekt de Commissie met voorstellen te komen om lokale, regionale en 
nationale databanken met elkaar te koppelen zodat de gegevens voor heel Europa kunnen 
worden geëvalueerd; 

23. verzoekt de Commissie de "Demography Vulnerability Index" aan te scherpen en deze om 
de vijf jaar vast te stellen, om zichtbaar te maken in welke regio's in Europa de 
demografische verandering bijzonder sterk optreedt;

24. verzoekt de lidstaten beter met lokale en regionale actoren samen te werken op gebieden die 
met de demografische verandering verband houden;

25. verzoekt de Commissie naar mogelijkheden op zoek te gaan om het idee van "ERASMUS 
voor vertegenwoordigers" in gepast vorm aan te passen en haar idee van een "zomer- of 
winteruniversiteit" nader toe te lichten;

-o0o-

26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

1. De demografische verandering – kans in plaats van bedreiging

De demografische verandering in de EU is een feit, en de omgang hiermee is een van de 
belangrijkste opgaven voor de toekomst. De vergrijzing van de Europese bevolking zet door en 
inmiddels hebben we de oudste bevolking en de laagste bevolkingsgroei ter wereld. In de meeste 
lidstaten liggen de geboortecijfers onder het vervangingsniveau van 2,1 kinderen per vrouw (dit 
zal deels zelfs nog verder dalen), terwijl de levensverwachting toeneemt. Een meisje dat in 2010 
in Duitsland geboren wordt, heeft 50% kans om 100 jaar oud te worden. De demografische 
verandering wordt daarom terecht beschouwd als de "megatrend van de 21ste eeuw", die de 
politieke, sociale, maatschappelijke en economische situatie in Europa ingrijpend zal veranderen. 

Velen zien de demografische verandering als een probleem. Volgens de rapporteur is dat echter 
kortzichtig en zouden we oog moeten hebben voor de kansen van deze ontwikkelingen voor 
Europa. Het probleem is niet gelegen in de demografische verandering als zodanig, maar in de 
aarzelende houding van de politiek en de samenleving om met deze verandering om te gaan.

De rapporteur is van mening dat de demografische verandering in veel EU-regio's tot nieuwe 
uitdagingen zal leiden. Daarom moeten demografische ontwikkelingen vooral op regionaal 
niveau worden gevolgd want op dat niveau zijn de meest duidelijke ontwikkelingen te zien. 
Waar de bevolking in veel landelijke gebieden afneemt door het vertrek van jongeren, profiteren 
welgestelde stedelijke gebieden van een toestroom. Dichtbevolkte regio's als Londen hebben te 
maken met een toestroom, terwijl uit bijvoorbeeld de nieuwe Duitse deelstaten, het westen van 
Polen of het noorden van Spanje juist mensen wegtrekken. In zo'n 20 regio's in Europa zal de 
bevolking met meer dan 10 % afnemen.

2. Demografische verandering en het regionaal beleid van de EU 

Dat een demografische verandering zowel risico's als kansen biedt, wordt nog niet door alle 
regio's onderkend. De vele uitdagingen eisen van regio's en steden een strategie. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt hoofdzakelijk bij de lidstaten, maar de rapporteur is ervan 
overtuigd dat regio's proactief te werk moeten gaan en daarbij zowel instructies als perspectieven 
nodig hebben. 

In de conclusies van het vijfde cohesieverslag1 benadrukt de Commissie de betekenis van de 
demografische verandering. In de mededeling van de Europese Commissie "Solidariteit tussen 
de regio's bevorderen" wordt eveneens gesteld dat de rechten van elke generatie moeten worden 
gewaarborgd. Kinderen en jongeren moeten deelnemen aan de maatschappij en daarbij hoort 
ondersteuning van het gezin, het vestigen en handhaven van kwalitatief hoogwaardige opvang-
en scholingsvoorzieningen, beroepsopleiding en perspectieven op het gebied van werk. De 
middengeneraties hebben ondersteuning nodig bij de opvang en de opvoeding van hun kinderen, 
maar ook bij de verzorging van de oudere generatie. Oudere mensen hebben steun nodig om 
actief en onafhankelijk deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven.

