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Alternativt förslag till resolution (artikel 181.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 
förslag till resolution som inte avser lagstiftning A9-0194/2021

Europaparlamentets resolution om den gamla kontinentens åldrande – möjligheter och 
utmaningar i samband med politiken för åldrande efter 2020

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Europas åldrande befolkning är ett demografiskt fenomen som inbegriper en minskning 
av både födelse- och dödstalen och en högre förväntad livslängd.

B. Befolkningen i EU minskar. År 1960 utgjorde befolkningen i de nuvarande 
EU-länderna 13,5 procent av världens befolkning. Motsvarande siffra för 2018 är 
6,9 procent, och den förväntas utgöra omkring 4 procent av världsbefolkningen år 
20701. Denna situation beror bland annat på att födelsetalen sjunker i EU jämfört med 
andra regioner i världen, med en åldrande befolkning som följd, vilket påverkar 
åldersfördelningen och den relativa andelen av olika åldersgrupper och bidrar till att den 
demografiska pyramiden vänds upp och ned. Den demografiska omställningen är ett 
universellt fenomen och EU:s minskande andel av världens befolkning avspeglar att 
denna globala process har börjat tidigare här2. Äldre personers aktiva deltagande i 
samhället bör inte underskattas. Över 20 procent av personerna i åldern 65–74 år och 
omkring 15 procent av personerna över 75 år deltar i formell och/eller informell frivillig 
verksamhet3.

C. Den aktuella demografiska situationen har stor inverkan på EU:s sociala, ekonomiska 
och territoriella sammanhållning. EU måste integrera demografiska aspekter i all sin 
politik. Befolkningen i arbetsför ålder (personer mellan 15 och 64 år) förväntas minska 
markant, från 333 miljoner år 2016 till 292 miljoner år 2070. Enligt prognoserna 
kommer människor som är 80 år och äldre att utgöra 14,6 procent av befolkningen år 

1 Kommissionens rapport av den 17 juni 2020 om de demografiska förändringarnas konsekvenser 
(COM(2020)0241).
2 Changing population age structures and sustainable development: a concise report, 2017.
3 Eurostat, Ageing Europe -statistics on social life and opinions, uppgifterna inhämtade i juli 2020.
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D. Den långa livslängden utgör en anmärkningsvärd kollektiv bedrift som understöds av 
betydande framsteg i fråga om ekonomisk och social utveckling och hälsa, vilket 
medfört kraftigt förbättrad livskvalitet och bidragit till att den förväntade livslängden för 
män och kvinnor har ökat med i genomsnitt tio år under de senaste 50 åren. 
Medellivslängden förväntas öka från 78,3 till 86,1 år för män och från 83,7 till 90,3 år 
för kvinnor mellan 2016 och 2070. Ökningen av den förväntade livslängden måste 
under alla omständigheter betraktas som en faktor som hör samman med samhällets 
utveckling och aldrig som en belastning. Uppgifter visar att år 2018 var det uppskattade 
antalet friska levnadsår 64,2 för kvinnor och 63,7 för män5. Gapet mellan den 
förväntade livslängden och antalet friska levnadsår är emellertid oroväckande och det 
krävs omedelbara åtgärder.

E. Ett längre och hälsosammare liv är värdefullt både för enskilda personer och för 
samhällena, och skapar nya möjligheter för äldre att delta och inkluderas i det 
ekonomiska och sociala livet. Socialt engagemang vid högre ålder bidrar i sin tur till 
individens hälsa och välmående. Det finns ett samband mellan lång livslängd och social 
status. Att delta i en rad sociala aktiviteter såsom frivilligarbete, idrott och hobbyer, plus 
regelbunden kontakt med släktingar och vänner, brukar ha positiv inverkan på de äldres 
allmänna hälsa och förebygger att de bli isolerade.

F. De demografiska förändringarna kan påverka EU:s ekonomiska och sociala hållbarhet 
på medellång och lång sikt. Tillgången till offentliga tjänster av god kvalitet är en 
avgörande faktor för livskvaliteten. De demografiska förändringarnas ekonomiska och 
sociala konsekvenser understryker behovet av att stärka de sociala trygghetssystemen 
och hälso- och sjukvårdssystemen.

