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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake demografische tendensen in de regio’s van de EU ombuigen met behulp van 
instrumenten van het cohesiebeleid
(2020/2039(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de vrijheid van verkeer van werknemers, die is vastgelegd in artikel 45 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien artikel 174 VWEU over de versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang van de Unie,

– gezien artikel 107, lid 3, punt c), VWEU, waarin staat dat steunmaatregelen mogen 
worden aangewend om de ontwikkeling van bepaalde regionale economieën te 
vergemakkelijken, mits deze maatregelen geen aanzienlijke invloed hebben op de 
mededinging (regio’s van categorie C),

– gezien artikel 349 VWEU over de ultraperifere gebieden,

– gezien de artikelen 9, 46, 47, 48 en 147 VWEU inzake diverse aspecten van werk en 
werkgelegenheid in de EU,

– gezien de Europese pijler voor sociale rechten, met name de beginselen 2, 3 en 20,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor 
het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument 
voor grensbeheer en visa (COM(2018)0375), met name hoofdstuk II over territoriale 
ontwikkeling,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht (COM(2020)0408),

– gezien zijn resolutie van 17 april 2018 over de versterking van de economische, sociale 
en territoriale cohesie in de Europese Unie: het zevende verslag van de Europese 
Commissie1,

– gezien zijn resolutie van 14 november 2017 over de inzet van 
cohesiebeleidsinstrumenten door regio’s om demografische veranderingen aan te 
pakken2,

– gezien zijn resolutie van 15 november 2011 over demografische verandering en de 

1 PB C 390 van 18.11.2019, blz. 53.
2 PB C 356 van 4.10.2018, blz. 10.
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gevolgen daarvan voor het toekomstig cohesiebeleid van de EU3,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 27 maart 2019 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds4,

– gezien artikel 20 VWEU, Verordening (EU) nr. 492/20115 en Richtlijn 2004/38/EG6 
betreffende het vrije verkeer van werknemers en hun familieleden binnen de Unie,

– gezien het verslag van de Commissie van 17 juni 2020 over de gevolgen van 
demografische veranderingen,

– gezien de routekaart van de Commissie van 27 juli 2020 getiteld 
“Plattelandsontwikkeling: langetermijnvisie van de plattelandsgebieden”7,

– gezien de op 8 juni 2020 aangenomen conclusies van de Raad over “Demografische 
uitdagingen – te volgen koers”,

– gezien het Groenboek over de vergrijzing getiteld “Bevorderen van intergenerationele 
solidariteit en verantwoordelijkheid”, dat de Commissie op 27 januari 2021 heeft 
voorgelegd,

– gezien de routekaart van de Commissie van 16 november 2020 getiteld “Demografische 
veranderingen in Europa: Groenboek over de vergrijzing”8,

– gezien het rapport van het Europees waarnemingsnetwerk voor territoriale ontwikkeling 
en samenhang (Espon) uit december 2017 over de geografie van een nieuwe dynamiek 
van de werkgelegenheid in Europa,

– gezien het beleidsdocument van Espon uit juni 2019 getiteld “Addressing labour 
migration challenges in Europe: An enhanced functional approach”,

– gezien het rapport van het departement Economische en Sociale Zaken van de 
Verenigde Naties, afdeling Bevolking, over de prognoses voor de wereldbevolking 
2019,

– gezien het verslag van de Europese Commissie van 17 juni 2020 over de gevolgen van 
demografische veranderingen9,

– gezien de “European Regional Competitiveness Index 2019”,

– gezien de paper van de OESO getiteld “Adapting to Demographic Change”, die is 
opgesteld voor de eerste bijeenkomst van de G20-werkgroep Werkgelegenheid die van 
25 t/m 27 februari 2019 onder Japans G20-voorzitterschap in Tokio werd gehouden,

3 PB C 153E van 31.5.2013, blz. 9.
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0303.
5 PB L 141 van 27.5.2011, blz. 1.
6 PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77.
7 Ares(2020)3866098
8 Ares(2020)6799640
9 https://ec.europa.eu/info/files/report-impact-demographic-change-reader-friendly-version-0_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2013.153.01.0009.01.NLD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32011R0492
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2004.158.01.0077.01.NLD&toc=OJ%3AL%3A2004%3A158%3ATOC
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– gezien de doelstellingen van Barcelona van 2002,

– gezien het verslag van het Comité van de Regio’s uit 2016 over de impact van 
demografische veranderingen op Europese regio’s,

– gezien het verslag van het Comité van de Regio’s uit 2018 getiteld “Braindrain 
aanpakken: de lokale en regionale dimensie”,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s getiteld “Demografische 
veranderingen: voorstellen voor het meten en aanpakken van de negatieve gevolgen 
ervan in de regio’s van de EU” van 12-14 oktober 2020,

– gezien de langetermijnvisie voor plattelandsgebieden van de Commissie die zich 
momenteel in de voorbereidingsfase bevindt,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s getiteld “De EU-strategie om het 
platteland te doen heropleven” van 8-10 december 2020,

– gezien het verslag van de territoriale impactanalyse van het Comité van de Regio’s 
inzake demografische veranderingen van 30 januari 2020,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0061/2021),

A. overwegende dat de lokale, regionale, nationale en EU-verspreiding van de bevolking, 
alsook de stabiliteit of schommelingen daarvan, een zeer uiteenlopende dynamiek 
hebben in de lidstaten en hun regio’s, met uiteenlopende gevolgen voor het verschijnsel 
van ontvolking en uiteindelijk voor de sociale, economische en territoriale samenhang 
van de Unie; overwegende dat volgens de “European Regional Competitiveness 
Index 2019” een kloof bestaat tussen hoofdstedelijke/grootstedelijke regio’s en de meer 
perifere regio’s, waarbij 78 % van de Europese bevolking in stedelijke gebieden of 
functionele stedelijke gebieden woont en van goede diensten inzake energie, vervoer en 
digitale connectiviteit profiteert, terwijl de perifere regio’s in dit opzicht nog steeds met 
problemen kampen; overwegende dat het cohesiebeleid, dat als belangrijkste bron van 
overheidsinvesteringen in de EU 8,5% van de kapitaalinvesteringen door de overheid 
vertegenwoordigt, een belangrijk rol kan vervullen bij het aanpakken van deze 
demografische uitdagingen, ook voor het behoud van het natuurlijke demografische 
evenwicht van de EU op de lange termijn;

B. overwegende dat in het kader van dit verslag “uitzendende regio’s” regio’s zijn die 
hoogwaardige vaardigheden en/of competenties verliezen (op een of meer 
gebieden/sectoren) ten voordele van andere regio’s ten gevolge van permanente 
emigratie gedurende een bepaalde periode, en dat “ontvangende regio’s” regio’s zijn die 
hoogwaardige vaardigheden en/of competenties (op een of meer gebieden/sectoren) 
krijgen als gevolg van permanente immigratie gedurende een bepaalde periode;

C. overwegende dat demografische tendensen tevens worden beïnvloed door de 
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klimaatverandering en met name door hiermee verband houdende overstromingen en 
hittegolven; overwegende dat een gecoördineerde aanpak met de opneming van de 
beginselen van duurzaamheid, vergroening en digitalisering op de verschillende 
beleidsterreinen van de EU tevens kan bijdragen tot het ombuigen van de negatieve 
demografische tendensen;

D. overwegende dat een hoge correlatie bestaat tussen het verlenen van sociale diensten, 
fysieke en ICT-connectiviteit, onderwijs en arbeidskansen enerzijds, en het vermogen 
om in bepaalde gebieden het bevolkingspeil te handhaven en nieuwe bewoners aan te 
trekken anderzijds; overwegende dat vele EU-regio’s, met inbegrip van 
plattelandsgebieden, die 44 % van de oppervlakte van de Unie beslaan, en afgelegen, 
perifere, eiland- en berggebieden, die vanuit geografisch, sociaal en economisch 
oogpunt benadeeld zijn, nog altijd te kampen hebben met grote lacunes ten aanzien van 
de verlening van deze diensten;  overwegende dat deze regio’s bijzonder worden 
getroffen door een lage bevolkingsdichtheid, plattelandsvlucht en ontvolkingstrends met 
negatieve gevolgen voor de vergrijzing, de generatievernieuwing en de ontwikkeling 
van de landbouw;  overwegende dat meer synergieën met het vervoersbeleid van de EU 
moeten worden ontwikkeld om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van 
gebieden met een lage bevolkingsdichtheid en ontvolkte gebieden;  overwegende dat de 
huidige trend van vergrijzing onder de EU-bevolking aanzienlijke economische en 
sociale gevolgen heeft, zoals hogere afhankelijkheidsratio’s, een verhoogde druk op de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën en het socialezekerheidsstelsel, alsook op de 
gezondheids- en sociale zorg;

E. overwegende dat het vrije verkeer van arbeid een van de vier vrijheden van de Europese 
Unie en haar eengemaakte markt is;

F. overwegende dat de bevolking van de EU de afgelopen decennia weliswaar flink is 
gegroeid, maar dat het groeipercentage nu terugloopt en de bevolking op de langere 
termijn naar verwachting aanzienlijk zal afnemen; overwegende dat de EU in 2015 voor 
het eerst een natuurlijke bevolkingsafname heeft doorgemaakt waarbij zich meer 
sterfgevallen dan geboorten voordeden; overwegende dat Europa in 2019 slechts 6,9 % 
van de wereldbevolking uitmaakte en het in 2070 minder dan 4 % van de 
wereldbevolking zal uitmaken met vooral een sterke afname in het oosten en zuiden van 
Europa ten gevolge van een combinatie van lage vruchtbaarheidscijfers en de netto 
migratie binnen de EU uit deze regio’s; overwegende dat de demografische 
langetermijntrends in de Europese regio’s op lagere geboortecijfers en vergrijzing 
wijzen, met uitzondering van bepaalde ultraperifere regio’s en met name Mayotte waar 
in 2050 een bevolkingstoename van 38 % ten opzichte van het niveau van 2010 wordt 
verwacht, en een bevolkingstoename van 26 % in Frans-Guyana10;

G. overwegende dat demografische aspecten moeten worden meegenomen op alle 
verschillende beleidsterreinen, ook bij het stellen van langetermijnprioriteiten; 
overwegende dat het belangrijk is betrouwbare statistische gegevens te verzamelen en te 
monitoren, en onderzoek en de uitwisseling van goede praktijken op alle niveaus te 
ondersteunen om een beter begrip van de demografische uitdagingen te bevorderen, te 
anticiperen op de gevolgen ervan voor de lokale arbeidsmarkten, en om innovatieve en 
effectieve oplossingen te ontwikkelen voor het creëren van voor ouderen geschikte 

10 Bronnen: INSEE (Frans bureau voor de statistiek), Verenigde Naties.
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leefomgevingen; 

H. overwegende dat uit de gezondheids- en economische crisis ten gevolge van de COVID-
19-pandemie is gebleken dat solidariteit tussen de generaties, alsmede passende 
financiering voor gezondheids- en sociale zorg en een duurzame economie, aanjagers 
van het herstelproces en van het creëren van inclusievere en veerkrachtigere 
samenlevingen zijn; overwegende dat de COVID-19-pandemie de kwetsbaarheid van 
onze gezondheidszorgstelsels heeft aangetoond, met name waar het de vergrijzende 
bevolking betreft; overwegende dat de COVID-19-pandemie eens te meer heeft 
onderstreept hoe belangrijk het is om in de EU de waardigheid van ouderen en hun 
grondrechten te waarborgen en te bevorderen;

I. overwegende dat de COVID-19-crisis waarschijnlijk een aanzienlijke invloed zal 
hebben op de geboorte- en sterftecijfers en de migratiestromen in Europa, maar dat nog 
niet alle gevolgen van de pandemie op economisch, sociaal en werkgelegenheidsgebied 
bekend zijn; overwegende dat de korte- en langetermijngevolgen voor de demografische 
tendensen van de buitengewone maatregelen in respons op de crisis grondig moeten 
worden geanalyseerd, ook vanuit een genderperspectief; overwegende dat de eerste 
studies suggereren dat de pandemie de bestaande ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen heeft vergroot, onder andere door een toename van onbetaalde zorgtaken en 
een verlies van banen; overwegende dat de volksgezondheidscrisis een onevenredig 
groot effect heeft op vrouwen en meisjes en in het bijzonder op vrouwen en meisjes uit 
de kwetsbaarste groepen, waarmee in het cohesiebeleid rekening moet worden 
gehouden, mede door het kanaliseren van investeringen naar zorgdiensten en door het 
verbeteren van de arbeidsomstandigheden in deze sector, alsmede door het 
ondersteunen van de transitie naar een zorgeconomie; 

J. overwegende dat sinds het begin van de economische crisis van 2008 een migratie is te 
zien van jonge, goed opgeleide professionals van het zuiden en oosten naar het 
noordwesten van Europa; overwegende dat er een hoge correlatie bestaat tussen de 
sociaaleconomische omstandigheden in een regio en de mate van braindrain/-gain in die 
regio; overwegende dat uitzendende regio’s en ontvangende regio’s moeten 
samenwerken om het hoofd te bieden aan de uitdagingen en dat zij geïntegreerde 
benaderingen moeten kiezen om langetermijnbeleid te ontwikkelen dat gericht is op het 
maximaliseren van de levenskwaliteit van de bevolking;

K. overwegende dat innovatie en investeringen in menselijk kapitaal op de middellange en 
lange termijn de belangrijkste aanjagers van sociaaleconomische en 
werkgelegenheidsgroei zijn in zowel de lidstaten als hun regio’s;

Huidige kenmerken en uitdagingen van de demografische verandering in de EU

Algemene overwegingen

1. onderstreept dat de “vier vrijheden” de hoeksteen van het concurrentievermogen en de 
waarden van de EU vormen; constateert desalniettemin dat meer aandacht moet uitgaan 
naar de gevolgen ervan voor de demografische tendensen en de hiermee verband 
houdende implicaties voor het evenwicht tussen en binnen de lidstaten, alsmede voor 
hun economische, sociale en territoriale cohesie; onderstreept dat de EU met een grote 
demografische uitdaging wordt geconfronteerd die, ondanks uiteenlopende gevolgen in 
de regio’s, moet worden erkend en op een holistische wijze moet worden aangepakt om 
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het negatieve natuurlijke demografische evenwicht van de afgelopen jaren recht te 
trekken; wijst erop dat de omkering van de huidige negatieve demografische tendensen 
in Europese gebieden middels maatregelen om hun oorzaak en niet alleen hun gevolgen 
aan te pakken, een prioriteit moet zijn voor de Europese Unie, samen met de tweeledige 
doelstelling om de klimaat- en digitale transitie te versnellen;

