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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida 
sammanhållningspolitik
(2010/2157(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av GD REGIO:s femte rapport om den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen, särskilt sidorna 230–234,

– med beaktande av slutsatserna i den femte sammanhållningsrapporten: 
Sammanhållningspolitikens framtid (KOM(2010)0642) och därtill hörande dokument 
(SEK(2010)1348),

– med beaktande av GD REGIO:s arbetsdokument om regioner 2020 – en utvärdering av de 
kommande utmaningarna för EU:s regioner (bakgrundsdokument till kommissionens 
arbetsdokument (SEK(2008)2868)),

– med beaktande av sin resolution av den 11 november 2010 om den demografiska 
utmaningen och solidariteten mellan generationerna1, 

– med beaktande av sin resolution av den 21 februari 2008 om Europas demografiska 
framtid2,

– med beaktande av meddelandet av den 10 maj 2007 från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén med titeln ”Främja solidariteten mellan generationerna”
(KOM(2007)0244),

– med beaktande av sin resolution av den 23 mars 2006 om demografiska utmaningar och 
solidaritet mellan generationer3,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 oktober 2006 med titeln 
”Europas demografiska framtid – En utmaning som öppnar möjligheter” 
(KOM(2006)0571),

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 16 mars 2005 med titeln 
”Befolkningsförändringar och nya solidariska band mellan generationerna” 
(KOM(2005)0094),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0400.
2 EUT C 184 E, 6.8.2009, s. 75.
3 EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 11.
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. De demografiska förändringarna i EU och i hela världen är ett faktum och att hantera dem 
är en av de viktigaste uppgifterna i framtiden.

B. Den åldrande europeiska befolkningen innebär nya uppgifter för regionerna, vilket dock 
inte bör ses som ett hot, utan snarare som en möjlighet.

C. I synnerhet landsbygdsregionerna står inför stora utmaningar, men även stadsregionerna 
står inför nya utmaningar, exempelvis en förändrad genomsnittsålder. I såväl 
landsbygds- som stadsregioner kommer behovet av infrastruktur och tjänster av hög 
kvalitet inte att minska, utan snarare att förändras.

D. Inom ramen för de operativa programmen för perioden 2007–2013 har medlemsstaterna 
avsatt strukturfondsmedel motsvarande 30 miljarder euro för åtgärder rörande de 
demografiska förändringarna, och på så sätt utgör regionpolitiken ett viktigt instrument för 
att bemöta dessa förändringar.

Allmänt

1. Europaparlamentet tror att man i allmänhet ofta bara ser riskerna med de demografiska 
förändringarna, och glömmer bort de möjligheter som de också innebär.

2. Europaparlamentet anser att de demografiska förändringarna påverkar olika regioner på 
helt olika sätt.

3. De politiska förutsättningarna för jämställdhet mellan kvinnor och män kan vara 
en bidragande faktor när det gäller att möta de demografiska utmaningarna. Därför begär 
Europaparlamentet att jämställdhetsfrågan alltid beaktas när demografiska frågor 
diskuteras.

Strukturpolitiska reformer

4. Europaparlamentet uppmanar regionerna att även ta hänsyn till demografiska indikatorer 
då de beviljar och fördelar medel från EU:s strukturfonder.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att betrakta de demografiska förändringarna 
som en av de tematiska prioriteringar som ska ligga till grund för utformningen av den 
framtida sammanhållningspolitiken. Kommissionen uppmanas också att kräva att 
medlemsstaterna tar hänsyn till dessa frågor då de ingår investeringspartnerskap.

6. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna och regionerna att i högre grad än vad 
som hittills varit fallet betrakta de demografiska förändringarna och deras konsekvenser 
som en övergripande prioriterad fråga för de operativa programmen.
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Stadsutveckling och infrastruktur

7. Europaparlamentet uppmuntrar regionerna att utnyttja strukturfonderna för att möta de 
demografiska utmaningarna och förbli attraktiva för invånarna och på så sätt förhindra 
avfolkning.