G. Det finns forskning som pekar på ett samband mellan födelsetal och politik som 
uppmuntrar bättre arbetstillfällen, skäliga arbets- och levnadsförhållanden, flexibla 
arbetsformer, skäligt stöd till familjer, finansiellt stöd under föräldraledighet, både för 
kvinnor och män, barnomsorg av god kvalitet från tidig ålder och mer jämlik fördelning 
av omsorgsansvaret mellan män och kvinnor.

H Fler kvinnor (31,3 %) än män (8,7 %) deltidsarbetar, även bland den äldre befolkningen 
(49,8 % av äldre män, jämfört med 64,1 % av äldre kvinnor). År 2018 uppgick antalet 
ordinarie arbetstimmar i EU-28 i genomsnitt till 30,3 timmar i veckan för män mellan 
65 och 74 år och 24,1 timmar i veckan för kvinnor i samma ålder, och män förväntas 
ingå i arbetskraften i 38,6 år medan motsvarande siffra för kvinnor är 33,7 år6.

I. Sysselsättningen bland kvinnor mellan 55 och 64 år är lägre (52,4 %) än bland män 
(65,4 %), och det är mest sannolikt att det är kvinnorna som tillhandahåller informella 
omsorgstjänster i hemmet7.

4 Eurostat, Population structure and ageing, uppgifterna inhämtade i augusti 2020.
5 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar av den 17 juni 2020 som medföljer dess rapport om de 
demografiska förändringarnas inverkan (SWD(2020)0109), s. 7.
6 Eurostat: Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU, 2019. 
7 Eurostat: Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU, 2019.
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J. Det totala antalet personer i arbetsför ålder (15–64 år) i EU kommer att minska med 
20,8 miljoner mellan 2005 och 2030 allteftersom babyboomgenerationen går i pension, 
vilket kommer att leda till ökad press på medlemsstaternas hälso- och sjukvård och 
pensionssystem. Den totala försörjningskvoten för äldre förväntas uppgå till 57 % år 
2100, vilket nästan är dubbelt jämfört med 2019 (31 %).

K. Mellan 2001 och 2018 har medianåldern i EU-28 ökat från 38,3 år till 43,1 år8. År 2018 
var 19 % av EU-medborgarna 65 år eller äldre och deras behov bör beaktas vid den 
politiska beslutsprocessen på unionsnivå samt på nationell och regional nivå.

L. Äldre personer är särskilt utsatta för social utestängning och isolering. Ett ökande antal 
vuxna i EU upplever social isolering (75 miljoner människor – 18 % av befolkningen). 
Risken för social isolering är högst bland äldre, medan känslan av ensamhet är mest 
framträdande i åldersgruppen 26-45 år9.

M. Covid-19 får också stora konsekvenser för befolkningsstrukturen. Många äldre har 
avlidit och, som det antyds av vissa studier, har coronaviruset starkt påverkat 
befolkningstrender inom EU, till exempel genom minskad medellivslängd och 
familjeplanering.

N. De demografiska förändringarna påverkar inte alla länder och regioner på samma sätt, 
utan har allvarligare konsekvenser för regioner som redan ligger efter, och förvärrar 
redan befintliga territoriell och social ojämlikhet. Landsbygden, avlägsna områden och 
de yttersta randområdena, inbegripet öar, påverkas mest av avfolkningen, där främst 
unga människor och kvinnor flyttar från dessa områden, vilket medför att en ökande 
andel äldre människor bor där, vilket kan öka risken för social isolering.

O. Enligt det europeiska observationsnätverket för territoriell utveckling och 
sammanhållning kommer befolkningen i europeiska tätorter att öka med 24,1 miljoner 
invånare fram till 2050, och utgöra nästan hälften av den totala befolkningen i EU. 
Samtidigt kommer befolkningen på landsbygden att minska med 7,9 miljoner invånare.