2. wijst in dit verband op de aanzienlijke demografische tegenstellingen op het niveau van 
de Unie en de lidstaten tussen centrale, grootstedelijke en perifere regio’s, welke 
verband houden met uiteenlopende economische kansen, dienstverlening, 
toegankelijkheid, vervoer en digitale connectiviteit; herhaalt in dit verband dat het trans-
Europese vervoersnet (TEN-T) alleen doeltreffend kan zijn bij een goed werkende 
infrastructuur van lokaal vervoer; onderstreept dat deze verschillen bijzonder zichtbaar 
zijn in plattelandsgebieden of gebieden met natuurlijke of specifieke beperkingen, zoals 
dunbevolkte en berggebieden, alsmede tussen het vasteland en eilanden en ultraperifere 
gebieden; herhaalt dat de toegankelijkheid van de meeste eilanden en ultraperifere 
gebieden wordt gekenmerkt door onregelmatige en vaak dure vervoersdiensten;

3. merkt op dat het bbp per hoofd van de bevolking, de inkomensniveaus, de 
arbeidsparticipatie, de vruchtbaarheidscijfers, sociaaleconomische factoren, de kloof 
tussen stad en platteland en de vergrijzing enkele van de belangrijkste factoren zijn die 
direct van invloed zijn op de demografie; stelt vast dat met name de huidige dynamiek 
op de arbeidsmarkt demografische stromen binnen de regio’s van de EU in gang zet die 
tot sociaalruimtelijke verschillen en uitdagingen leiden welke in het cohesiebeleid na 
2020 moeten worden aangepakt; onderstreept dat de interne migratiepatronen uit regio’s 
in het oosten, zuiden en midden naar regio’s in het noorden en noordwesten veelal 
jonge, goed opgeleide en gekwalificeerde arbeidskrachten betreffen; stelt vast dat de 
migratie van niet-EU-burgers ervoor heeft gezorgd dat de EU in de afgelopen jaren niet 
te maken heeft gehad met dalende inwoneraantallen;

4. wijst erop dat de vergrijzing en dalende geboortecijfers een onmiskenbaar verschijnsel 
vormen in Europa en een negatief effect hebben op de afhankelijkheidsratio en de groei 
van de arbeidsbevolking, die ver achterblijft ten opzichte van de groei in het afgelopen 
decennium; waarschuwt voor een zichtbare afname van de arbeidsbevolking in regio’s 
in het oosten, zuiden en midden van Europa; benadrukt dat de vergrijzing ook van 
invloed is op huisvesting en de vervoersplanning en de behoeften met betrekking tot 
infrastructuur en diensten, alsook de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en het 
socialezekerheidsstelsel; merkt op dat er behoefte is aan beleid inzake actief ouder 
worden om de negatieve dimensie van de demografische veranderingen, vooral in 
afgelegen en plattelandsgebieden, te beperken en een passend niveau van 
levenskwaliteit te waarborgen voor alle inwoners;

5. wijst op de huidige COVID-19-gezondheidscrisis en de mogelijke sociale en 
economische implicaties ervan op de middellange en lange termijn voor de dynamiek op 
de arbeidsmarkt; betreurt voorts het feit dat de COVID-19-pandemie negatieve 
gevolgen heeft gehad voor de gemiddelde levensverwachting in Europa; onderstreept 
dat alle maatregelen betreffende zelfisolatie en social distancing, ondanks de gunstige 
effecten ervan in de vorm van dalende besmettingscijfers, zichtbare sporen hebben 
nagelaten in de productie, de vraag en het handelsverkeer: de economische 
bedrijvigheid is gedaald, de werkloosheid is gestegen, bedrijven zien hun omzet 
kelderen en overheden kampen met grotere tekorten; stelt vast dat als gevolg hiervan 
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een nieuwe migratiegolf van jongeren zowel binnen als tussen lidstaten kan worden 
voorspeld;

6. onderstreept dat de huidige COVID-19-crisis aanzienlijke verschillen aan het licht heeft 
gebracht waar het de kwaliteit van en toegang tot gezondheidszorgdiensten betreft; 
herinnert in dit verband aan de noodzaak de openbare diensten in plattelandsgebieden te 
versterken, zoals gezondheidszorgvoorzieningen, teneinde de zeer grote ongelijkheden 
en verschillen op het gebied van levensverwachting aan te pakken die zich voordoen op 
basis van woonplaats, sociale status en onderwijsniveaus; herinnert eraan dat de 
pandemie eveneens de digitale kloof aan het licht heeft gebracht die met name ouderen 
en inwoners van minder ontwikkelde regio’s, afgelegen plattelands- en/of berggebieden, 
alsmede ultraperifere gebieden treft;

7. onderstreept een andere uitdaging die door de pandemie aan het licht is gebracht, 
namelijk de noodzaak fatsoenlijke arbeids- en leefomstandigheden voor 
seizoenarbeiders te waarborgen die belangrijk zijn voor het opvullen van tekorten in 
bepaalde sectoren, in het bijzonder de landbouw;

8. onderstreept dat het vaststellen van de omvang van het ontvolkingsproces een uitdaging 
op zich is, aangezien statistieken geen nauwkeurige gegevens leveren, omdat cijfers 
voor mensen die bepaalde gebieden verlaten, slechts na vele jaren beschikbaar zijn; stelt 
bovendien vast dat in de bevolkingsprognoses van Eurostat voor het komende 
decennium wordt voorspeld dat zowel de plattelands- als de stedelijke gebieden 
mogelijk met dalende inwoneraantallen te maken zullen krijgen; wijst in dit verband op 
het belang van een juiste beoordeling van de omvang van demografische uitdagingen en 
van een toereikende aanpak ervan, ook om radicalisering en bewegingen tegen het 
Europese integratieproces tegen te gaan en de economische, sociale en territoriale 
samenhang te versterken; beveelt aan de mogelijkheid te onderzoeken andere 
indicatoren naast het bbp en de bevolkingsdichtheid te gebruiken voor de indeling van 
gebieden met ernstige en permanente belemmeringen; onderstreept bovendien het 
belang van bijgewerkte statistische demografische gegevens, uitgesplitst naar ten minste 
NUTS 3-niveau, voor een betere controle van de gevolgen van demografische tendensen 
voor gebieden en voor doeltreffendere en gerichtere maatregelen om deze aan te 
pakken; verzoekt de lidstaten te investeren in het moderniseren van de capaciteit voor 
het verzamelen van gegevens over de demografische ontwikkelingen op diverse NUTS-
niveaus;

Lokale en regionale dimensies

Uitzendende regio’s

9. merkt op dat plattelands- en post-industriële gebieden en steden die onderontwikkeld 
zijn in vergelijking met grootstedelijke gebieden, alsmede verafgelegen gebieden, met 
inbegrip van eilanden en de meeste ultraperifere gebieden, over het algemeen met een 
aantal specifieke situaties kampen: een sterke bevolkingskrimp, ook vanwege de 
geboortecijfers, inkomens die onder het nationale of EU-gemiddelde liggen en 
problemen met de territoriale integratie met andere regio’s, waardoor zij kwetsbaarder 
zijn voor een ontvolkingsrisico; onderstreept dat deze situatie ook tot problemen bij de 
toegang tot openbare diensten leidt, zoals huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg, 
met inbegrip van de toegang tot essentiële geneesmiddelen; wijst erop dat 28 % van de 
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Europese bevolking momenteel in plattelandsregio’s woont, maar dat dit percentage 
naar verwachting in de toekomst sterk zal dalen; benadrukt dat op plattelandsgebieden 
gerichte EU-initiatieven, zoals het cohesiebeleid en het landbouwbeleid, verder moeten 
worden versterkt door een betere coördinatie te bevorderen van beleidsinitiatieven die 
gericht zijn op het stimuleren van werkgelegenheid voor jongeren, ondernemerschap, 
digitalisering en jonge en nieuwe landbouwers; is in dit verband verheugd over het 
voornemen van de Commissie om de uitrol van een breedbandinfrastructuur met een 
hoge capaciteit in dunbevolkte en plattelandsgebieden te versnellen, en ziet dit als een 
kans om de levenskwaliteit te verhogen, en onderwijskansen, het creëren van banen, 
innovatie, een betere toegankelijkheid van gezondheidsdiensten en andere openbare 
diensten, aanpassing aan technologische veranderingen en de ontwikkeling van 
cultuurcentra en vrijetijdsactiviteiten te bevorderen; benadrukt dat vrouwen in 
plattelandsgebieden essentieel zijn voor de ontwikkeling van deze gemeenschappen en 
dat meer erkenning voor de werkgelegenheid voor en de rechten van vrouwen op de 
arbeidsmarkt in plattelandsgebieden het risico op ontvolking aanzienlijk zou 
terugdringen; spoort de Commissie en de lidstaten aan specifieke strategieën te 
ontwikkelen om de empowerment van vrouwen in plattelandsgebieden te bevorderen; 
dringt aan op de verzameling van naar gender uitgesplitste gegevens om de huidige 
genderongelijkheden op te sporen en aan te pakken;

10. wijst op enkele aanjagers van demografische veranderingen die bewoners van 
voornoemde gebieden dwingen weg te trekken en anderen ontmoedigen om zich daar te 
vestigen: slechte infrastructuur, waaronder het ontbreken van snel breedbandinternet en 
vervoersnetwerken, hoge niveaus van jeugdwerkloosheid, minder arbeidskansen, met 
name in posities waarvoor hoger onderwijs vereist is, en in het algemeen ook voor 
vrouwen, te weinig overheids- en particuliere diensten, problemen bij de toegang tot 
gezondheidszorg, minder mogelijkheden qua onderwijs, nutsvoorzieningen en sociale 
diensten waardoor het lastiger is om bij te blijven bij technologische veranderingen, en 
te weinig cultuurcentra en vrijetijdsactiviteiten; herinnert bovendien aan de weerslag 
van de klimaatverandering en hiermee verband houdende natuurrampen op de 
ontvolking, zoals intense hittegolven die leiden tot de woestijnvorming in bepaalde 
zuidelijke gebieden;

11. benadrukt dat bepaalde regio’s door dit gebrek aan diversificatie in de regionale 
economische structuur het risico lopen een negatief stempel te krijgen, ook onder hun 
eigen bewoners, die zich ontevreden kunnen tonen over de kwaliteit van hun leven en 
van de hun ter beschikking staande faciliteiten en diensten; toont zich in dit verband 
bezorgd over de groeiende ontevredenheid, de zogeheten “geography of discontent”, die 
zich voordoet in een groot aantal EU-regio’s waar mensen zich achtergesteld voelen, 
hetgeen nauw verband houdt met demografische veranderingen; benadrukt in dit 
verband het braindraineffect, waardoor hoogopgeleide en hooggekwalificeerde mensen 
uit een bepaalde regio of een bepaald land naar een andere regio of een ander land 
wegtrekken; wijst er met name op dat de uittocht van medisch personeel, zoals artsen, 
verpleegkundigen en onderwijzend personeel, die is toegenomen als gevolg van de 
ingrijpende overheidsbezuinigingen in de afgelopen jaren op gezondheids- en sociale 
zorg, heeft geleid tot een verslechtering van de kwaliteit van de medische zorg en het 
medisch onderwijs, waardoor de toegang tot zorg en onderwijs van hoge kwaliteit 
vooral in afgelegen, plattelands- en ultraperifere gebieden moeilijk is;

12. is van mening dat ook stedelijke gebieden zijn blootgesteld aan ontvolking, aangezien 
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een op de vijf steden in Europa het aantal inwoners sinds 1990 ziet dalen; merkt 
daarentegen op dat de krimp van de stedelijke bevolking niet altijd een continu lineair 
proces is en incidenteel of tijdelijk kan zijn, afhankelijk van de territoriale context;

13. onderstreept een patroon van “interne periferisering”, dat wil zeggen dat de regio’s in 
het midden, oosten en zuiden van Europa met een aanzienlijk negatief migratiesaldo 
kampen, terwijl de regio’s in het noorden en westen van Europa juist een aanzienlijk 
positief saldo hebben, onder meer omdat zij een grote toestroom van economische 
migranten kennen; is van mening dat deze verschillen ook worden verergerd in 
plattelandsgebieden waar de middelen voor het cohesiebeleid en het GLB beslister 
moeten worden geconcentreerd op innovatie teneinde jonge mensen aan te moedigen 
om met landbouwactiviteiten te beginnen, alsmede op digitalisering, 
plattelandsmobiliteit en de ontwikkeling van slimme dorpen, en op het bijstaan van 
agrarische familiebedrijven bij het profiteren van innovatie en nieuwe technologieën; 

Ontvangende regio’s

14. erkent dat de grootstedelijke gebieden een positief migratiesaldo hebben, met 
karakteristieke bevolkingsstromen van platteland naar stad, ten gevolge van een steeds 
grotere stedelijke concentratie van de groei van werkgelegenheid;

15. merkt tevens op dat regio’s met veel hoogopgeleide mensen en meer arbeidskansen voor 
hoogopgeleide mensen minder ontvolking kennen;

16. benadrukt dat kenniseconomiesectoren een hoge mate van sociaal kapitaal, netwerken 
en technologie bieden en daarmee bijdragen tot regionale ontwikkeling; erkent dat 
innovatieve economische bedrijvigheid meestal in technologisch geavanceerdere regio’s 
te vinden is, waar voldoende agglomeraties van slimme bedrijven voorhanden zijn;

17. onderstreept anderzijds dat een te grote bevolkingsconcentratie in bepaalde stedelijke 
gebieden al tot de nodige negatieve bijwerkingen heeft geleid, zoals verkeerscongestie, 
stijgende huisvestings- en vervoerskosten, vervuiling, een ontoereikende 
beschikbaarheid van water, problemen met de afvalverwijdering, een hoog 
energieverbruik, verslechtering van de levenskwaliteit, uitdijende voorsteden en een 
aanzienlijk risico op armoede, sociale uitsluiting en onzekerheid voor bepaalde 
bevolkingsgroepen; onderstreept dat deze negatieve gevolgen ertoe hebben geleid dat de 
lokale autoriteiten niet in staat zijn aan alle inwoners van stedelijke gebieden diensten te 
verlenen; waarschuwt voor enkele van de negatieve effecten van grote 
bevolkingsconcentraties in stedelijke gebieden op de volksgezondheid die door de 
COVID-19-pandemie werden onderstreept;

18. stelt vast dat migratie direct van invloed is op het inclusieve karakter van steden, wat 
beleidsmaatregelen op maat en steunmaatregelen vergt, afhankelijk van de 
uiteenlopende territoriale context; wijst in dit verband op het feit dat economische 
migranten meer aan belastingen en sociale bijdragen betalen dan ze aan uitkeringen 
ontvangen; onderstreept dat in dit verband het inclusiebeleid moet worden versterkt en 
de lokale en regionale autoriteiten moeten worden ondersteund; 