Lidstaten en regio's kunnen structuurgelden gebruiken voor de ontwikkeling van op maat 
gesneden strategieën. Op deze manier worden via het EU-structuurbeleid projecten 
gecofinancierd waarmee de demografische verandering goed kan worden opgevangen. In de 
programmaperiode 2007-2013 hebben de lidstaten in hun operationele programma's bijna 
                                               
1 COM(2010)0642, blz. 230 e.v.
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30 miljard euro (8,5% van de structuurgelden) gepland voor maatregelen op dit gebied. Daarmee 
vormt het regionaal beleid een cruciaal instrument voor de aanpak van de demografische 
verandering.

3. Taken en vragen van dit verslag

De rapporteur is zich bewust dat de demografische verandering zich op meerdere gebieden 
manifesteert1. Toch is het haar mening dat ook en juist met name in het structuurbeleid de 
enorme uitdagingen van de demografische verandering het hoofd moet worden geboden. Daarbij 
ziet zij zes prioriteiten:

1. De structuurfondsen moeten beter worden afgestemd op de uitdagingen van de demografische 
verandering. De Commissie zou deze verandering als kernprioriteit voor de ontwikkeling van 
Europa moeten beschouwen. Tegelijkertijd moeten zowel de lidstaten als de regio's dit 
onderwerp meer dan voorheen in ogenschouw nemen en verwerken in hun operationele 
programma's als horizontale prioriteit. Bij de regionale verdeling van structuurgelden moet 
rekening worden gehouden met demografische indicatoren.

2. Bij de infrastructuur ziet de rapporteur zowel voor plattelandsgebieden als voor steden grote 
uitdagingen. Ontvolking en sociale uitsluiting van ouderen moeten worden voorkomen, de 
stadsplanning moet worden aangepast. Structuurgelden kunnen hierbij een ondersteunende rol 
spelen. Steden en gemeenten moeten voor hun inwoners aantrekkelijk zijn, met onder meer een 
kind- en gezinsvriendelijke infrastructuur en goed openbaar vervoer.

3. De demografische verandering betreft vooral ouderen, kinderen en gezinnen. Het regionaal 
beleid kan veel voor hen betekenen, bijvoorbeeld met behulp van EFRO-middelen voor een 
gunstige financiering om woningen voor ouderen aan te passen, of door bevordering van huizen 
met meerdere generaties. Een afdoende territoriale spreiding van het zorgaanbod, voldoende 
verplegend personeel en gratis kinderopvang voor hele dagen zijn absoluut noodzakelijk en 
kunnen door het cohesiebeleid ondersteund worden.

4. Gedwongen door de demografische ontwikkeling, zal Europa zijn aangewezen op een verdere 
instroom van gekwalificeerde arbeidskrachten2. De ‘blue card' kan hooguit een eerste stap 
vormen op weg naar een Europese migratiestrategie. Tegelijkertijd valt vast te stellen dat de 
integratie van immigranten wisselend succesvol is. Hierbij kan het cohesiebeleid ondersteuning 
bieden, bijvoorbeeld middels opleidingen of evenementen (zoals het Duits-Turkse economisch 
centrum in Mannheim).

5. Om de demografische uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moet het percentage vrouwen 
dat deelneemt aan de arbeidsmarkt worden verhoogd. Daarnaast moet jeugdwerkloosheid 
bestreden worden. Voor de ouderen geldt dat we een beroep moeten doen op hun kennis en 
kunde (bijvoorbeeld in de vorm van coachingprojecten). Er mag op de arbeidsmarkt niet worden 
gediscrimineerd op leeftijd. Voor al deze maatregelen kunnen de lidstaten gebruik maken van 
ESF-middelen.

6. Om antwoorden te vinden op de uitdagingen die de demografische verandering biedt, is het 
voor de rapporteur belangrijk deze verandering statistisch goed in kaart te brengen. In een 
                                               
1 Zie ook 2010/2027(INI) van EMPL.
2 Zo zijn bijvoorbeeld in Duitsland de komende 15 jaar 30.000-50.000 arbeidskrachten per jaar uit derde landen 
nodig, zie "Bundesagentur für Arbeit: Perspektive 2025 - Fachkräfte für Deutschland, Nürnberg 2011 (blz. 36 e.v.).
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tweede stap moet de coördinatie tussen de betrokken instanties op alle niveaus worden verbeterd 
en moeten best-practice-voorbeelden worden uitgewisseld.

Als we de demografische verandering in goede banen leiden en antwoorden vinden op Europees, 
nationaal en regionaal niveau, is er geen sprake van een bedreiging, maar een kans voor Europa.