8. För att förhindra avfolkning måste städerna enligt Europaparlamentet bli barn- och 
familjevänligare och som ett led i detta arbete måste åtgärder vidtas för att åstadkomma 
”städer med korta avstånd”, det vill säga korta avstånd mellan arbetsplatser, bostäder och 
fritidsaktiviteter. Parlamentet uppmanar regionerna att i samband med stadsplaneringen ta 
hänsyn till hur bostäder, arbetsplatser och grönområden kan utnyttjas för olika ändamål.

9. Europaparlamentet erinrar om att Eruf-medel kan användas för att förhindra social 
utestängning av äldre, exempelvis genom byggnation av äldreanpassad infrastruktur.

10. Europaparlamentet anser att regioner med vikande befolkningssiffror även bör erhålla 
finansiellt stöd för upprustning respektive nedmontering av stadsmiljöer. Parlamentet 
menar att stadsplaneringen i högre grad måste anpassas efter infrastrukturens nya 
användningsområden, bland annat genom att stadskärnorna moderniseras och 
omstruktureras.

11. Europaparlamentet uppmanar regionerna att utveckla innovativa koncept för att den 
kollektiva lokaltrafiken ska kunna möta de utmaningar som det sjunkande 
passagerarantalet innebär, framför allt på landsbygden. 

Äldre personer, barn och familjer

12. Europaparlamentet förespråkar att Eruf-medel används för att stödja en ökning av antalet 
äldreanpassade bostäder genom lån till låg ränta. För att garantera en hög levnadsstandard 
för den åldrande befolkningen föreslår parlamentet att stöd beviljas för servicehus och 
flergenerationshus. 

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att behovsanpassa tjänsterna inom 
social- och hälsovårdssektorn och anslå medel för att äldre personer fortsättningsvis ska 
garanteras hemvård och fullständig medicinsk omsorg.  

14. Offentliga investeringar i hälsovårdssystemet är viktiga för den sociala sammanhållningen 
i EU. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, till exempel genom mobila 
sjukhus, se till att en god medicinsk omsorg tillhandahålls även i landsbygdsregionerna 
och att avsätta strukturfondsmedel för att främja kompletterande åtgärder rörande 
telemedicin.

15. Europaparlamentet varnar för brist på specialiserad arbetskraft inom vårdyrkena, och 
anser att regionerna bör använda sig av ESF-medel för att utbilda personal inom 
vårdyrkena, för att på så sätt garantera vård av hög kvalitet.

16. Europaparlamentet uppmanar regionerna och kommunerna att se till att det finns ett 
fullständigt utbud av tillförlitlig och kostnadsfri heldagsomsorg för barn i alla åldrar, för 
att på detta sätt motverka avfolkning.



PE462.525v01-00 6/10 PR\861797SV.doc

SV

Migration och integration

17. Eftersom den demografiska utvecklingen gör EU beroende av invandring av kvalificerad 
arbetskraft uppmanar Europaparlamentet medlemsstaterna att komma överens om 
en gemensam migrationsstrategi.

18. Europaparlamentet föreslår att ökade resurser anslås för att integrera invandrare och 
motverka fördomar: till exempel skulle man kunna främja utbildning och gemensamma 
utbytesåtgärder.

Sysselsättning

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att ESF i ännu högre grad anpassas 
så att fonden kan användas för att möta de utmaningar som de demografiska 
förändringarna innebär. Man bör också se till att utnyttja äldre personers kunskaper, till 
exempel genom handledningsprojekt, och för detta krävs särskilda strukturer.

20. Europaparlamentet förespråkar att regionerna bör utnyttja ESF-medel för att bekämpa 
arbetslösheten bland ungdomar och ge dem möjlighet att finna ett lämpligt yrke.

21. Europaparlamentet anser att andelen yrkesarbetande kvinnor måste höjas, och begär därför 
att fler kvinnor ges tillgång till kvalificerade yrken och till programmen för livslångt 
lärande.