Beleidsmaatregelen op maat: oplossingen vinden voor uitdagingen als gevolg van de 
demografische neergang
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19. onderstreept het belang van huidige initiatieven als het Europees innovatiepartnerschap 
inzake actief en gezond ouder worden, omgevingsondersteund wonen en de kennis- en 
innovatiegemeenschappen Digital en Health van het EIT; doet een beroep op de 
Commissie rekening te houden met de reeds in het kader van deze initiatieven 
ontwikkelde oplossingen voor de aanpassing aan de demografische verschuiving bij het 
aanpakken van de demografische uitdagingen waarmee de Europese regio’s te kampen 
hebben; wijst op het belang van het Europees kwalificatiekader voor een leven lang 
leren ter ondersteuning van onderwijs en opleiding in gebieden waar ontvolking dreigt;

20. onderstreept dat lokale, regionale en nationale autoriteiten, beroepsorganisaties en ngo’s 
van essentieel belang zijn voor het afbakenen en beoordelen van specifieke 
investeringsbehoeften in stedelijke en plattelandsgebieden op het stuk van mobiliteit, 
territoriale toegankelijkheid en basisdiensten, en derhalve voor het ontsluiten van het 
potentieel van de betrokken gebieden, met inbegrip van economische, sociale en 
demografische tendensen; is derhalve van oordeel dat zij een doorslaggevende rol 
moeten vervullen als actieve deelnemers aan de ontwikkeling van territoriale strategieën 
die van lokale gemeenschappen afkomstig zijn; benadrukt hoe belangrijk het is om waar 
mogelijk specifieke begrotingsmiddelen uit te trekken voor het keren van de 
demografische tendensen in relevante EU-programma’s, en om effectbeoordelingen van 
overheidsbeleid inzake de demografie te verrichten; wijst erop dat een territoriale 
benadering van EU-instrumenten, zoals duurzame stedelijke ontwikkeling, vanuit de 
gemeenschap aangestuurde lokale ontwikkelingsstrategieën of geïntegreerde territoriale 
investeringen, nuttig instrumenten kunnen zijn die kunnen worden aangewend om 
banen te scheppen en te behouden, de aantrekkelijkheid van de regio te verhogen en 
diensten lokaal toegankelijker te maken; erkent dat de circulaire economie en de bio-
economie een groot potentieel bieden om deze gebieden nieuw leven in te blazen, en 
roept in dit kader op tot technische bijstand op maat ter ondersteuning van lokale en 
regionale autoriteiten bij het ontwerpen en uitvoeren van deze strategieën, onder meer 
door de inzet van participatieve methoden waarbij lokale belanghebbenden, de sociale 
partners en het maatschappelijk middenveld worden betrokken;

21. wijst erop dat een Europese plattelandsagenda moet worden ontwikkeld die is gericht op 
het verbeteren van de toegankelijkheid, aantrekkelijkheid en duurzame ontwikkeling 
van afgelegen en plattelandsgebieden met het oog op positieve gevolgen voor de goede 
werking van de toeleveringsketen en de interne markt; merkt op dat de toegankelijkheid 
en aantrekkelijkheid van deze gebieden kunnen worden vergroot middels de toegang tot 
kapitaal voor ondernemers en kmo’s, en investeringen in innovatie-ecosystemen ter 
ondersteuning van kenniscreatie en verspreiding van technologie, alsmede door het 
aanbieden van hoogwaardige essentiële en overheidsdiensten, digitalisering, ook voor 
kleine ondernemingen, digitale innovatie en digitale connectiviteit en hoogwaardige 
vervoersdiensten; is van oordeel dat lokale en regionale autoriteiten een passende en zo 
efficiënt mogelijke verstrekking van diensten in kaart moeten brengen en dat het 
concept van “rural proofing” (plattelandstoets) moet worden gebruikt om tegemoet te 
komen aan de specifieke behoeften van afgelegen en plattelandsgebieden met de nadruk 
op beleidsuitvoering en het leveren van adequate oplossingen;

22. herhaalt dat vervoersnetwerken een doorslaggevende rol kunnen spelen bij de aanpak 
van demografische veranderingen en het tot staan brengen van de ontvolking door de 
verbindingen tussen het platteland en de steden te versterken, ook middels investeringen 
in het openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten in plattelandsgebieden; 
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onderstreept in dit verband hoe belangrijk het is de vervoersinfrastructuur te verbeteren, 
ook door het onderhoud en de revitalisering van bestaande vervoersverbindingen en het 
aanleggen van verbindingen met TEN-T, die vooral van belang zijn in plattelands-, 
perifere, insulaire en verafgelegen gebieden middels steun voor de overgang naar 
duurzame en slimme vervoersnetwerken en het versterken van de interoperabiliteit in 
vervoerssystemen als onderdeel van de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit;

23. is van mening dat het duurzame plattelandstoerisme een zeer belangrijke rol kan spelen 
bij het aanpakken van de ontvolking, het versterken van het scheppen van banen en de 
economische en demografische diversificatie van de plattelandsgebieden;

24. erkent dat bij de transitie naar klimaatneutraliteit en duurzame en slimme mobiliteit 
rekening moet worden gehouden met de noden en uitdagingen van plattelandsgebieden, 
ook die welke verband houden met de klimaatverandering, overeenkomstig de 
doelstellingen van de Green Deal; is bovendien van oordeel dat deze investeringen een 
eerlijke en gelijke overgang mogelijk zullen maken naar een digitale economie en een 
digitaal online onderwijsstelsel dat toegankelijk is voor alle burgers, ook de meest 
kwetsbaren; is in dit verband van oordeel dat het cohesiebeleid een essentiële rol speelt 
via investeringen in hoogwaardige essentiële en overheidsdiensten;

25. is van mening dat de EU-stedenagenda, waarin prioriteiten en maatregelen voor het 
verbeteren van de levenskwaliteit in stedelijke gebieden zijn afgebakend, ertoe zou 
kunnen bijdragen vorm te geven aan passende instrumenten om de groei, integratie, 
samenwerking en innovatie te bevorderen en aan maatschappelijke uitdagingen het 
hoofd te bieden; onderstreept tevens de noodzaak van het uitstippelen van strategieën 
die gericht zijn op het verbeteren van de kenniseconomie en slimme specialisaties in 
Europese regio’s, onder meer door het opbouwen van kennisnetwerken en door steun 
aan investeringen in menselijk kapitaal te verlenen; onderstreept de rol van steden en 
regio’s in zowel ontvolkte als overbevolkte gebieden; herinnert aan de noodzaak 
aanvullende financieringsmogelijkheden direct aan de steden en regio’s ter beschikking 
te stellen voor het uitvoeren van lokale programma’s, en roept op tot de optimale 
benutting van het Stedelijk Europa-initiatief;

26. onderstreept dat het cohesiebeleid moet bijdragen tot de betere integratie van vrouwen 
in de beleidsplanning op het gebied van regionale en stedelijke ontwikkeling voor het 
ontwikkelen van genderinclusieve steden en gemeenschappen die aan iedereen ten 
goede komen;  is bovendien van mening dat investeringen in het kader van ESF+ de 
inzetbaarheid moeten bevorderen van vrouwen en alleenstaande ouders die moeilijk 
werk kunnen vinden, moeten zorgen voor de financiering van betaalbare 
opvangvoorzieningen voor kinderen, en jonge gezinnen moeten ondersteunen; herinnert 
eraan dat de behoeften van kinderen die door familieleden worden verzorgd of die op 
zichzelf wonen terwijl de ouders in het buitenland werken, ook moet worden aangepakt 
middels adviesdiensten, toegang tot huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs; 
onderstreept het belang van gezinsvriendelijke wetgeving waarmee een bevredigend 
evenwicht tussen werk en privéleven wordt vergemakkelijkt;

27. onderstreept dat investeringen ook gericht moeten zijn op de ondersteuning van 
jongeren, ouderen, personen met een handicap en andere kwetsbare groepen bij het 
betreden van de arbeidsmarkt, bij het zich handhaven op de arbeidsmarkt of bij het 
vinden van een goede baan, waarbij bijzondere aandacht moet uitgaan naar de meest 
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ontvolkte plattelandsgebieden en afgelegen gebieden; is van mening dat ook 
opleidingen op maat moeten worden onderzocht ter bevordering van het concept van de 
“welzijnseconomie” en van gezonde en actieve benaderingen van ouder worden;

28. herinnert eraan dat aan de behoeften van etnische minderheden ook moet worden 
tegemoetgekomen in het kader van het aanpakken van demografische uitdagingen;

29. herinnert aan de noodzaak van strategieën om de arbeidsmigratie op EU-, nationaal en 
regionaal niveau te keren; verzoekt de lokale, regionale, nationale en EU-autoriteiten 
om beleidsmaatregelen te ontwikkelen waarmee de aantrekkelijkheid van hun regio’s in 
termen van arbeidskansen wordt vergroot, en om door preventie, mitigatie en andere 
passende maatregelen iets aan de braindrain in uitzendende regio’s te doen ook met 
behulp van de middelen waarin het cohesiebeleid voorziet; onderstreept in dit verband 
dat meerdere lidstaten al initiatieven hebben ontplooid, zoals stimuleringsmaatregelen 
voor arbeidskrachten met zeer gespecialiseerde vaardigheden teneinde de braindrain om 
te zetten in een braingain voor de regio’s in kwestie;

30. benadrukt dat de ernst van de gevolgen van de COVID-19-gezondheidscrisis per lidstaat 
en regio verschilt, en dat deze crisis waarschijnlijk tot nieuwe tendensen in de 
demografische stromen zal leiden; herinnert in dit verband eraan dat de extra middelen 
voor het EFRO en het ESF die via React-EU, hoewel dit slechts een tijdelijk instrument 
is, zijn vrijgemaakt om te trachten voor een gedegen en robuust herstel van de EU-
economie na de crisis te zorgen, een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren tot het behoud 
van de werkgelegenheid en het creëren van nieuwe banen in gebieden die het risico van 
ontvolking lopen, met inbegrip van steun voor kmo’s en zelfstandigen; is ingenomen 
met de invoering van flexibele arbeidsregelingen, waaronder telewerk of 
arbeidstijdverkorting, en onderstreept dat deze steun op niet-discriminerende wijze moet 
worden verstrekt;

31. herinnert er in dit kader aan dat de pandemie het belang aan het licht heeft gebracht van 
digitalisering in de hele economie bij het verlichten van de gevolgen van social 
distancing en de beperkingen van de bewegingsvrijheid, en tevens bij het 
vergemakkelijken van gezondheidsmonitoring en teleconsultatie en het verstrekken van 
gezondheidszorgdiensten in dunbevolkte gebieden of gebieden die kampen met 
natuurlijke of demografische uitdagingen; is van mening dat de hierdoor geboden 
kansen moeten worden ingezet voor het creëren van nieuwe banen in gebieden met een 
vergrijzende bevolking;

32. wijst op de toename van telewerk tijdens de COVID-19-crisis, en is van mening dat dit 
een nuttig instrument zal blijken te zijn om de ontvolkingstrends in plattelandsgebieden 
te keren waardoor geschoolde jongeren in gebieden kunnen blijven die zij anders 
zouden verlaten; verzoekt de Commissie en de lidstaten na te gaan hoe telewerk van 
invloed kan zijn op de toekomstige mobiliteit binnen de EU en de perceptie van de 
aantrekkelijkheid van verschillende regio’s;

Beleidsaanbevelingen

33. verzoekt de Commissie een strategie voor demografische verandering voor te stellen 
waarin de volgende onderdelen prioriteit krijgen: fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, 
evenwicht tussen werk en privéleven, de territoriale aspecten van beleid tot het 
bevorderen van economische activiteiten en werkgelegenheid, de toereikende 
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verstrekking van sociale diensten van algemeen belang in alle gebieden, efficiënt lokaal 
openbaar vervoer en toereikende zorg voor hulpbehoevende personen en langdurige 
zorg, waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar nieuwe arbeidsvormen en de sociale 
gevolgen ervan;

34. spoort de lidstaten en de regionale autoriteiten aan een geïntegreerde aanpak van de 
demografische uitdagingen toe te passen met behulp van de cohesiebeleidsinstrumenten, 
en moedigt de bevordering van slimme dorpen en andere stimuleringsregelingen aan om 
inwoners te behouden en jongeren aan te trekken naar plattelands- en semistedelijke 
gebieden;

35. herinnert eraan dat de faciliteit voor herstel en veerkracht op grote schaal in financiële 
steun zal voorzien om de economieën van de lidstaten veerkrachtiger en 
toekomstbestendiger te maken; spoort de lidstaten aan, overeenkomstig hun eigen 
bijzondere omstandigheden, in hun nationale plannen voor herstel en veerkracht 
maatregelen voor te stellen voor het aanpakken van demografische veranderingen, 
vooral in de kwetsbaarste gebieden; is van mening dat de lokale en regionale 
gemeenschappen actief moeten worden betrokken bij het opstellen van die plannen, 
omdat dit van bijzonder belang is voor de evaluatie van plannen en het daaropvolgende 
beheer door de lidstaten; is van mening dat synergieën moeten worden ontwikkeld 
tussen het cohesiebeleid en de Next Generation EU-programma’s om te zorgen voor een 
bredere aanpak van de demografische uitdagingen;

36. onderstreept het belang van het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) en het 
uitvoeringsmechanisme ervan die erop gericht zijn de door de energietransitie getroffen 
gemeenschappen te ondersteunen door bij te dragen tot het creëren van nieuwe kansen 
voor plattelands- en post-industriële gebieden en tot het verminderen van het risico van 
ontvolking; is van oordeel dat in dit verband steun moet worden verleend aan lokale en 
regionale samenwerkingsinitiatieven;