P. Det är mer sannolikt att äldre personer upplever begränsad åtkomst till internet samt inte 
är medvetna om och saknar kunskaper om befintlig och framväxande teknik. Endast 
35 procent av alla personer i åldern 55–-74 år har grundläggande digitala färdigheter, att 
jämföra med 82 procent av personerna i åldern 16-2410 och därför är äldre personer mer 
sårbara för utestängning, inbegripet digital utestängning. Både social och digital 
utestängning av äldre personer har förvärrats av nedstängningen och de sociala åtgärder 
som medlemsstaterna har vidtagit som svar på covid-19-pandemin. Tillgänglig och 
användarvänlig teknik kan bidra till att övervinna dessa utmaningar. Rådet har 
behandlat dessa problem 2020 och antagit slutsatser om mänskliga rättigheter, 
deltagande och välbefinnande för äldre personer i den digitala tidsåldern.

Q. I vissa regioner i EU minskade befolkningen med upp till 15 procent mellan 1998 och 
2018 på grund av en hastig avfolkning och åldrande befolkning. De hastiga 
demografiska förändringarna ger upphov till oproportionerligt stora 

8 Europaparlamentets utredningstjänst, Demographic outlook of the European Union, mars 2020, s. 3.
9 EU Science Hub: kommissionens vetenskaps- och kunskapstjänst, How lonely are Europeans?, 12 juni 2019.
10 Europeiska kommissionen, index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) 2020, s. 52.
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anpassningskostnader. Nästan två tredjedelar av de regioner som upplever en snabb 
befolkningsminskning är regioner med låg BNP per capita11. En åldrande befolkning 
innebär en minskad befolkning i arbetsför ålder och kan leda till att antalet kommuner 
och byar i EU minskar. Beslut att slå samman kommuner och byar eller att låta dem 
uppgå i andra kommuner eller städer kan också leda till att kommuner och byar 
försvinner helt och hållet.

R. Särskild uppmärksamhet bör ägnas mycket gamla personer för att man när det är 
nödvändigt ska kunna hjälpa de som inte längre klarar sig själva och förhindra att de blir 
isolerade.

S. Det är nödvändigt att främja en ökning av födelsetalen för att återställa balansen i den 
demografiska pyramiden.

Hälsa och omsorg

T. Vederbörlig hänsyn bör alltid tas till de etiska risker som uppkommer genom 
användning av teknik inom hälsovården.

U. WHO definierar hälsosamt åldrande som processen för att utveckla och behålla den 
funktionsförmåga som möjliggör välbefinnande i hög ålder. Det finns ett samband 
mellan uppfattad hälsa och inkomst. År 2017 uppfattade mindre än en tredjedel 
(32,4 procent) av de äldre i den första inkomstkvintilen (de 20 procent av befolkningen 
som har lägst inkomster) sin hälsa som god eller mycket god, vilket kan jämföras med 
54,7 procent av de äldre som tillhörde de 20 procent av befolkningen som hade de 
högsta inkomsterna12. Enligt den europeiska hälsoenkäten har de flesta äldre personer 
drabbats av sjukdomar eller kroniska tillstånd, och endast var nionde uppgav sig vara fri 
från sådana besvär. Många funktionsnedsättningar uppstår eller förvärras i högre ålder. 
Nästan hälften av de äldre i EU (65 år och äldre) rapporterade svårigheter med minst en 
personlig aktivitet eller hushållssyssla13. Cirka en fjärdedel av EU:s befolkning 
upplevde långvariga begränsningar till följd av hälsoproblem 201814. Cirka 15 procent 
av alla vuxna över 60 år har en psykisk sjukdom.

V. I de flesta utvecklade länder anses äldre personer utgöra de som är 65 år eller äldre. 
Åldersgruppen 65+ är mycket heterogen, med betydande skillnader när det gäller hälsa, 
livsstil, civilstånd samt levnadsförhållanden och sociala förhållanden. Därför bör 
generaliseringar undvikas. Att lägga fokus på 65 år som den övre åldersgränsen för 
uppgiftsinsamling motsvarar ofta inte verkligheten när det gäller äldres ekonomiska och 
sociala verksamheter, vilket leder till ofullständiga och felaktiga uppgifter. Ett resultat 
av detta är att många äldre personer saknas vid insamling av statistik och uppgifter, då 
det är vanligt att inte samla in statistik för personer över 65 år. Detta är inte längre 
lämpligt med tanke på den stora andel av befolkningen som lever till en högre ålder.