Analys och bästa praxis

22. Europaparlamentet anser att den demografiska utvecklingen i regionerna måste kunna 
åskådliggöras med statistik, och uppmanar kommissionen att lägga fram förslag som gör 
att lokala, regionala och nationella databaser som avser den demografiska utvecklingen 
kan jämföras med varandra, för att man därmed ska kunna utvärdera och granska 
uppgifterna i hela EU. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att finslipa det s.k. demografiska 
sårbarhetsindexet och uppdatera det vart femte år, för att man ska kunna upptäcka vilka 
europeiska regioner som är särskilt sårbara när det gäller demografiska förändringar.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra samarbetet med lokala och 
regionala aktörer i frågor som rör demografiska förändringar.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att försöka ge idén om ett Erasmus för 
ledamöter en ny, lämplig utformning och att ytterligare klargöra sin idé om ett 
sommar- eller vinteruniversitet.

o

o          o
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26. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

1. Demografiska förändringar – möjligheter snarare än hot

De demografiska förändringarna i EU är ett faktum och att hantera dem är en av de viktigaste 
uppgifterna i framtiden. Den europeiska befolkningen blir allt äldre och vi har nu den äldsta 
befolkningen och den lägsta befolkningstillväxten i världen. I de flesta medlemsstater ligger 
födelsetalen under 2,1 barn per kvinna, som är det födelsetal som behövs för upprätthålla 
befolkningsmängden (och i vissa fall fortsätter födelsetalen att sjunka), medan den förväntade 
livslängden stiger. En flicka som är född i Tyskland 2010 kommer med 50-procentig säkerhet 
att bli 100 år gammal. Det är därmed med rätta som de demografiska förändringarna anses 
utgöra 2000-talets megatrend, och de kommer att i motsvarande grad förändra den politiska, 
sociala, samhälleliga och ekonomiska situationen i Europa. 

Många ser de demografiska förändringarna som ett problem. Föredraganden anser att detta är 
ett kortsiktigt synsätt och hon menar att man bör se till de möjligheter som denna utveckling 
innebär för Europa. Problemet ligger inte i de demografiska förändringarna som sådana, utan 
i politikernas och samhällets tveksamma inställning till denna utveckling.

Föredraganden anser att de demografiska förändringarna medför nya utmaningar i många av 
EU:s regioner. Därför måste den demografiska utvecklingen framför allt betraktas på 
regionnivå, där man kan skönja att utvecklingen är mycket varierande. Medan de 
demografiska förändringarna i många landsbygdsområden leder till att unga människor flyttar 
ut, har välmående stadsområden däremot nytta av inflyttningen. Storstadsområden som 
London måste klara av att ta emot ett stort antal inflyttande personer, medan människor flyttar 
ut från regioner såsom de nya tyska förbundsstaterna, västra Polen eller norra Spanien. 
I omkring 20 europeiska regioner kommer befolkningsminskningen att ligga på mer än 
10 procent.

2. Demografiska förändringar och EU:s regionpolitik 

Alla regioner har ännu inte insett att de demografiska förändringarna innebär både risker och 
möjligheter för dem. Att utmaningarna är så många innebär att regioner och städer behöver 
sina egna strategier. I princip ingår detta i medlemsstaternas behörighet, men föredraganden 
är övertygad om att regionerna måste agera proaktivt och att de samtidigt behöver både 
riktlinjer och perspektiv för detta.

I slutsatserna från den femte rapporten om sammanhållningen1 betonar kommissionen de 
demografiska förändringarnas betydelse. Också i kommissionens meddelande om främjande 
av solidariteten mellan regionerna konstateras det att varje generations rättigheter måste 
garanteras. Barn och ungdomar måste vara en del av samhället, och det förutsätter stöd till 
deras familjer, skapande och upprätthållande av högkvalitativa barnomsorgs- och
utbildningsmöjligheter, yrkesutbildning och möjligheter på arbetsmarknaden. 
Mellangenerationerna behöver stöd i samband med vård och uppfostran av barnen, men också 
i samband med vård och omhändertagande av den äldre generationen. Äldre människor 
behöver hjälp för att kunna delta i samhällslivet på ett aktivt och oberoende sätt.

                                               
1 KOM(2010)0642, s. 230 ff.
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Medlemsstater och regioner kan utnyttja strukturmedel för att ta fram skräddarsydda 
strategier. På så sätt samfinansierar den europeiska strukturpolitiken projekt som hanterar de 
demografiska förändringarna på ett lyckat sätt. Under stödperioden 2007–2013 har 
medlemsstaterna planerat anslag på knappt 30 miljarder euro (eller 8,5 procent av 
strukturmedlen) för åtgärder inom detta område genom sina respektive operativa program. 
Det innebär att regionalpolitiken är ett nyckelinstrument för att bemöta de demografiska 
förändringarna.