37. wijst andermaal op het feit dat demografische veranderingen een essentiële uitdaging 
voor de EU vormen en dat de aanpak ervan voorrang moet krijgen bij het ontwerp en de 
uitvoering van programma’s; herinnert in dit verband eraan dat in de verordening 
betreffende het EFRO en het Cohesiefonds de ondersteuning van stedelijke en 
plattelandsgebieden met geografische of demografische belemmeringen wordt 
aangemerkt als een van de belangrijkste doelstellingen voor het komende meerjarig 
financieel kader (2021-2027) waarbij de lidstaten financiële steun van de EU moeten 
toewijzen aan projecten waarmee de ecologisch duurzame en sociaal inclusieve 
economische ontwikkeling in de betrokken regio’s worden gesteund;  herinnert er in dit 
kader aan dat er specifieke steun moet worden verleend aan NUTS 3-gebieden of 
clusters van lokale administratieve eenheden met een bevolkingsdichtheid van minder 
dan 12,5 inwoners per vierkante kilometer of met een gemiddelde jaarlijkse 
bevolkingsafname van meer dan 1 % tussen 2007 en 2017, waarvoor specifieke 
regionale en nationale plannen moeten worden opgesteld om een betere fysieke en ICT-
connectiviteit te waarborgen, de toegang tot en de kwaliteit van de sociale diensten te 
verbeteren, en het ondernemerschap en de totstandbrenging van hoogwaardige 
werkgelegenheid door middel van cohesie-instrumenten te bevorderen; is ingenomen 
met het nieuwe artikel in de verordening betreffende het EFRO en het Cohesiefonds 
waarin wordt voorzien in nationale plannen ter ondersteuning van regionale en lokale 
gebieden die te kampen hebben met een aanhoudende demografische neergang;
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38. verzoekt de lidstaten de middelen van het ESF en het JTF in grotere mate aan te wenden 
en deze te combineren met nationale en lokale investeringen om sociale uitsluiting, 
energie-armoede en materiële deprivatie aan te pakken en een effectief tegenwicht te 
bieden aan de digitale kloof en digitale uitsluiting, met name in plattelandsgebieden en 
onder jongeren, ouderen en personen met een handicap, alsook om de toegang tot 
digitale hulpmiddelen en programma’s en betaalbare communicatie-infrastructuur veilig 
te stellen; verzoekt dan ook om toegankelijke en betaalbare mogelijkheden om digitale 
vaardigheden te verwerven op een manier die is aangepast aan de behoeften van 
ouderen; wijst erop dat deze initiatieven kansrijker zijn wanneer ze hand in hand gaan 
met mogelijkheden tot uitwisseling tussen de generaties; is in dit opzicht van mening 
dat het potentieel van digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie verder 
verkend en bevorderd kan worden om de autonomie, de woonomstandigheden en de 
gezondheidstoestand van ouderen te verbeteren, waarbij strenge ethische normen 
moeten gelden en tegelijkertijd voor inclusie moet worden gezorgd;

39. herhaalt de noodzaak van verdere lokale en geïntegreerde benaderingen van het 
cohesiebeleid, de nationale strategische plannen voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en de nationale strategische herstelplannen om de financiële middelen 
makkelijker en tegelijkertijd beter te beheren en om de synergieën tussen de diverse 
EU-fondsen en de geïntegreerde instrumenten te maximaliseren; benadrukt de noodzaak 
de administratieve capaciteit te vergroten om de bureaucratie te verminderen en te 
zorgen voor een coherente wetgeving tijdens de projectuitvoering en voor gerichte 
technische bijstand tijdens alle fasen ervan;

40. verzoekt de lidstaten om het programmerings- en uitvoeringsproces van het 
cohesiebeleid voor de periode 2021--2027 met volledige inachtneming van het beginsel 
van partnerschap te realiseren en in hun partnerschapsovereenkomsten rekening te 
houden met de specifieke behoeften van de regio’s met demografische belemmeringen; 
benadrukt hoe belangrijk het is prioriteit te verlenen aan de regionale en subregionale 
behoeften, met inbegrip van de demografische en migratieaspecten en territoriale 
uitdagingen (in de stedelijke en plattelandsgebieden); is van mening deze strategieën 
vergezeld moeten gaan van territoriale en demografische effectbeoordelingen, die 
parallel met economische, milieu- en sociale beoordelingen worden uitgevoerd; 
verzoekt de Commissie te zorgen voor de controle en, waar van toepassing, de volledige 
uitvoering van de gedragscode inzake partnerschap hetgeen kan bijdragen tot een hoger 
absorptiepercentage van het cohesiebeleid samen met een betere kwaliteit van de 
projecten;

41. doet een beroep op de lidstaten rekening te houden met de verschillende demografische 
uitdagingen bij het ontwerp van hun nationale herstel- en veerkrachtplannen, hun 
nationale ontwikkelingsbeleid, langetermijnstrategieën voor duurzame ontwikkeling en 
specifieke programma’s van het cohesiebeleid, in correlatie met doeleinden van het 
Europees Semester, teneinde te zorgen voor de nodige financiering om de ontvolking 
aan te pakken, de negatieve tendensen te keren en de territoriale aantrekkelijkheid te 
vergroten;

42. verzoekt de lokale, regionale en nationale autoriteiten om in regio’s die een 
ontvolkingsrisico lopen hun investeringen te richten op manieren om jonge gezinnen 
aan te moedigen zich in deze regio’s te vestigen, en op de universele toegankelijkheid 
van diensten en infrastructuur van hoge kwaliteit met de deelneming van kmo’s en 
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ondernemingen die zich bezighouden met het beheer van diensten, en met het accent op 
jongeren, de omscholing van arbeidskrachten, het creëren van het juiste 
ondernemingsklimaat en het steunen van kmo’s; verzoekt de lidstaten hiervoor meer 
steun te verlenen; beschouwt investeringen in alle onderwijsniveaus, inclusief onderwijs 
voor jonge kinderen, betaalbare, toegankelijke en billijke mobiliteitsdiensten, 
kinderopvangvoorzieningen om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen en in 
een leven lang leren als een prioriteit, met name in plattelandsgebieden en ultraperifere 
gebieden; is van oordeel dat het vooral belangrijk is de juiste voorwaarden te scheppen 
voor jongeren om in deze gebieden te kunnen blijven en om voortijdig schoolverlaten 
aan te pakken, door hun aantrekkelijke onderwijs-, opleidings-, bijscholings- en 
omscholingsmogelijkheden op lokaal en regionaal niveau, met inbegrip van digitale 
vaardigheden, via fysiek of afstandsonderwijs aan te bieden, teneinde hen aan te sporen 
hun studies in deze gebieden voort te zetten; ziet in dat de regio’s hierbij de 
geconcentreerde steun van de Unie en de lidstaten nodig zullen hebben;

43. verzoekt meer steun te verlenen aan regio’s die te maken hebben met een aanzienlijke 
demografische toename, zoals Mayotte of Frans-Guyana, door voldoende financiële 
middelen vrij te maken om de continuïteit van voldoende hoogwaardige basisdiensten te 
waarborgen, met name op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en vervoer;

44. is van mening dat de regionale en lokale autoriteiten moeten worden betrokken bij 
coöperatief bestuur op de lange termijn, alsook bij planningsinitiatieven op diverse 
niveaus; verzoekt de Commissie en de lidstaten om goede praktijken voor de toepassing 
en de voordelen van dit soort bestuur en van planningsinstrumenten ter ondersteuning 
van de polycentrische ontwikkeling te verspreiden, en de territoriale 
effectbeoordelingen (TEB) in te zetten om EU- en nationaal beleid dat van invloed is op 
demografische veranderingen, verder uit te werken; wijst in dit verband andermaal op 
het grote belang van de actieve en daadwerkelijke betrokkenheid van regio’s bij de 
planning en het beheer van de herstel- en veerkrachtfaciliteit teneinde de doelmatigheid 
van het instrument te vergroten;

45. is van oordeel dat innovatie en onderzoek positieve overloopeffecten op regionaal 
niveau kunnen hebben; spoort regionale en lokale beleidsmakers aan de nieuwe faciliteit 
voor herstel en veerkracht en het EFRO in te zetten om in de uitbreiding van 
breedbandnetwerken te investeren teneinde de digitale en op kennis gebaseerde 
economie te bevorderen, alsook te investeren in middelen, hoogwaardige openbare 
diensten en stimuleringsmaatregelen voor het vasthouden van hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten ter ontwikkeling van onderzoekscentra in de verschillende regio’s en 
aldus het vergroten van de aantrekkelijkheid van de ontvolkte gebieden, vooral voor 
jonge talenten en ondernemers; dringt aan op de verdere ontwikkeling van de 
synergieën tussen de Europese structuur- en investeringsfondsen en het programma 
Horizon Europa, evenals andere initiatieven die bijvoorbeeld door het Europese 
Instituut voor innovatie en technologie worden gepromoot; is bovendien van mening dat 
aantrekkelijk fiscaal beleid voor bedrijfsinvesteringen middels lagere belastingtarieven 
voor gezinnen en fiscale stimulansen voor werknemers en zelfstandigen het creëren van 
banen en investeringskansen zal vergemakkelijken; is voorts van oordeel dat 
maatregelen kunnen worden overwogen om jonge gezinnen te stimuleren bij het 
aankopen van hun eerste woning, alsmede flexibelere overheidsregels teneinde de 
ontvolkingsuitdagingen het hoofd te bieden;
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46. spoort de regio’s aan gebruik te maken van hun concurrentievoordelen zoals vastgesteld 
in de strategieën voor slimme specialisatie; beveelt aan zogeheten oasis-strategieën uit 
te stippelen die gericht zijn op de meest succesvolle, bruisende en groeiende sectoren 
door het lokale ontwikkelingspotentieel van de regio te benutten; verzoekt de lokale en 
regionale autoriteiten in het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te investeren met het 
accent op het aantrekken van jonge opgeleide arbeidskrachten, het behouden van hen 
die momenteel in dienst zijn, het aanmoedigen van ondernemingszin, en het nemen van 
lokale, nationale en Europese stimuleringsmaatregelen; onderstreept voorts het belang 
van het promoten van maatregelen ter bevordering van de solidariteit tussen de 
generaties, actief ouder worden en de kansen die worden geboden door de zogeheten 
zilveren economie, als belangrijke beleidsomslag voor plattelandsgebieden, zodat 
vergrijzing als probleem kan worden omgebogen tot een kans voor de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden;

47. benadrukt de noodzaak van een breder territoriaal perspectief overeenkomstig het 
nieuwe Handvest van Leipzig: “de transformerende kracht van steden in het algemeen 
belang” en de Territoriale Agenda 2030 ter versterking van stedelijke netwerken van 
middelgrote steden en kleinere steden teneinde gebruik te maken van hun aanzienlijke 
potentieel om territoriale, economische en sociale cohesie ook buiten hun 
gemeentegrenzen te schragen middels sterkere banden tussen stedelijke en 
plattelandsgebieden, functionele zones en regionale samenwerking;

48. verzoekt de Commissie zich te richten op beleidscoördinatie op EU-niveau inzake 
kwesties in verband met terreinen van functionele samenwerking op verschillende 
niveaus, zoals grensoverschrijdend, macro/regionaal of platteland/stad, om aan 
demografische uitdagingen het hoofd te bieden;

49. meent ten stelligste dat investeringen op de informatie- en communicatietechnologie en 
het menselijk kapitaal moeten worden gericht, aangezien hier het potentieel ligt om de 
afstand tussen de gebruikers te verkleinen en hooggekwalificeerde arbeidskrachten aan 
te trekken teneinde een digitale kloof te voorkomen en de digitale cohesie te 
waarborgen; benadrukt het belang van de financiering van ICT-infrastructuur, de 
ontwikkeling en ingebruikname van deze technologieën bij kmo’s en scholen in 
plattelandsgebieden, insulaire, berg- en geïsoleerde regio’s en regio’s in industriële 
transitie, eveneens door middel van middelen uit de faciliteit voor herstel en veerkracht 
en meer in het algemeen uit de fondsen van het cohesiebeleid; onderstreept hoe 
belangrijk het is te streven naar de gelijke en parallelle inzet van deze technologieën in 
de regio’s en de lidstaten teneinde de verschillen qua aantrekkelijkheid alsook de 
digitale kloof te verkleinen;

50. erkent dat de zogeheten magneetsteden primair bijdragen tot het uitbouwen van 
regionale groeikernen; onderstreept desalniettemin dat middelgrote steden een cruciale 
rol in de regionale ontwikkeling vervullen en verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
dit kader om strategieën voor een geharmoniseerde ontwikkeling van deze steden te 
implementeren;

51. is van mening dat gemeenten open-innovatie-initiatieven moeten aanmoedigen, kennis 
moeten gebruiken om het innovatieproces te versnellen en een op samenwerking 
gerichte aanpak met relevante partners en belanghebbenden moeten uitwerken teneinde 
regionale ecosystemen voor innovatie te scheppen;
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52. benadrukt het potentieel van de blauwe economie bij het keren van de negatieve 
demografische tendens op de kleine Europese eilanden en in de perifere maritieme 
regio’s in de EU; benadrukt dat de juiste uitvoering van activiteiten in het kader van de 
blauwe economie, mits deze nauwlettend wordt gemonitord om negatieve externe 
milieueffecten te beperken en de sociaaleconomische voordelen voor de gehele 
waardeketen te vergroten, onder meer waar het kleine bedrijven, het achterland en de 
lokale bevolking betreft, kan helpen de ontvolking in het zuiden van Europa tegen te 
gaan en ertoe kan bijdragen de plattelandsdorpen te laten profiteren van de inkomsten 
van de kuststeden, het niveau van sociale inclusie te verhogen en de doelstellingen van 
de Europese Green Deal te verwezenlijken;

53. beveelt aan, waar nodig, de onderwijs- en opleidingsstelsels in de lidstaten te 
hervormen, onder meer door onderwijstrajecten te ontwikkelen voor beroepen die 
verenigbaar zijn met telewerk, gecombineerd met beleidsmaatregelen om een 
permanente braindrain uit de uitzendende regio’s te voorkomen; dringt aan op het 
benutten van lokale en regionale voordelen, alsook op het ontwikkelen van lokale 
economische en sociale regelingen en oplossingen op maat om de braindrain niet alleen 
te voorkomen, maar ook te keren; is van mening dat beroepsonderwijs en -opleiding, 
inclusief de arbeidsmobiliteit, een doeltreffende manier kunnen zijn om vaardigheden 
en beroepservaring te delen, de vaardigheden van arbeidskrachten te bevorderen, zodat 
deze arbeidskrachten beter bestand zijn tegen de dynamische ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt, en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van 
braindrain; spoort de regionale en lokale autoriteiten aan de toegang tot duaal onderwijs 
te vergemakkelijken teneinde de transitie van onderwijs naar de arbeidsmarkt te 
verbeteren; is bovendien van mening dat pan-Europese “diasporastrategieën” moeten 
worden bevorderd die gericht zijn op het aanmoedigen van de terugkeer van personen 
die naar een aantrekkelijkere regio zijn vertrokken, met een accent op studenten die 
hoger onderwijs in landbouw en plattelandseconomie hebben genoten en die moeten 
worden aangemoedigd na hun afstuderen terug te keren naar hun regio om een bijdrage 
te leveren aan de economische levensvatbaarheid van hun respectieve uitzendende 
regio’s;

54. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat het initiatief betreffende de 
langetermijnvisie voor plattelandsgebieden praktische oplossingen en steunmaatregelen 
voor perifere gebieden en het ondervangen van demografische veranderingen omvat; is 
van mening dat deze langetermijnvisie voor plattelandsgebieden moet uitgroeien tot een 
echte Europese plattelandsagenda met tastbare en concrete doelstellingen en met 
betrokkenheid van alle relevante regionale en lokale actoren, zowel wat de structuur als 
de uitvoering ervan betreft; is bovendien van mening dat hiertoe een strategie voor 
gendermainstreaming moet behoren die vergezeld gaat van 
effectbeoordelingsinstrumenten; verzoekt de Commissie om in overleg met de lidstaten 
en lokale en regionale autoriteiten een new deal voor de demografie in de EU voor te 
stellen als beleidsaanpak op meerdere niveaus die moet leiden tot een Europese strategie 
inzake demografische tendensen; is van mening dat demografische kwesties, inclusief 
de ontvolking en de vergrijzing, aan de orde moeten komen tijdens de conferentie over 
de toekomst van Europa;

°

° °



PE663.033v02-00 20/45 RR\1227827NL.docx

NL

55. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
aan het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de 
nationale en regionale parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De demografische tendensen van mensen die van plattelandsgebieden naar stedelijke 
gebieden trekken, van minder ontwikkelde naar beter ontwikkelde binnenlandse regio’s, van 
oost naar west en van het zuiden naar het noorden van Europa, hebben zichtbare sporen 
nagelaten in de Europese samenleving. EU-burgers en lokale gemeenschappen ondervinden 
de gevolgen aan den lijve en ook op nationaal, regionaal en lokaal niveau zijn de effecten 
onmiskenbaar.