W. Antalet människor som är beroende av hjälp från andra eller har hälsobehov eller behov 

11 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar av den 17 juni 2020 som medföljer dess rapport om de 
demografiska förändringarnas inverkan (SWD(2020)0109), s. 42.
12 Eurostat: Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU, 2019, s. 53.
13 Eurostat, Disability statistics – elderly needs for help or assistance, uppgifterna inhämtade i juni 2019.
14 Eurostat, Functional and activity limitations statistics, uppgifterna inhämtade i december 2020.
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av långtidsvård ökar med åldern. Andelen enskilda som har behov av sådana tjänster är 
högre bland personer som är 80 år eller äldre. Beroendet av omsorg ökar på grund av 
åldrande, men påverkas även av andra omständigheter såsom socioekonomiska och 
miljörelaterade faktorer, utbildningsnivå, mellanmänskliga relationer och personligt 
välbefinnande. Behoven av omsorg och stöd är mångsidiga, och det är olika vilka medel 
som är lämpliga för att säkerställa oberoende och självständighet.

X. De demografiska förändringarna medför press på de informella och formella 
omsorgssystemen, vilket förvärras av bristen på formell omsorgspersonal. Forskning 
från Eurofound visar att det behövs tillgång till hem- eller samhällsbaserad vård för 
personer med små behov av långtidsvård, inte bara som stöd till informella 
omsorgsgivare och för att förbättra livskvaliteten för vårdbrukarna, utan också för att 
snabbt urskilja och bemöta framväxande behov.

Y. Vissa äldre personer kan inte utnyttja åtgärder och strategier för aktivt åldrande, bland 
annat på grund av omständigheter som deras bostadsort, deras hälsotillstånd, bristande 
motivation, ovana vid eller avsaknad av möjligheter till regelbundna fysiska, psykiska, 
kulturella eller sociala aktiviteter och rekreation. Äldre personer kan också ha svårt att 
få tillgång till idrotts- och kulturanläggningar samt mottagningar för 
rörelserehabilitering och brottas med finansiella svårigheter eller brist på aktiviteter som 
är anpassade efter deras individuella psykiska och fysiska kondition. En ändamålsenlig 
strategi för aktivt åldrande bör ha positiv inverkan på äldre personer, på samhället och 
på ekonomin som helhet.

Z. Att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande och självständighet för kvinnor och 
män genom ett samlat förhållningssätt till ålderdom som en levnadsfas, samt att anpassa 
boende och lokalmiljön på ett sätt som gör det möjligt för äldre personer att stanna i 
hemmet och omgivningen så länge som möjligt, kommer att föra med sig 
systemomfattande och individuella fördelar.

AA. Omsorg och stöd ska vara inriktat på att upprätthålla äldres oberoende, självständighet 
och välbefinnande. Idén om att åldras i hemmet i en åldersvänlig miljö har en avgörande 
betydelse för samhällsplaneringen och främjandet av övergången från institutionaliserad 
vård till samhällsbaserade tjänster. Möjligheterna att bibehålla oberoende och 
självständighet beror vidare på omständigheter såsom åldersvänliga miljöer, 
tillgänglighet, överkomliga tjänster, inbegripet hem- eller samhällsbaserad vård av god 
kvalitet. De demografiska förändringarna gör att det krävs lämpliga åtgärder som 
tillgodoser de särskilda behoven på hälso- och sjukvårdsområdet samt av stödtjänster 
och inrättningar.

AB. Ansamlade hälsorisker, skador och kroniska sjukdomar under livet ökar risken för 
funktionsnedsättning. Äldre personer besöker oftare allmänläkare och medicinska 
specialister, men rapporterar även att de har större problem än genomsnittsbefolkningen 
att få tillgång till sjukvårdstjänster i vissa medlemsstater, bland annat beroende på 
kostnaderna för hälso- och sjukvård, långa avstånd och långa väntelistor15. Att investera 
i vårdekonomin är avgörande för att säkerställa en anständig tillvaro för alla som 
behöver omsorg och omsorgsgivare. Personer i äldre åldersgrupper är mer sårbara och 
följaktligen mottagliga för sjukdomar samt för komplikationer och dödsfall kopplade till 

15 Eurostat: Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU, 2019, s. 70.
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olika sjukdomar, däribland covid-19. Covid-19 har visat på behovet av mer stabila 
hälso- och sjukvårdssystem och mer intensivvårdskapacitet. I detta sammanhang är det 
angeläget att tillgången till läkarvård och tillhandahållande av personlig 
skyddsutrustning på inrättningar för långtidsvård säkerställs.