3. Krav och frågor som tas upp i detta betänkande

Föredraganden är medveten om att de demografiska förändringarna är en sektorsövergripande 
fråga1. Trots det anser hon att just strukturpolitiken också måste anta de enorma utmaningar 
som dessa demografiska förändringar innebär. Utmaningarna tas här upp i sex viktiga 
punkter, nämligen följande:

1. Strukturfonderna måste i högre grad anpassas efter de utmaningar som de demografiska 
förändringarna resulterar i. Kommissionen bör betrakta dessa förändringar som en av de 
viktigaste frågorna för Europas utveckling. Samtidigt bör medlemsstaterna och 
regionerna ta större hänsyn till denna fråga och låta den utgöra en övergripande 
prioritering i de operativa programmen. Regionerna bör fördela strukturmedel utifrån 
demografiska indikatorer.

2. Vad gäller infrastruktur kan föredraganden urskilja stora utmaningar, både för 
landsbygden och för städerna. Avfolkning och social utestängning av äldre måste 
förhindras, och stadsplaneringen måste anpassas. I detta syfte kan strukturmedel 
användas. Städer och kommuner måste vara attraktiva för sina invånare, och för detta 
behövs bland annat en barn- och familjevänlig infrastruktur och en välfungerande 
kollektiv lokaltrafik.

3. De demografiska förändringarna handlar i första hand om äldre personer, barn och 
familjer. För dessa grupper kan regionalpolitiken ha stor betydelse, till exempel genom 
Eruf-medel för lån till låg ränta i syfte att stödja en ökning av antalet äldreanpassade 
bostäder, eller genom stöd för flergenerationshus. En fullständigt medicinsk omsorg, 
tillräckligt med vårdpersonal och ett kostnadsfritt heldagsutbud av barnomsorg är 
absolut nödvändigt och kan stödjas genom sammanhållningspolitiken.

4. Av demografiska skäl kommer Europa även fortsättningsvis att vara beroende av 
invandring av kvalificerad arbetskraft2. EU-blåkortet är ett första steg på vägen mot 
en europeisk migrationsstrategi, men det krävs mer. Samtidigt måste man konstatera att 
integreringen av de personer som invandrat har haft varierande resultat. Här kan man ta 
hjälp av sammanhållningspolitiken, till exempel i form av utbildning och åtgärder 
(såsom det tysk-turkiska näringslivscentrumet i Mannheim).

                                               
1 Jfr också 2010/2027(INI) från EMPL-utskottet.
2 Exempelvis kommer Tyskland under de kommande 15 åren att varje år behöva 30 000–50 000 kvalificerade 
arbetare från tredjeländer, enligt den tyska arbetsförmedlingen: Perspektive 2025 – Fachkräfte für Deutschland, 
Nürnberg 2011 (s. 36).
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5. För att möta de demografiska utmaningarna är det av yttersta vikt att andelen 
yrkesarbetande kvinnor höjs. Dessutom måste arbetslösheten bland unga bekämpas. När 
det gäller äldre personer är det viktigt att man utnyttjar deras kunskaper och färdigheter 
(till exempel genom handledningsprojekt). På arbetsmarknaden får det inte förekomma 
någon åldersdiskriminering. För alla dessa åtgärder kan medlemsstaterna utnyttja 
ESF-medel.

6. För att finna svar på de utmaningar som de demografiska förändringarna för med sig är 
det enligt föredraganden viktigt att förändringarna sammanställs statistiskt på 
ett lämpligt sätt. Nästa steg måste bli att förbättra samordningen mellan de ansvariga 
organen på samtliga nivåer, och exempel på bästa praxis måste utbytas.

När vi på detta sätt definierar de demografiska förändringarna och finner lösningar på såväl 
EU-nivå som nationell och regional nivå utgör förändringarna inte ett hot, utan en möjlighet 
för Europa.