De bevolkingskrimp vergroot bestaande ongelijkheden met een zichtbare impact op de 
levenskwaliteit. Ook is sprake van een directe impact op de sociale, economische en 
territoriale cohesie van de EU, waardoor EU-investeringen uiteindelijk onhoudbaar worden en 
de kloof tussen meer ontwikkelde en armere regio’s breder wordt.

De aanhoudende COVID-19-gezondheidscrisis zal op de middellange en lange termijn 
gevolgen hebben voor de dynamiek op de arbeidsmarkt. Alle maatregelen betreffende 
zelfisolatie en social distancing hebben zichtbare sporen nagelaten in de productie, de vraag 
en het handelsverkeer: de economische bedrijvigheid is gedaald, de werkloosheid is gestegen 
en overheden kampen met grotere tekorten. Desondanks ziet de rapporteur de huidige realiteit 
na de COVID-19-pandemie als een mogelijk keerpunt voor het demografisch beleid. Dit is 
een uitgelezen moment om nieuwe kansen voor de ontwikkeling van plattelands- en ontvolkte 
gebieden te scheppen, aangezien stadsbewoners meer interesse tonen om naar het platteland te 
trekken. Mensen stellen hun prioriteiten bij en willen meer buitenruimte nu de kans en de 
flexibiliteit bestaan om thuis te werken.

Demografische tendensen hebben allerlei verschillende uitwerkingen op EU-regio’s en zijn 
dan ook niet onder één globale noemer te vangen. De verplaatsingen van de bevolking hebben 
positieve en negatieve kanten voor zowel degenen die wegtrekken als degenen die 
nieuwkomers in hun midden zien verschijnen. De regio’s van bestemming krijgen mogelijk te 
kampen met problemen met de integratie van migranten, maar profiteren ook van de 
voordelen van jonge en gekwalificeerde aanwinsten voor hun arbeidsbevolking. De regio’s 
van herkomst gaan op hun beurt gebukt onder een stijgend aantal gescheiden gezinnen, maar 
doen weer hun voordeel met het geld dat wordt teruggestuurd.

De lokale en regionale autoriteiten hebben de belangrijke taak om demografische tendensen te 
signaleren en in goede banen te leiden. Ze moeten maatwerkoplossingen bedenken, met name 
voor de problemen van achtergestelde gebieden die ernstige en aanhoudende natuurlijke of 
demografische handicaps hebben. Het zwaarst getroffen zijn de plattelands-, dunbevolkte en 
post-industriële gebieden, alsook de regio’s die midden in een energie- en technologietransitie 
zitten.

De rapporteur heeft dit initiatiefverslag in drie hoofdstukken verdeeld: de lokale, regionale en 
Europese uitdagingen, de praktische oplossingen die de betrokken autoriteiten en 
belanghebbenden momenteel toepassen en tot slot de beleidsaanbevelingen op grond van deze 
bevindingen. In het verslag worden diverse oplossingen aangedragen, zoals het verhogen van 
de aantrekkingskracht voor investeringen in deze regio’s in de zin van infrastructuren en 
publiek-private samenwerking om in (zeer) dunbevolkte gebieden efficiënter diensten van 
hoge kwaliteit aan te bieden.
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De instrumenten van de Unie om de negatieve tendensen te keren moeten eenvoudig, flexibel 
en aantrekkelijk zijn.

Naast de bestaande instrumenten heeft de Europese Commissie nieuwe maatregelen 
voorgesteld in het kader van React-EU (om efficiënter op de gevolgen van de COVID-19-
pandemie te reageren) en het initiatief voor een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden.

De rapporteur benadrukt het feit dat het vrije verkeer van arbeid een van de hoekstenen van 
het concurrentievermogen van de Europese Unie is. Dit werkt nochtans door in de 
demografie, met grote gevolgen voor de EU-regio’s en hun economische, sociale en 
territoriale cohesie. In dit verband zijn de demografische contrasten op zowel het niveau van 
de Unie als dat van de lidstaten onmiskenbaar. Hij merkt op dat het bbp per hoofd van de 
bevolking, het inkomensniveau, de arbeidsparticipatie, het vruchtbaarheidscijfer en de 
vergrijzing factoren zijn die een directe invloed hebben op de demografie.

In dit verslag staan specifiek de lokale en regionale dimensies van de bevolkingskrimp in 
bepaalde gebieden centraal. Plattelands-, post-industriële en afgelegen gebieden kampen in 
het algemeen met een aantal specifieke situaties: een sterke bevolkingskrimp, inkomens die 
onder het nationale of Europese gemiddelde liggen en problemen met de territoriale integratie 
met andere regio’s, waardoor zij een des te groter ontvolkingsrisico lopen. De rapporteur wijst 
erop dat momenteel 28 % van de Europese bevolking in plattelandsregio’s woont, maar dat dit 
percentage naar verwachting in de toekomst sterk zal dalen.

Andere noemenswaardige factoren die een rol spelen bij demografische veranderingen en die 
bewoners van voornoemde gebieden dwingen weg te trekken en anderen ontmoedigen om 
zich daar te vestigen, zijn: een slechte infrastructuur (waaronder het ontbreken van snel 
breedbandinternet en ontoereikende vervoersnetwerken), minder mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt, slecht toegankelijke gezondheidszorg en minder onderwijsmogelijkheden 
(waardoor het lastiger is om uitdagingen in verband met technologische veranderingen te 
ondervangen).

Bovendien zijn ook stedelijke gebieden niet immuun voor ontvolking, aangezien een op de 
vijf steden in Europa het aantal inwoners sinds 1990 ziet dalen. De rapporteur merkt 
daarentegen op dat de bevolkingskrimp in steden niet altijd een continu lineair proces is, maar 
ook incidenteel of tijdelijk kan zijn, afhankelijk van de territoriale context.

Aan de andere kant heeft een te grote bevolkingsconcentratie in bepaalde stedelijke gebieden 
al tot de nodige bijwerkingen geleid. Denk aan verkeerscongestie, stijgende huisvestings- en 
vervoerskosten, vervuiling, verslechtering van de levenskwaliteit, uitdijende voorsteden en 
een aanzienlijk risico op armoede en sociale uitsluiting voor bepaalde bevolkingsgroepen. De 
lokale autoriteiten zijn dan ook niet in staat om alle inwoners van een stedelijk gebied van 
dienst te zijn.

De rapporteur meent dat lokale en regionale autoriteiten een cruciale rol spelen bij het 
uitstippelen van territoriale strategieën, waarbij de ontwikkelingsbehoeften en het potentieel 
van de desbetreffende gebieden in aanmerking moeten worden genomen, met inbegrip van 
economische, sociale en demografische tendensen. Hij wijst erop dat vanuit de gemeenschap 
aangestuurde lokale ontwikkelingsstrategieën een nuttig instrument vormen dat kan worden 
toegepast om de toegankelijkheid te vergroten en banen te scheppen. De EU-stedenagenda is 
een geschikt instrument om thematische prioriteiten en maatregelen voor het verbeteren van 
de levenskwaliteit in stedelijke gebieden aan te wijzen.
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De rapporteur onderstreept dat cohesiebeleidsinstrumenten verder vereenvoudigd moeten 
worden om de financiële middelen makkelijker, maar tegelijkertijd beter te beheren en om de 
synergieën tussen de diverse EU-fondsen te maximaliseren.

In dit verband is het van belang dat de Commissie en de lidstaten goede praktijken voor de 
toepassing en de voordelen van dit type bestuur en van planningsinstrumenten ter 
ondersteuning van polycentrische ontwikkeling verspreiden.

Bovendien hebben investeringen in informatie- en communicatietechnologie (ICT) het 
potentieel om de afstand tussen de gebruikers te verkleinen en hooggekwalificeerde 
arbeidskrachten aan te trekken.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake demografische tendensen in de regio’s van de EU ombuigen met behulp van 
instrumenten van het cohesiebeleid
(2020/2039(INI))

Rapporteur voor advies: Elżbieta Rafalska

SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de mediane leeftijd in de EU-27 is gestegen van 38,3 jaar in 2001 tot 
43,1 jaar in 2018; overwegende dat de actieve bevolking sinds 2010 is gekrompen en 
dat prognoses wijzen in de richting van een gestage afname1; overwegende dat de 
actieve bevolking de komende 50 jaar waarschijnlijk met 18 % zal afnemen2;

B. overwegende dat Europeanen langer leven en langer gezond blijven, en dat de 
levensverwachting van zowel mannen als vrouwen bij de geboorte de afgelopen vijf 
decennia met circa 10 jaar is gestegen; overwegende dat de levensverwachting in 2070 
naar verwachting 86,1 jaar zal bedragen voor mannen en 90,3 jaar voor vrouwen3; 
overwegende dat het aantal hulpbehoevende personen en personen met een handicap 
naar verwachting zal toenemen wanneer de bevolking vergrijst; overwegende dat de 
afhankelijkheidsratio van ouderen volgens de prognoses in 2030 62 % zal bedragen4; 
overwegende dat bijna de helft van de ouderen in 2014 meldde moeilijkheden te 
ondervinden bij ten minste één activiteit op het gebied van persoonlijke verzorging of 
huishoudelijk werk5;

C. overwegende dat armoede onder ouderen waarschijnlijk steeds zorgwekkender zal 

1 Onderzoeksdienst van het Europees Parlement, “Demographic outlook of the European Union”, maart 2020, 
blz. 3.
2 Europese Commissie, Verslag over de gevolgen van demografische veranderingen, juni 2020, blz. 15.
3 Europese Commissie, Verslag over de gevolgen van demografische veranderingen, juni 2020, blz. 4.
4 Onderzoeksdienst van het Europees Parlement, “Demographic outlook of the European Union”, maart 2020, 
blz. 5-6.
5 Eurostat, “Functional and activity limitations statistics”, november 2019.
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worden, aangezien de demografische trends ongewijzigd blijven; overwegende dat in 
2018 in de EU-27 15,5 % van de mensen van 65 jaar of ouder het risico liep om in 
armoede te vervallen6; overwegende dat vrouwen een grotere kans lopen op armoede en 
sociale uitsluiting op latere leeftijd; overwegende dat de levensverwachting van 
vrouwen bij de geboorte 5,5 jaar hoger ligt dan die van mannen7; overwegende dat 
vrouwen onevenredig belast zijn met de formele en informele zorg voor kinderen, 
ouderen en personen met een handicap; overwegende dat een derde van de vrouwen 
tussen de 20 en de 64 jaar geen betaald werk verricht vanwege gezins- en 
zorgverplichtingen, waarbij slechts 5 % van de mannen economisch inactief is8; 
overwegende dat in 2019 het percentage vrouwen met een eenpersoonshuishouden wel 
40 % bedroeg – meer dan het dubbele van het percentage mannen dat alleen woont9;

D. overwegende dat demografische veranderingen ernstige gevolgen hebben voor de 
sociale, economische en territoriale cohesie in de EU, met name in plattelandsgebieden 
en in regio’s die al achterstanden hebben;  overwegende dat de demografische neergang 
in bepaalde regio’s bestaande ongelijkheid verergert en de levenskwaliteit van mensen 
ondermijnt; overwegende dat werknemers zich door ongelijkheid in de EU gedwongen 
kunnen zien om werk te zoeken in een andere regio of lidstaat; overwegende dat de 
instrumenten van het cohesiebeleid rekening moeten houden met de diverse factoren die 
van invloed zijn op migratie naar steden, naar andere regio’s of naar andere lidstaten; 
overwegende dat met name jongeren en vrouwen wegtrekken uit plattelandsgebieden en 
achterstandsregio’s;

E. overwegende dat zowel het vrij verkeer van werknemers als interne en externe migratie 
de bevolkingsomvang op het niveau van de Unie en op nationaal en regionaal niveau 
zullen blijven beïnvloeden; overwegende dat migratie en braindrain dikwijls worden 
ontketend door sociale en economische verschillen tussen landen, zowel binnen de Unie 
als tussen de EU en derde landen;

F. overwegende dat vergrijzing van de bevolking een krimpende beroepsbevolking tot 
gevolg heeft, hetgeen kan leiden tot de neergang van gemeenten en dorpen in de hele 
EU; overwegende dat besluiten om gemeenten en dorpen te fuseren of samen te voegen 
met andere gemeenten of steden er ook toe kunnen leiden dat gemeenten en dorpen 
volledig verdwijnen; overwegende dat ambitieuze investeringen, hoogwaardige banen 
en verbetering van de toegankelijkheid en kwaliteit van diensten en infrastructuur in 
regio’s die het gevaar lopen ontvolkt te raken uitermate belangrijk is, zodat hun 
economisch herstel en hun concurrentievermogen op de eengemaakte markt op de lange 
termijn een impuls krijgen, waardoor negatieve demografische trends worden gekeerd;

G. overwegende dat de COVID-19-pandemie waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor de 
demografische trends in de EU en wederom het gebrek aan politieke reacties op de 
gevolgen van demografische veranderingen in de EU aan het licht heeft gebracht, zoals 
het ontbreken van passende en betaalbare huisvesting, goede zorgfaciliteiten en 
voldoende zorg- en ondersteuningsdiensten, hetgeen duidelijk gemaakt wordt door het 
fenomeen van medische kaalslag; overwegende dat er bij negatieve demografische 

6 Europese Commissie, Verslag over de gevolgen van demografische veranderingen, juni 2020, blz. 22.
7 Europese Commissie, Verslag over de gevolgen van demografische verandering, juni 2020, blz. 7.
8 EIGE, Gendergelijkheidsindex 2019. Work-life balance 2020, blz. 79.
9 Europese Commissie, Verslag over de gevolgen van demografische veranderingen, juni 2020, blz. 11.
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trends meer solidariteit tussen de generaties nodig is, die cruciaal is voor een succesvol 
herstel van de COVID-19-crisis en toekomstige crises, en voor de totstandbrenging van 
eerlijker, inclusievere en veerkrachtigere samenlevingen; overwegende dat de COVID-
19-pandemie eens te meer heeft onderstreept hoe belangrijk het is om in de EU de 
waardigheid van ouderen en hun grondrechten te waarborgen en te bevorderen;