AC. Covid-19-pandemin har visat att tillgängliga och högkvalitativa offentliga tjänster och 
omsorgstjänster är ett effektivt sätt att tillgodose befolkningens behov, inbegripet 
behoven bland äldre personer, som i ett antal fall under pandemin har utsatts för och 
fortfarande utsätts för åldersdiskriminering i tillgången till vård och omsorg, inbegripet 
hinder för medicinsk behandling i allmänhet. Covid-19-pandemin har gjort att bristen på 
adekvata bostäder, vårdinrättningar av god kvalitet och tillräckliga omsorgs- och 
stödtjänster åter igen har blivit synlig. Den högsta andelen infektioner med och dödsfall 
i covid-19 i EU har koppling till sjukhem och äldreboenden, hemtjänst för äldre och 
personer med funktionsnedsättning samt andra sociala tjänster16. Många äldre personer 
har dött under pandemin för att många intensivvårdsavdelningar har varit överbelastade. 
I vissa fall har ett av de huvudsakliga kriterierna för tillgång till 
intensivvårdsbehandling varit patientens ålder. Många äldre har haft svårt att få tillgång 
till läkarvård som inte haft med covid-19 att göra, och vårdtjänsterna i allmänhet har 
minskats eller avstannat helt under pandemin.

AD. Enligt en Eurobarometerundersökning från 2019 känner sig 40 procent av människorna 
i EU diskriminerade på grund av ålder. Åldersdiskriminering förekommer på olika 
nivåer och visar sig i olika former, däribland i bemötandet mellan personer, den egna 
självuppfattningen och i förhållandet mellan generationerna. Det har visat sig att 
åldersdiskriminering försämrar hälsan och den förväntade livslängden, förhindrar 
fullständigt deltagande i det sociala, kulturella och medborgerliga livet och kan 
begränsa äldres tillgång till tjänster eller aktivt deltagande på arbetsmarknaden, både på 
nationell nivå och på EU-nivå, och tjänster på arbetsplatsen, vilket leder till 
marginalisering och social utestängning. Enligt den senaste europeiska undersökningen 
om arbetsvillkor var åldersdiskriminering den vanligaste formen av diskriminering på 
arbetsplatsen. Andra former av diskriminering som äldre personer framhävde omfattade 
tillgång till finansiella produkter och tjänster, hälso- och sjukvård, utbildning och 
fritid17. Att framgångsrikt motverka åldersdiskriminering och åldersstereotyper på 
arbetsmarknaden är avgörande för ett aktivt åldrande, för att skapa mer solidaritet 
mellan generationerna och för att ta till vara på erfarenheterna från äldre arbetstagare. I 
detta avseende är det avgörande att stärka lika tillgång till varor och tjänster.

AE. Enligt WHO är aktivt åldrande processen att optimera möjligheterna till hälsa, 
delaktighet och säkerhet för att kunna förbättra livskvaliteten när människor åldras, så 
att de kan förverkliga sin potential för välmående under hela livet och delta i samhället 
utifrån sina behov, önskningar och förmågor, samtidigt som de får tillräckligt skydd, 
säkerhet och omsorg när de behöver stöd.

AF. Äldre personer utsätts ibland för våld, övergrepp och andra oroväckande handlingar, 

16 Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar m.fl., High impact of COVID-19 in long-
term care facilities, suggestion for monitoring in the EU/EEA, Eurosurveillance, vol. 25, utgåva 22, 4 juni 2020.
17 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, bulletinerna om coronaviruspandemins konsekvenser 
för grundläggande rättigheter i EU: nr 3 från juni 2020 med fokus på äldre personer och nr 6 av den 30 november 
2020 med fokus på sociala rättigheter.
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såsom bedrägerier och otillbörliga affärsmetoder samt berövande av rättskapacitet och 
medel för att sköta sina egna affärer. Fenomenet med övergrepp mot äldre bör omfattas 
bättre av data och forskning om förekomsten av det och sätt att förebygga det. Därför 
krävs det insatser för att ta fram mer övergripande uppgifter om felaktig behandling av 
äldre personer.