H. overwegende dat de intensiteit en snelheid van demografische veranderingen 
aanzienlijke economische, maatschappelijke en ecologische druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en op de lokale en regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening en het behoud ervan, met inbegrip van onderwijs, 
gezondheidszorg, het sociale welzijn, huisvesting, de maatschappelijke dienstverlening, 
pensioenen, nutsbedrijven en een voor ouderen geschikte infrastructuur; overwegende 
dat deze druk zal toenemen wanneer een adequate politieke reactie uitblijft, doordat de 
actieve bevolking krimpt, er een hogere afhankelijkheidsratio ontstaat en chronische 
aandoeningen steeds vaker zullen voorkomen;

I. overwegende dat voor het aanpakken van demografische uitdagingen gecoördineerde 
actie en een omvattende reeks beleidsmaatregelen nodig zijn, met inbegrip van gerichte 
maatregelen op het gebied van werkgelegenheid, sociale bescherming, veiligheid en 
gezondheid op het werk, onderwijs en vaardigheden; overwegende dat het tijd kost deze 
actie en maatregelen te formuleren en dat zij pas later effect zullen sorteren; 
overwegende dat bepaalde negatieve gevolgen van demografische veranderingen in de 
meest getroffen regio’s een onmiddellijke reactie met ondersteuning van instrumenten 
van de Unie noodzakelijk maken;

J. overwegende dat geschikte infrastructuur en betaalbare en goede dienstverlening, met 
name gezondheidszorg, kinderopvang, langdurige zorg en centra voor dagopvang, een 
cruciale rol zullen spelen; overwegende dat de rol van telewerk, digitaal onderwijs, 
telezorg en telegezondheidszorg eerst correct beoordeeld moet worden en vervolgens 
eventueel verder ontwikkeld en naar behoren uitgevoerd, zodat het gebruik ervan kan 
worden uitgebreid en de levenskwaliteit en veiligheid van burgers gegarandeerd zijn; 
overwegende dat het essentieel is te onderkennen hoe belangrijk het programma voor 
werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) is voor de financiering van projecten op 
het gebied van langdurige zorg; overwegende dat er algemeen op toegezien moet 
worden dat gezinnen, mensen met een handicap en ouderen overeenkomstig het concept 
“universeel ontwerp” toegang hebben tot goederen en diensten;

K. overwegende dat de EU in al haar beleidsvormen volledig rekening moet houden met 
demografische kwesties, ook bij het stellen van langetermijnprioriteiten en in haar 
relevante begrotingslijnen, en met name in haar industrieel beleid en haar beleid inzake 
duurzame ontwikkeling, alsook in het Europees semester; overwegende dat de EU op 
grote schaal betrouwbare gegevens moet verzamelen en monitoren, en onderzoek en de 
uitwisseling van goede praktijken op alle niveaus moet ondersteunen om een beter 
begrip van demografische uitdagingen te bevorderen, te anticiperen op de gevolgen 
ervan voor de lokale arbeidsmarkten, en om innovatieve, effectieve en groene 
beleidsoplossingen te ontwikkelen voor het creëren van voor ouderen geschikte 
leefomgevingen; overwegende dat demografische uitdagingen alleen kunnen worden 
aangegaan wanneer de Unie beschikt over een industriële strategie ter waarborging van 
overheidsinvesteringen, goede banen, onderzoek en innovatie en openbaar onderwijs dat 
gelijke ontwikkeling en duurzaamheid stimuleert; overwegende dat het Parlement in 
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zijn resolutie van 15 november 2011 over demografische verandering en de gevolgen 
daarvan voor het toekomstige cohesiebeleid van de EU10 en in zijn resolutie van 14 
november 2017 over de inzet van cohesiebeleidsinstrumenten door regio’s om 
demografische veranderingen aan te pakken11 ertoe heeft opgeroepen alle beschikbare 
EU-instrumenten aan te wenden, ook de middelen van het cohesiebeleid, om de door 
demografische veranderingen veroorzaakte uitdagingen aan te gaan;

L. overwegende dat de instrumenten van het cohesiebeleid de belangrijkste bron van 
openbare investeringen in de EU vormen, aangezien 8,5 % van de kapitaalinvesteringen 
door de overheid in de EU, 41 % op het niveau van de EU-13 meer dan 50 % in een 
aantal andere lidstaten uit deze instrumenten betaald worden12;

M. overwegende dat jongeren onevenredig zwaar belast zijn tijdens de economische en 
financiële crisis van 2008; overwegende dat de bestrijding van werkloosheid, met name 
jeugdwerkloosheid en langdurige werkloosheid, ongelijkheid tussen en uitsluiting onder 
jongeren en ouderen een van de grootste uitdagingen in de regio’s van de EU is; 
overwegende dat de beschikbaarheid van banen en mogelijkheden, ook tijdens herstel- 
en wederopbouwfases, en hoogwaardige dienstverlening de levenskwaliteit verbeteren 
en plattelandsgebieden versterken, zodat zij in staat zijn een tegenwicht te bieden aan 
ontvolking en ongelijkheid tussen regio’s; overwegende dat proactiever gebruikgemaakt 
moet worden van de Europese structuur- en investeringsfondsen om jongeren, ouderen, 
personen met een handicap en andere kwetsbare groepen te ondersteunen bij het 
betreden van de arbeidsmarkt, bij het zich handhaven op de arbeidsmarkt of bij het 
vinden van een goede baan, waarbij bijzondere aandacht moet uitgaan naar de meest 
ontvolkte plattelandsgebieden en afgelegen gebieden;

N. overwegende dat niet behoorlijk onderkend wordt hoe belangrijk het evenwicht tussen 
werk en privéleven is; overwegende dat ouders, kinderen en gezinnen ondersteuning 
moeten krijgen, waaronder toegankelijke infrastructuur voor kinderopvang, flexibele 
werkregelingen, hulp aan éénoudergezinnen en aan ouders van kinderen met een 
handicap, alsook adequate financiële ondersteuning tijdens het zwangerschapsverlof, het 
vaderschapsverlof en het ouderschapsverlof; overwegende dat deze ondersteuning kan 
helpen om negatieve demografische trends te keren;

O. overwegende dat al het beleid dat is gericht op demografische kansen en uitdagingen 
wetenschappelijk onderbouwd moet zijn, de mens centraal moet stellen en moet uitgaan 
van rechten, en in het bijzonder op geen enkele wijze de individuele reproductieve 
rechten mag ondermijnen; overwegende dat investeringen in seksuele en reproductieve 
gezondheid, gendergelijkheid, gezondheidszorg, zorgdiensten en hun bijbehorende 
infrastructuur, belangrijke elementen zijn bij het aangaan van demografische 
uitdagingen;

P. overwegende dat discriminatie op grond van geslacht, geloof, leeftijd, handicap of 
seksuele geaardheid verboden is en een vorm van inbreuk op de fundamentele waarden 
van de Unie is;

10 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0485.
11 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0427.
12 Europese Commissie, “European Structural and Investment Funds Data”, oktober 2018.
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Q. overwegende dat een gecoördineerde benadering van demografische veranderingen – 
binnen het kader van de Verdragen – van het grootste belang is om de huidige negatieve 
demografische trends te keren; overwegende dat een dergelijke benadering de 
territoriale, economische en sociale cohesie bevordert en de werkloosheid in de EU 
terugdringt; overwegende dat in dit verband overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan regio’s die kampen met ernstige en permanente 
demografische belemmeringen; overwegende dat plattelandsgebieden en de 
agrovoedingssector belangrijke steunpilaren zijn voor de maatschappij als geheel en 
voor een sterk en weerbaar Europa; overwegende dat werknemers in de landbouwsector 
in dunbevolkte plattelandsgebieden en in gebieden die het gevaar lopen ontvolkt te 
raken, een hoger risico kunnen lopen op armoede en sociale uitsluiting13;

R. overwegende dat demografische veranderingen moeten worden beschouwd als een 
structurele verandering die sociaal duurzaam moet zijn, die het potentieel van mensen 
van alle leeftijden moet erkennen, waarderen en gebruiken, en die daarom de 
betrokkenheid van beleidsmakers op alle relevante niveaus en van het maatschappelijk 
middenveld vereist; overwegende dat vergrijzing ook de kans biedt om een 
senioreneconomie op te bouwen; overwegende dat demografische veranderingen 
mogelijkheden kunnen bieden en duidelijk kunnen maken dat nieuwe 
ontwikkelingsperspectieven, met name voor plattelandsgebieden, gestimuleerd moeten 
worden, onder andere door de vraag naar hoogwaardige voeding, de ontwikkeling van 
duurzaam toerisme, de uitbreiding van de senioreneconomie en de bevordering van 
sociale innovatie en infrastructuur;

1. roept de lidstaten ertoe op gebruik te maken van de faciliteit voor herstel en veerkracht 
en de middelen van het cohesiefonds om gebieden die te kampen hebben met ernstige 
en permanente demografische uitdagingen aantrekkelijker te maken, en in het bijzonder 
gebruik te maken van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) en het toekomstige ESF+, zodat de demografische veranderingen 
kunnen worden aangepakt op een manier die uitgaat van rechten en die sociaal 
rechtvaardig is en waarbij de nadruk ligt op kwetsbare en kansarme groepen, en zodat 
de kwaliteit en toegankelijkheid van openbare ruimten voor iedereen verbeterd kunnen 
worden; verzoekt de lidstaten voorts de toegang tot maatschappelijke dienstverlening 
voor iedereen te verbeteren, met name voor personen met een handicap, kinderen en 
ouderen, en toegankelijke, betaalbare en veerkrachtige zorgstelsels in de EU te 
bevorderen; onderstreept dat de succesvolle absorptiecapaciteit van de cohesiefondsen 
op regionaal niveau ook in grote mate samenhangt met territoriale, sociale, politieke en 
economische voorwaarden; verzoekt de Commissie en de lidstaten erop toe te zien dat 
alle in het kader van de cohesiefondsen gefinancierde goederen en diensten 
overeenkomstig het beginsel van universeel ontwerp toegankelijk zijn voor kwetsbare 
groepen; herinnert de lidstaten eraan dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun 
overheidsdiensten;

13 “In 2015 liep meer dan een kwart (25.5 %) van de plattelandsbevolking het risico op armoede of sociale 
uitsluiting, terwijl een relatief geringer percentage van de stadsbewoners ditzelfde risico liep (24.0 %). Uit cijfers 
van Eurostat van 2016 blijkt dat deze trend sterker is geworden en inmiddels loopt een groter deel van de in 
plattelandsgebieden wonende bevolking van de EU-28 (vergeleken met stedelijke gebieden) het risico op 
armoede of sociale uitsluiting.” (Onderzoeksdienst van het Europees Parlement, “Demographic outlook of the 
European Union”, maart 2020, blz. 16).
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2. onderstreept hoe belangrijk het is sociale inclusie te stimuleren door middel van 
samenwerking tussen sociale partners, het maatschappelijk middenveld, regionale en 
lokale autoriteiten en de lokale bevolking bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid 
en specifieke maatregelen, alsook in alle programmeringsstadia, zodat de planning en 
absorptie van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) beter wordt; 
benadrukt hoe belangrijk het is erop toe te zien dat burgers ten volle kunnen deelnemen 
aan de democratisch processen;

3. roept de lidstaten ertoe op gebruikt te maken van de middelen van het Fonds voor 
herstel en veerkracht en van het EFRO om zelfstandig wonen en zelfstandige mobiliteit 
te ondersteunen, isolatie op vervoersgebied aan te pakken en de digitale en 
telecommunicatie-infrastructuur te verbeteren, met name de breedbandinternet-
connectiviteit in gebieden die ontvolkt raken, plattelandsgebieden, perifere, afgelegen 
en ultraperifere gebieden die minder ontwikkeld zijn, hoge vergrijzings- en 
jeugdwerkloosheidscijfers kennen en te maken hebben met braindrain, zodat 
overheidsdiensten toegankelijk worden en de kansen op werk toenemen; benadrukt dat 
jongeren en ouderen met het oog op een baan, een studie en actieve deelname aan de 
moderne samenleving de mogelijkheid moeten krijgen om de nodige digitale 
vaardigheden te verwerven; pleit dan ook voor de ondersteuning van 
ontwikkelingsinitiatieven, maatschappelijke dienstverlening en de ontwikkeling van 
onderwijs- en opleidingsinstellingen in kleine gemeenschappen in deze gebieden;

4. verzoekt de lidstaten de middelen van het ESF en van het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie in grotere mate aan te wenden en deze te combineren met nationale en lokale 
investeringen, met het oog op het aanpakken van sociale uitsluiting, energie-armoede en 
materiële deprivatie en om een effectief tegenwicht te bieden aan de digitale kloof en 
digitale uitsluiting, met name in plattelandsgebieden en onder jongeren, ouderen en 
personen met een handicap, alsook om de toegang tot digitale hulpmiddelen en 
programma’s en betaalbare communicatie-infrastructuur veilig te stellen; verzoekt dan 
ook om toegankelijke en betaalbare mogelijkheden om digitale vaardigheden te 
verwerven op een manier die is aangepast aan de behoeften van ouderen; wijst erop dat 
deze initiatieven kansrijker zijn wanneer ze hand in hand gaan met mogelijkheden tot 
uitwisseling tussen de generaties; is in dit opzicht van mening dat het potentieel van 
digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie verder verkend en bevorderd kan 
worden om de autonomie, de woonomstandigheden en de gezondheidstoestand van 
ouderen te verbeteren, waarbij strenge ethische normen moeten gelden en tegelijkertijd 
voor inclusie moet worden gezorgd;

5. wijst erop dat steun moet worden verleend aan een rechtvaardige transitie en is van 
oordeel dat een goed opgezet mechanisme voor een rechtvaardige transitie, inclusief een 
ambitieus fonds voor een rechtvaardige transitie, een belangrijk economisch instrument 
is om de transitie mogelijk te maken en ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren 
zonder de sociale en territoriale gevolgen uit het oog te verliezen;

6. is ingenomen met het voorstel van de Commissie tot instelling van het React-EU-
instrument dat strekt tot verhoging van het financieringsbedrag voor het EFRO, het ESF 
en het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen; is niettemin uiterst bezorgd 
dat deze tijdelijke financiering ontoereikend is om de sociale dimensie van de COVID-
19-crisis aan te pakken, waaronder de dringendste demografische uitdagingen; betreurt 
het dat de ESF+-toewijzingen in de overeenkomst over het meerjarig financieel kader 
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2021-2027 niet zijn verhoogd ;  onderstreept dat de regio’s proactiever gebruik zouden 
moeten maken van het ESF om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en jongeren de 
mogelijkheid te bieden hun loopbaan te starten, zodat de regio’s de demografische 
uitdagingen aan kunnen gaan; moedigt de lidstaten aan opleidingsprogramma’s voor 
jongeren te ondersteunen, alsook de ontwikkeling van ondernemingsgeest;

7. onderstreept dat regio’s en gemeenten actiever gebruik moeten maken van de ESI-
fondsen om demografische veranderingen aan te pakken, met name door onderwijs, een 
leven lang leren, bijscholing en omscholing te ondersteunen, alsook de ontwikkeling 
van ondernemersvaardigheden op alle onderwijsniveaus, zodat mensen hulp krijgen bij 
het vinden van een goede baan en hun kwalificaties in overeenstemming worden 
gebracht met de behoeften van de arbeidsmarkt door ook in dunbevolkte gebieden en 
gebieden die het risico op ontvolking lopen kmo’s te ondersteunen en hoogwaardige 
banen te scheppen, en door interregionale projecten, de uitwisseling van informatie en 
de senioreneconomie te stimuleren; is in dit verband ingenomen met de bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa, die kan bijdragen tot het aanpakken van de tekorten 
aan gekwalificeerde arbeidskrachten in regio’s met een achterstand;

8. benadrukt dat de vergrijzing van de bevolking de druk op gezondheidsdiensten en 
faciliteiten voor langdurige zorg zal doen toenemen, aangezien deze diensten en 
instellingen zijn ontworpen in een andere demografische context en nu een antwoord 
moeten bieden op de gezondheids- en zorgbehoeften van een oudere samenleving; 
verzoekt de lidstaten meer te investeren in beleid dat uitgaat van rechten, de mens 
centraal staat en wetenschappelijk onderbouwd is, alsook in ziektepreventie en 
voorlichtingscampagnes, infrastructuur, vroege diagnosestelling en sociale bescherming 
tegen langdurige zorg, zodat tegemoet gekomen kan worden aan de stijgende vraag en 
erop toegezien wordt dat iedereen recht heeft op tijdige toegang tot betaalbare, 
preventieve en curatieve gezondheidszorg van goede kwaliteit, zoals vastgelegd in de 
Europese pijler van sociale rechten; herinnert eraan dat bij de bepaling en de uitvoering 
van elk beleid en elk optreden van de Unie toegezien moet worden op een hoge mate 
van bescherming van de menselijke gezondheid; verzoekt de lidstaten tekorten aan 
zorgpersoneel aan te pakken door te investeren in vaardigheden en door banen in de 
zorg meer te waarderen, te bevorderen en aantrekkelijker en toegankelijker te maken, 
waarbij specifiek de nadruk ligt op plattelandsgebieden en afgelegen gebieden;

9. onderstreept dat de tenuitvoerlegging van het herziene Europees Sociaal Handvest 
alsook van de in de Europese pijler van sociale rechten opgenomen beginselen van het 
recht op gelijke kansen, gezondheid, langdurige zorg en toegang tot essentiële diensten, 
pensioenen, huisvesting en ondersteuning aan daklozen, essentieel zijn voor de 
bestrijding van de gevolgen van demografische veranderingen; roept er voorts toe op 
Uniefondsen aan te wenden om de toegang tot gezondheid voor iedereen te waarborgen 
door de vestiging van medici en het behoud van ziekenhuizen in plattelandsgebieden te 
bevorderen;

10. is van mening dat de cohesiefondsen moeten worden aangewend om actief ouder 
worden te stimuleren, met name door middel van sociaal innovatieve initiatieven, die 
onder meer gericht zijn op bevordering van de arbeidsparticipatie van ouderen, 
actualisering van hun vaardigheden, waarborging van hun autonomie of aanmoediging 
van uitwisselingen tussen de generaties; verzoekt de Commissie meer inspanningen te 
leveren, met name het programma omgevingsondersteund wonen – een belangrijk 



RR\1227827NL.docx 31/45 PE663.033v02-00

NL

initiatief voor het stimuleren van de senioreneconomie in de EU – zodat oudere en 
afhankelijke mensen in staat worden gesteld langer thuis te wonen in hun vertrouwde 
omgeving, onder meer door gebruikmaking van domotica, informatie- en 
communicatietechnologie waarbij de mens centraal staat, kunstmatige intelligentie en 
voortdurende uitwisseling van optimale praktijken in de hele EU;

11. verzoekt om een Europees kader voor een zorgstrategie waarmee goede zorg en 
faciliteiten voor langdurige zorg worden gecreëerd, dat op basis van 
gemeenschappelijke ethische normen een wijdverbreider gebruik van goede en veilige 
telezorg en telegezondheidszorg mogelijk maakt, en dat zorgpersoneel juridische 
waarborgen biedt en de nodige opleidingsvereisten vastlegt, zodat iedereen, ongeacht 
leeftijd of geografisch gebied, aanspraak kan maken op zorg en op primaire medische 
zorg; verzoekt de lidstaten de waarde van informele zorg te onderkennen en de sociale 
bescherming en ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren; verzoekt de Commissie 
een Europees Handvest voor de rechten van ouderen op te stellen en goed te keuren op 
grond van artikel 25 van het Europees Handvest van de grondrechten;

12. verzoekt om een kaderrichtlijn voor langdurige zorg die fundamentele beginselen 
vastlegt en wetenschappelijk onderbouwde criteria stelt voor toegankelijke en goede 
langdurige zorg en ondersteuningsdiensten in de hele EU en die tevens het volgen van 
alternatieve benaderingen gemakkelijker maakt en daarbij de transitie naar 
persoonsgerichte gemeenschapsdiensten bevordert;

13. benadrukt dat een eerlijk en gezond evenwicht tussen werk en privéleven voor iedereen 
gewaarborgd moet zijn; verlangt dat de aanpak van armoede onder werkenden een van 
de topprioriteiten van de EU wordt;

14. onderstreept dat de afhankelijkheidsratio van ouderen moet worden aangepakt door het 
terugdringen van langdurige werkloosheid en armoede onder werkenden, evenals 
werkloosheid onder jongeren en ouderen; herinnert eraan dat universele toegang tot 
betaalbare gezondheidszorg en andere zorg- en ondersteuningsdiensten voor veel 
mensen – met name vrouwen en alleenstaande ouders – een voorwaarde is om 
economisch actief te worden of te blijven en een gezond evenwicht tussen werk en 
privéleven te creëren;

15. geeft uitdrukking aan zijn bezorgdheid over migratiestromen van jongeren in de EU van 
plattelandsgebieden naar stedelijke gebieden, en naar derde landen; benadrukt dat het 
van essentieel belang is om te voorzien in kansen voor jongeren in hun eigen land om 
deze migratiepatronen aan te pakken en de daling van de actieve bevolking te 
voorkomen; merkt op dat elke potentiële stijging van het geboortecijfer slechts zal 
leiden tot meer migratie wanneer deze situatie niet behoorlijk wordt aangepakt;

16. roept de lidstaten ertoe op optimale praktijken uit te wisselen bij het ondersteunen van 
jongeren om een onafhankelijk leven te leiden door hun toelagen te bieden als 
huursubsidies en gunstige leningen; moedigt de lidstaten ertoe aan te onderkennen dat 
plattelandsgebieden en afgelegen gebieden in hun diversiteit van betekenis zijn en hun 
potentieel te ontwikkelen door hun connectiviteit te verbeteren en investeringen in de 
lokale economie te stimuleren, ondernemerschap te bevorderen en de positie van in deze 
gebieden woonachtige vrouwen te versterken – zowel in economisch als in 
sociaal opzicht – en door het evenwicht tussen werk en privéleven veilig te stellen en 
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een gezinsvriendelijk beleid te bevorderen; onderkent dat het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid een prominente rol kunnen spelen bij het 
bevorderen en stimuleren van de inzetbaarheid en inclusie van vrouwen in deze 
gebieden; verzoekt de lidstaten plattelandsgebieden en afgelegen gebieden te 
ontwikkelen, met name door te investeren in geschikte toegangsroutes, snelle 
breedbandinternet en vitale en adequate hulpmiddelen en materiaal voor scholen, 
waaronder up-to-date technische uitrusting van scholen, ziekenhuizen en alle andere 
relevante diensten, onder meer door de ontwikkeling van effectief e-bestuur en door 
sociale, culturele en sportieve activiteiten te bevorderen waarmee op een betaalbaardere 
manier een gezondere levensstijl en een hogere levenskwaliteit worden gestimuleerd;

17. onderstreept dat de negatieve gevolgen van demografische veranderingen aangepakt 
moeten worden op een manier die uitgaat van rechten en sociaal rechtvaardig is, 
overeenkomstig de in de Europese pijler van sociale rechten vermelde beginselen, met 
name de beginselen inzake het recht op gelijke kansen, gezondheid, inclusie van 
personen met een handicap, langdurige zorg en toegang tot essentiële diensten, inkomen 
en pensioenen voor ouderen en huisvesting voor en ondersteuning van daklozen, 
waarbij deze beginselen essentieel zijn om de levenskwaliteit voor mensen van alle 
leeftijden op lokaal niveau te ondersteunen; verzoekt de Commissie voorts een 
Europese strategie inzake demografische veranderingen te ontwikkelen die voorziet in 
een omvattende en geïntegreerde aanpak om de in artikel 174 VWEU genoemde 
demografische uitdagingen en demografische belemmeringen het hoofd te bieden, 
waarmee de economie, de sociale inclusie van kwetsbare groepen en het scheppen van 
banen in EU-regio’s veilig worden gesteld; onderstreept in dit verband hoe belangrijke 
adequate, betrouwbare en vergelijkbare gegevens zijn om beter rekening te kunnen 
houden met de woon- en werkomstandigheden van ouderen, ook van mensen die in 
zorginstellingen wonen en mensen van 65 jaar en ouder; is van mening dat bredere 
samenwerking een adequaat mechanisme kan zijn om dit beleid tot stand te brengen en 
uit te voeren, en verzoekt de Commissie dan ook om hiertoe samen te werken met de 
lidstaten;

18. herhaalt zijn verzoek aan de lidstaten de ontwerprichtlijn van de Raad betreffende de 
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (COM(2008)0426 final) 
onverwijld aan te nemen;

19. verzoekt de Commissie meer ondersteuning te bieden aan het migratie- en 
inclusiebeleid van nationale en lokale autoriteiten, met name door middel van 
beleidscoördinatie, de uitwisseling van kennis en financiële ondersteuning; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de toegang van migranten tot onderwijs en arbeidsmarkt te 
verbeteren, met name van vrouwelijke migranten;

20. onderstreept dat werknemersvertegenwoordigers en vakbonden betrokken moeten 
worden bij werkgelegenheids- en ander relevant beleid, zodat de belangen van 
werknemers centraal staan; benadrukt dat collectieve onderhandelingen bevorderd 
moeten worden en het bereik van collectieve onderhandelingen moet worden vergroot, 
zodat toegezien kan worden op behoorlijke arbeidsomstandigheden voor alle 
werknemers; benadrukt hoe belangrijk veiligheid en gezondheid op het werk is, evenals 
een voor ouderen geschikte omgeving en de voortdurende bij- en omscholing van 
werknemers, zodat mensen kunnen werken totdat zij de wettelijke pensioengerechtigde 
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leeftijd bereiken; benadrukt eens te meer dat de genderkloof op het gebied van 
werkgelegenheid, beloning en pensioen gedicht moet worden; moedigt de lidstaten aan 
gebruik te maken van de cohesiefondsen om de werkgelegenheid en inclusie van 
vrouwen te verbeteren, met name in plattelandsgebieden en minder ontwikkelde 
gebieden, waarbij de nadruk moet liggen op de behoeften van vrouwen die op latere 
leeftijd terugkeren op de arbeidsmarkt;

21. onderstreept dat ondersteunings- en adviesdiensten nodig zijn die mensen een 
levenscyclusperspectief bieden en structurele leeftijdsdiscriminatie, met name op het 
werk, tegengaan; verlangt dat de openbare diensten voor arbeidsvoorziening en het 
Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening ondersteund worden, 
met name bij hun inspanningen om langdurig werklozen of ouderen te helpen bij het 
zoeken naar een baan; onderstreept dat werknemers met een handicap economisch en 
sociaal geïntegreerd moeten worden en dat alle vormen van discriminatie moeten 
worden bestreden om een inclusievere arbeidsmarkt tot stand te brengen; benadrukt hoe 
belangrijk het is dat ondernemingen in de hele EU een uitgebreider gebruik van 
thuiswerkregelingen ondersteunen, die een middel kunnen zijn om bedrijven te 
behouden, lokale gemeenschappen te versterken en ontvolking van het platteland tegen 
te gaan, waarmee de demografische trends positief gekeerd worden en de braindrain 
wordt ingedamd; verzoekt de Commissie een wetgevingskader voor te stellen met het 
oog op regulering van de telewerkomstandigheden in de hele EU en om te zorgen voor 
behoorlijke arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden in de digitale economie.