AG. Enligt en Eurobarometerundersökning från 2012 var 60 procent av alla personer i EU 
emot en höjning av den lagstadgade pensionsåldern, medan 61 procent av alla personer i 
EU ansåg att alla bör ha möjlighet att fortsätta att arbeta efter lagstadgad pensionsålder. 
Beroende på ekonomiska behov skulle nästan hälften av arbetstagarna som är 50 år och 
äldre föredra att arbeta färre timmar, medan en betydande andel pensionärer skulle 
föredra att arbeta åtminstone ett par timmar i veckan18. Att arbeta efter pensionsåldern 
är förknippat med strategier på arbetsplatsen till stöd för anställningsbarhet och 
arbetstagare som stannar längre på arbetet om de vill. Emellertid är andelen arbetslösa 
äldre arbetstagare som blir anställda någonstans extremt låg, och äldre arbetstagare 
löper hög risk att bli långtidsarbetslösa. Siffrorna för fattigdom och socialt utanförskap 
för personer mellan 55 och 64 år är högre än EU-genomsnittet för alla åldrar. 56 procent 
av människorna i EU är oroade över att deras inkomst inte kommer att räcka till när de 
blir äldre19. Sannolikheten för att hitta ett nytt arbete minskar i takt med ökande ålder, 
delvis på grund av strukturella hinder, däribland åldersdiskriminering20. Känslan av 
mening i livet brukar i allmänhet gå neråt efter 50 års ålder, men förblir mycket starkare 
för personer som fortsätter arbeta efter pensioneringen eller har ansvar för barnomsorg 
eller långtidsvård21. Att bekämpa arbetslöshet bland äldre arbetstagare i EU är 
fortfarande mycket viktigt.

AH. Lämpliga arbets- och anställningsförhållanden, däribland förbättrad hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen, bättre balans mellan arbete och privatliv, en åldersanpassad 
arbetsmiljö, lägre kvantitativa krav och flexibla arbetstider kan möjliggöra och 
uppmuntra äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden om de vill.

AI. Särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt behoven hos arbetstagare som har mycket 
fysiskt och psykiskt krävande arbeten. Denna fråga kan lösas genom strategier för hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, politik som gör det lättare att kombinera arbete och 
privatliv, tillgång till och användning av utbildningsmöjligheter på och utanför arbetet, 
stöd till utbyten mellan generationerna på arbetsplatserna och möjlighet till progressiv 
pensionering, vilket medför både individuella och sociala fördelar. Arbetsgivare är ofta 
motvilliga att ge tillräcklig utbildning till äldre arbetstagare. Livslångt lärande bidrar till 
aktivt åldrande och gör att människor kan arbeta och delta fullt ut i samhället. Äldre 
arbetstagares hälsa och prestationer avgörs inte av deras ålder utan av en rad 
närliggande faktorer, såsom individuell livsstil och exponering för faror på 
arbetsplatsen22. Både arbetstillfällen av hög kvalitet och säkra och sunda arbetsplatser är 
viktigt inte bara för arbetstagarnas välmående, utan även för företagens konkurrenskraft 

18 Eurofound, artikel av den 19 maj 2021, Retirement.
19 Eurofound, European Quality of Life Survey 2016, s. 79.
20 Eurofound, European Quality of Life Survey 2016, s. 77.
21 Eurofound, European Quality of Life Survey 2016, s. 26.
22 Europeiska arbetsmiljöbyråns rapport av den 4 oktober 2016, The ageing workforce: Implications for 
occupational safety and health – A research review.
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och välfärdssystemens hållbarhet.

AJ. Regioner med hög arbetslöshet kännetecknas av en äldre och minskande befolkning.

AK. Program, projekt och strategier som främjar aktivt åldrande bör återspeglas i alla 
politiska områden och medlemsstaterna bör använda sig av alla tillgängliga EU-
instrument, såsom de europeiska struktur- och investeringsfonderna, särskilt Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ 
(ESF+) och Fonden för ett sammanlänkat Europa för att lösa de demografiska 
utmaningarna. EU-medel underlättar tillhandahållande av grundläggande infrastruktur.