PE663.033v02-00 34/45 RR\1227827NL.docx

NL

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Datum goedkeuring 1.12.2020

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

44
2
9

Bij de eindstemming aanwezige leden Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, 
Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, 
Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, 
Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs 
Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, 
Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, 
Elena Lizzi, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, 
Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela 
Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen 
Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne 
Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš 
Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Alex Agius Saliba, Marc Botenga, José Gusmão, Eugenia Rodríguez 
Palop



RR\1227827NL.docx 35/45 PE663.033v02-00

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

44 +
ECR Helmut Geuking, Lucia Ďuriš Nicholsonová

GUE/NGL Marc Botenga, Leila Chaibi, José Gusmão, Eugenia Rodríguez Palop

NI Daniela Rondinelli

PPE Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan 
Kanev, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana 
Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella 
Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

2 -
ID Nicolaus Fest, Guido Reil

9 0
ECR Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

ID Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Renew Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding



PE663.033v02-00 36/45 RR\1227827NL.docx

NL

7.12.2020

ADVIES VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

aan de Commissie regionale ontwikkeling

inzake demografische tendensen in de regio’s van de EU ombuigen met behulp van 
instrumenten van het cohesiebeleid
(2020/2039(INI))

Rapporteur voor advies: Mazaly Aguilar

SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien het verslag van de Commissie van 17 juni 2020 over de gevolgen van 
demografische veranderingen in Europa,

– gezien zijn resolutie van 14 november 2017 over de inzet van 
cohesiebeleidsinstrumenten door regio's om demografische veranderingen aan te 
pakken1,

A. overwegende dat de regio’s van Europa momenteel te maken hebben met grote 
demografische veranderingen, zoals een laag geboortecijfer, een hoog sterftecijfer, een 
vergrijzende bevolking en een voortdurende plattelandsvlucht;

B. overwegende dat plattelandsgebieden en achterstandsregio’s voor een bepaalde periode 
vaak niet dezelfde economische indicatoren weten te bereiken als andere regio’s, wat in 
sommige gevallen problemen lijkt op te leveren om steun aan te vragen;

C. overwegende dat werknemers in de landbouwsector in plattelandsgebieden, met name in 
afgelegen gebieden, demografische nadelen ondervinden en een veel groter risico lopen 
op armoede en sociale uitsluiting;

D. overwegende dat plattelandsgebieden die met ontvolking kampen, met landverlating en 
een verhoogd risico op bosbranden kunnen worden geconfronteerd en moeilijkheden 
kunnen ondervinden bij hun economisch herstel2;

E. overwegende dat, naast de reeds vermelde problemen en trends, de pandemie heeft 

1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0427.
2Forest fires — Sparking firesmart policies in the EU, Europese Commissie (2018). 
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aangetoond dat het beleid en de instrumenten in verband met de demografische 
uitdagingen moeten worden herzien, vooral dan wat de lage geboortecijfers en 
plattelandsvlucht betreft, met name in minder bevolkte en kwetsbare gebieden in de EU; 
overwegende dat beleid ter bevordering van hogere geboortecijfers in Europa moet 
worden aangemoedigd;

F. overwegende dat kwesties in verband met demografische veranderingen en ontvolking 
een zware last vormen voor plattelandsgebieden, perifere en dunbevolkte gebieden en 
eilanden, en negatieve gevolgen hebben inzake vergrijzing, generatievernieuwing en 
ontwikkeling van de landbouw;

G. overwegende dat het cohesiebeleid een belangrijke bijdrage levert aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van de digitale eengemaakte markt op het terrein, 
met name door aanzienlijke financiële toewijzingen uit het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO);

H. overwegende dat plattelandsgebieden 44 % van het grondgebied van de EU beslaan;

I. overwegende dat het afnemende aandeel van de landbouw een van de belangrijkste 
problemen is waarmee plattelandseconomieën te maken hebben; overwegende dat uit 
gegevens blijkt dat slechts 10,7 % van de landbouwers in de EU 40 jaar of jonger is en 
dat de landbouwbevolking vergrijst, wat gevolgen zal hebben voor de landbouwsector;

J. overwegende dat de behoeften van het platteland in het licht van de demografische 
veranderingen op een meer gecoördineerde en doeltreffende manier moeten worden 
aangepakt;

1. wijst op de ernst van het demografische probleem en het verband ervan met de sociaal-
economische realiteit; acht het noodzakelijk nieuwe kansen te creëren en 
toekomstgerichte investeringen aan te trekken in plattelandsgebieden, bijvoorbeeld door 
de ontwikkeling van korte toeleveringsketens en regionale voedselmarkten;

2. benadrukt dat ongelijkheid in de toegang tot grond en tot directe betalingen en steun uit 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), zowel tussen als binnen de lidstaten, een 
van de problemen is die moeten worden aangepakt om de achteruitgang in de regio’s 
een halt toe te roepen, oudere werknemers in de landbouw met pensioen te laten gaan en 
jongeren aan te moedigen om met landbouwactiviteiten te beginnen;

3. ziet uit naar de invoering van nieuwe sociale cohesieprogramma’s, zoals proefprojecten 
op het gebied van basisinkomens in plattelandsgebieden;

4. wijst erop dat de beschikbaarheid van diensten in de regio’s moet worden verzekerd, 
aangezien de achteruitgang in de regio’s ouderen ertoe aanzet om vroeger met pensioen 
te gaan en naar de stad te verhuizen, waar dergelijke diensten vlot toegankelijk zijn;

5. benadrukt dat de aanhoudende ontvolking van plattelandsgebieden, die leidt tot 
moeilijkheden bij de toegang tot openbare diensten en de verlening van toereikende 
gezondheidszorg, niet alleen ernstige economische en sociale gevolgen heeft, maar ook 
enorme uitdagingen met zich meebrengt voor de verwezenlijking van de ambitieuze 
doelstellingen van de Europese Green Deal en ander EU-beleid, zoals het GLB en het 
cohesiebeleid; beklemtoont dat bij investeringen in het kader van de Europese Green 
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Deal rekening moet worden gehouden met demografische factoren;

6. verzoekt de Commissie bij de ontwikkeling van de beleidslijnen voor de “van boer tot 
bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie concrete oplossingen te bieden om mensen 
op het platteland te houden, in samenwerking met de lidstaten en de regionale en lokale 
overheden, teneinde bij te dragen tot het veiligstellen van bestaande banen en het 
scheppen van nieuwe banen, en het platteland aantrekkelijker te maken voor geschoolde 
werknemers, vooral in structureel zwakkere regio’s, met name door de herwaardering 
van landbouwactiviteiten in onze regio’s;

7. verzoekt de Commissie beide strategieën te gebruiken om het imago van de 
landbouwsector en plattelandsgebieden te verbeteren, daar een gebrek aan kennis over 
de landbouw leidt tot misvattingen over het werk van landbouwers en hun bijdrage aan 
het milieu;

8. dringt er bij de Commissie op aan lokale economieën te ontwikkelen die 
werkgelegenheid scheppen;

9. dringt erop aan de administratieve rompslomp voor bedrijven en overheden te 
verminderen, met minder eisen en meer rechtszekerheid, waardoor de randvoorwaarden 
voor succesvolle financiering ter plaatse worden verbeterd en belemmeringen voor 
investeringen worden weggenomen;

10. erkent dat de circulaire economie en de bio-economie een groot potentieel bieden om 
een efficiëntere agrovoedingssector tot stand te brengen; dringt aan op de ontwikkeling 
van regelgeving waarin rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de 
landbouw teneinde nieuwe kansen te creëren in plattelandsgebieden door jongeren te 
steunen, de administratieve rompslomp te verminderen en digitalisering en 
ondernemerschap te bevorderen;

11. onderstreept de fundamentele rol van het GLB bij het behoud en het scheppen van 
werkgelegenheid op het platteland en in de landbouw, maar erkent de beperkingen 
ervan; dringt er daarom op aan dat het cohesiebeleid en het nieuwe EU-herstelfonds 
meer worden benut om de behoeften van het platteland aan te pakken, door de 
inspanningen aan te vullen en nieuwe synergieën te zoeken;

12. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat prioriteit wordt gegeven aan het creëren 
van kansen voor de arbeidsmarkt, het ondersteunen van de energietransitie en de 
ontwikkeling van vervoers- en breedbandinfrastructuur, om zo structurele uitdagingen 
aan te pakken die de belangrijkste oorzaken zijn van migratie vanuit 
plattelandsgebieden;

13. verzoekt de Commissie in de toekomstige publicatie van haar langetermijnvisie voor 
plattelandsgebieden een gedetailleerde analyse op te nemen van de rol van landbouw, 
veeteelt en bosbouw als motor van de plattelandseconomie;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten beter bekendheid te geven aan en te 
communiceren over de positieve impact en de succesvolle resultaten van het 
cohesiebeleid in de EU;

15. benadrukt het potentieel van duurzame landbouw voor wat betreft het scheppen van 
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fatsoenlijke en stabiele banen in plattelandsgebieden;

16. benadrukt dat projecten moeten worden bevorderd en ontwikkeld om de terugkeer van 
jongeren naar plattelandsgebieden aan te moedigen door werkgelegenheid voor 
jongeren, digitale connectiviteit en ondernemerschap te ondersteunen, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van goede praktijken uit de lidstaten;

17. erkent dat demografische uitdagingen het best worden aangepakt met beleid dat gericht 
is op langetermijndoelstellingen en het resultaat is van overleg met lokale actoren en het 
maatschappelijk middenveld;

18. wijst erop dat het, ondanks herhaalde verklaringen van de Commissie, nog steeds 
ontbreekt aan een langetermijnvisie die plattelandsgebieden in staat stelt het hoofd te 
bieden aan demografische uitdagingen, het risico op armoede en de beperkte toegang tot 
diensten;

19. dringt er bij de Commissie op aan demografische aspecten als een integraal onderdeel 
van alle instrumenten van het cohesiebeleid te beschouwen; benadrukt het belang van 
coördinatie van mogelijke EU-initiatieven met de strategieën van de lidstaten inzake 
demografische uitdagingen;

20. is van mening dat de strategische plannen in het kader van het nieuwe GLB flexibel 
moeten zijn en specifieke instrumenten moeten omvatten om digitalisering, 
plattelandsmobiliteit en de ontwikkeling van slimme dorpen te ondersteunen;

21. wijst erop dat het cohesiebeleid meer gericht moet zijn op innovatie in 
plattelandsgebieden; benadrukt dat het samen met het GLB oplossingen moet aandragen 
om familiebedrijven te laten profiteren van innovatie en nieuwe technologieën;

22. benadrukt dat de landbouw winstgevend houden van essentieel belang is voor het 
welslagen van demografisch beleid dat erop gericht is plattelandsgebieden nieuw leven 
in te blazen en aantrekkelijk te maken voor jongere generaties;

23. dringt aan op meer politieke ambitie om generatievernieuwing in de landbouw te 
bevorderen door middel van wezenlijke veranderingen inzake de toegang tot 
landbouwgrond en kredieten; verlangt steun voor jonge landbouwers uit al het EU-
beleid en niet alleen het GLB, dat met minder middelen aan meer doelstellingen moet 
beantwoorden;

24. is van mening dat het, om de intrede van jonge landbouwers en nieuwkomers in de 
landbouw te verbeteren, absoluut noodzakelijk is de overdracht van landbouwbedrijven 
te bevorderen, de administratieve rompslomp daarbij te verminderen en ervoor te zorgen 
dat landbouwers onder behoorlijke voorwaarden met pensioen kunnen gaan;

25. erkent de sleutelrol van vrouwen in de landbouw; dringt erop aan op het platteland de 
nodige randvoorwaarden te scheppen zodanig dat vrouwen van alle generaties in hun 
directe omgeving kunnen blijven en zo kunnen bijdragen tot de herleving en 
ontwikkeling van deze gebieden;

26. steunt initiatieven ter verbetering van de kwaliteit van de werkgelegenheid op het 
platteland op basis van diversificatie en innovatie; merkt op dat deze doelstelling bij 
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voorrang en in overleg met de lidstaten moet worden nagestreefd in het kader van de 
vele strategieën en actieplannen die voortvloeien uit de Europese Green Deal;

27. ondersteunt innovatie en digitalisering om een levendig, dynamisch en economisch 
leefbaar platteland te bevorderen; verzoekt de Commissie, voortbouwend op de 
initiatieven inzake slimme steden en dorpen, een nieuw instrument uit te werken om 
ondernemingen en start-ups in Europese en ultraperifere plattelandsgebieden te 
ondersteunen en daarmee het economische en industriële weefsel van die gebieden te 
bevorderen, en zo het pad te effenen voor een digitale economie in plattelandsgebieden;

28. verzoekt de Commissie steun te verlenen aan de financiering van hernieuwbare 
hulpbronnen in het kader van de Europese Green Deal en het EU-actieplan voor een 
bio-economie, wat werkgelegenheid kan creëren en kan bijdragen tot de economische 
vernieuwing van veel plattelandsgebieden; verzoekt de lidstaten te overwegen 
opleidingsmodules inzake computervaardigheden in te voeren voor regio’s waar deze 
vaardigheden te wensen overlaten; wijst erop dat de plaatselijke actiegroepen een 
aanzienlijke bijdrage hebben geleverd aan de versterking van de interactie tussen 
economische sectoren op het platteland en aan de tenuitvoerlegging van het beleid 
inzake plattelandsontwikkeling;

29. stipt aan dat er voor de ultraperifere gebieden een omvangrijk volksgezondheidsplan 
moet bestaan om ervoor te zorgen dat alle inwoners van de overzeese gebieden, met 
name op het platteland, toegang hebben tot drinkwater;

30. benadrukt de centrale rol van vanuit de gemeenschap geleide lokale 
ontwikkelingsinitiatieven voor het behoud en het herstel van levende, bruisende 
plaatselijke plattelandseconomieën, en de noodzaak van voldoende financiering voor de 
Leader-aanpak voor plattelandsontwikkeling (“Liaison Entre Actions de 
Développement de l'Économie Rurale”); verzoekt de lidstaten ten volle gebruik te 
maken van de capaciteit van Leader;

31. verzoekt de bevoegde autoriteiten op nationaal, regionaal en lokaal niveau te overwegen 
in het verplichte onderwijs leerpakketten in te voeren om tussen studenten in stedelijke 
gebieden enerzijds en activiteiten en leefwijzen in niet-verstedelijkte gebieden 
anderzijds een band tot stand te brengen en/of deze te versterken, zodat toekomstige 
generaties het platteland beter leren kennen en zich er nauwer mee verbonden voelen;

32. benadrukt dat investeringen op dit gebied een prioriteit moeten worden voor het Elfpo;

33. benadrukt dat het bevorderen van mobiliteit en netwerkmogelijkheden en het 
ondersteunen van innovatieve maatregelen van kleine en middelgrote ondernemingen en 
ambachten worden beschouwd als belangrijke succesfactoren voor plattelandsgebieden;

34. merkt op dat een effectief mobiliteitsstelsel een van de absolute voorwaarden is voor 
regionale economische ontwikkeling, territoriale cohesie en de ontwikkeling van het 
regionale potentieel; beklemtoont dat daarom moet worden voorzien in de nodige 
financiering voor de ontwikkeling en het onderhoud van vervoersverbindingen, die 
oudere generaties ertoe kunnen aanzetten langer op het platteland te blijven en jongeren 
uit stedelijke centra kunnen aantrekken om op het platteland te werken;

35. betreurt dat het akkoord over het meerjarig financieel kader (MFK) eens te meer niet 
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ambitieus genoeg is om de uitdagingen van de demografische regressie het hoofd te 
bieden; betreurt de bezuinigingen op de twee belangrijkste EU-instrumenten ter 
bevordering van de duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden in Europa en de 
ultraperifere gebieden (namelijk het cohesiebeleid en het GLB); betreurt dat het akkoord 
over het MFK niet ambitieus genoeg is om de uitdagingen van de demografische 
veranderingen het hoofd te bieden;

36. betreurt dat de ultraperifere gebieden als eerste te lijden hebben onder bezuinigingen op 
de financiering van programma’s zoals het programma van speciaal op een afgelegen en 
insulair karakter afgestemde maatregelen;

37. betreurt dat de ultraperifere gebieden lijden onder hun insulaire karakter, hun afgelegen 
ligging en een gebrek aan perspectief voor hun jongeren, terwijl artikel 349 VWEU hen 
in staat moet stellen dit probleem aan te pakken;

38. dringt aan op een omvangrijk plan om overdrachten voor alle bedrijven te 
vergemakkelijken, teneinde jongeren in staat te stellen werk te vinden, de hervatting van 
economische activiteit mogelijk te maken en vertrekkende werknemers een adequaat 
pensioen te kunnen bieden; wijst erop dat deze maatregelen het economisch klimaat op 
het platteland aantrekkelijker zouden maken, te beginnen met de landbouw, en ten 
goede zouden komen aan de Europese plattelandsgebieden en aan de ultraperifere 
gebieden.
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