AL. Initiativ som Access City Award uppmuntrar till anpassning av offentliga utrymmen 
efter de behov som äldre personer och personer med nedsatt rörlighet har, och har en 
positiv inverkan på deras självständighet. Genom sådana initiativ förbättras deras 
livskvalitet, säkerställs att de inkluderas socialt och garanteras deras likvärdiga 
åtnjutande av grundläggande rättigheter, men de kan även få positiva ekonomiska 
effekter.

AM. Antalet enpersonshushåll har ökat med 19 procent sedan 2010. År 2019 var 40 procent 
av kvinnorna i EU i åldern 65 år eller äldre ensamstående, vilket är mer än dubbelt så 
högt som andelen ensamstående män. I många medlemsstater är bostäder för äldre samt 
personer med funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar och funktionella 
begränsningar otillräckliga på grund av problem med tillgängligheten, låga 
kvalitetsstandarder eller höga levnads- och boendekostnader. Bostäder bör vara 
överkomliga, tillgängliga, säkra och bekväma och samtliga dessa faktorer är särskilt 
viktiga, inte enbart för äldre personer. Många äldre personer är mindre benägna att 
renovera sina bostäder om de inte äger bostaden.

AN. De mänskliga rättigheterna är universella och oförytterliga, odelbara, ömsesidigt 
beroende och sammanlänkade och tillhör alla människor och alla generationer, utan 
diskriminering av någon som helst anledning. Äldre personer, inbegripet personer med 
funktionsnedsättning, är värdefulla för samhället och bör därför delta i samhället i 
största möjliga utsträckning och leva sina liv med värdighet och så självständigt som 
möjligt. Solidariteten mellan generationerna bör vara vägledande för EU:s återhämtning 
i syfte att uppnå ett mer rättvist, inkluderande och motståndskraftigt samhälle där ingen 
lämnas utanför.

AO. Samtliga medlemsstater och EU är parter i FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, och följaktligen juridiskt skyldiga att garantera personlig 
självständighet, icke-diskriminering, fullständigt och faktiskt deltagande i samhället 
samt lika möjligheter och tillgänglighet. Det finns över 80 miljoner personer med 
funktionsnedsättning i Europeiska unionen, och de flesta funktionsnedsättningar 
kommer med åldern. Äldre personer med funktionsnedsättning löper större risk för 
fattigdom och diskriminering23. Politiken för åldrande måste säkerställa skydd och 
social inkludering för personer med funktionsnedsättning, och även att de får tillgång 
till arbetsmarknad och tjänster. Rörlighet är nyckeln till att gynna en oberoende tillvaro 
och självständighet. Att säkerställa en fullt tillgänglig transportkedja från dörr till dörr 

23 Kommissionens rapport av den 17 juni 2020 om de demografiska förändringarnas konsekvenser 
(COM(2020)0241, s. 22).
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är avgörande.

AP. Äldre människor på landsbygden eller i avlägsna områden kan löpa större 
åldersrelaterade risker, såsom fattigdom, sämre tillgång till hälso- och sjukvård och 
tjänster av god kvalitet, mindre socialt stöd, färre möjligheter till socialt umgänge och 
bristande tillgång till kollektivtrafiktjänster.

Bekämpning av diskriminering av äldre

1. Europaparlamentet betonar att värdesättande av äldre människor och bekämpning av 
diskrimineringen av dem enbart är möjligt genom politik för social, kulturell och 
ekonomisk delaktighet med fokus på att tillhandahålla rättvisa pensioner som 
säkerställer god livskvalitet. Parlamentet betonar därför vikten av offentliga sociala 
trygghetssystem som är omfördelande och grundas på avgiftsfinansierad solidaritet 
mellan generationer.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bekämpa alla 
former av diskriminering av äldre personer, särskilt när det gäller sysselsättning, 
tillgång till finansiella produkter och tjänster, hälso- och sjukvård, bostäder, främjande 
av oberoende, utbildning och fritidsaktiviteter. Parlamentet uppmanar vidare 
kommissionen och medlemsstaterna att främja en positiv bild av ålderdomen i samhället 
och äldres sociala delaktighet genom att stimulera till åldersvänliga miljöer i EU genom 
lämpliga åtgärder och att stödja utbyte av god praxis på alla förvaltningsnivåer och att 
stärka sitt stöd för silverekonomin i EU.

3. Europaparlamentet betonar att en höjning av den lagliga pensionsåldern inte utgör ett 
tillfredsställande verktyg för att hantera och lösa den rådande ekonomiska och sociala 
krisen, eftersom den kan leda till en ytterligare försämring av äldre arbetstagares 
grundläggande rättigheter.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utropa ett år för 
solidaritet mellan generationerna och aktivt åldrande som kompletterar och bygger 
vidare på målen och andan från den europeiska dagen för solidaritet mellan generationer 
och det europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer 2012 för 
att öka medvetenheten om de problem som äldre personer möter och strategier för att 
mildra dem, undanröja stereotyper och fördomar, stärka familjer och banden och 
solidariteten mellan generationerna samt motverka socialt utanförskap. Parlamentet 
betonar vikten av detta initiativ, inte bara mot bakgrund av de demografiska 
förändringarna, utan också med tanke på covid-19-pandemin, som har drabbat sårbara 
grupper, inbegripet äldre personer och deras omsorgsgivare, särskilt hårt. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att samråda med akademiska experter och organisationer i 
det civila samhället när de tar i tu med de demografiska utmaningarna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att skyndsamt genomföra rådets 
slutsatser om mänskliga rättigheter, äldre personers deltagande och välbefinnande i 
digitaliseringseran, inbegripet skapandet av en ”plattform för ideellt arbete efter 
arbetslivet”, främjande av utbyte och broar mellan generationer.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens grönbok av den 27 januari 2021 
Åldrande: Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna (COM(2021)0050). 
Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en EU-handlingsplan för 
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demografiska förändringar och solidaritet mellan generationer med beaktande av 
särskilda åldersgruppers mångfald och komplexa situation samt skillnader mellan 
medlemsstaterna.

Hälsa och långtidsvård för äldre personer

6. Europaparlamentet understryker den avgörande betydelsen av att fullt ut skydda äldres 
rätt till omvårdnad och stöd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa lika 
tillgång till vård och omsorg, hälso- och sjukvård, inbegripet i hemmet, samt boende- 
eller samhällsbaserad långtidsvård och palliativ vård, utan diskriminering på någon som 
helst grund. Parlamentet betonar att dessa hälso- och sjukvårdstjänster bör anpassas till 
individens behov och främja välbefinnande, självständighet, oberoende och delaktighet i 
samhället.

7. Europaparlamentet påpekar vikten av flexibla arbetsformer för att kvinnor och män ska 
kunna förena arbete och familjeliv, och behovet av kampanjer för att höja 
medvetenheten om en jämn fördelning av hushållsarbete och vård och omsorg samt 
bättre investeringar i vårdinfrastrukturer.

8. Europaparlamentet anser att alla människor bör få välja tjänster av god kvalitet som är 
lämpliga för dem och deras familjer. Parlamentet anser att man vid utvecklingen av 
omsorgstjänster bör beakta alla kategorier av användare samt skillnaderna mellan dessa, 
liksom att användarna har högst olika syn på vilka typer av omsorgstjänster de behöver. 
Parlamentet konstaterar att omsorgstjänsterna bör utvecklas för att öka kontinuiteten i 
omsorgen, den preventiva hälsovården, rehabiliteringen och möjligheterna till ett 
självständigt liv.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta att 
utforska användarvänlig, säker och tillgänglig digital teknik, distansvård och 
distansmedicin, särskilt i regioner som drabbas av demografisk nedgång och avlägsna 
regioner. Parlamentet understryker att användningen av sådan teknik bör vara helt 
förenlig med den befintliga ramen för dataskydd och att etiska frågor som hör samman 
med användningen av teknik i hälsosammanhang alltid bör beaktas. Parlamentet 
uppmuntrar medlemsstaterna att inrätta centrum för dagverksamhet för äldre nära skolor 
och förskolor, vilket kan bidra till att bygga broar mellan generationerna.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i högre grad erkänna värdet av 
informell omsorg, förbättra det sociala skyddet för och olika former av stöd till 
informella omsorgsgivare, ge informella omsorgsgivare professionellt stöd, utbildning 
och kollegial rådgivning, och i nära samarbete med arbetsmarknadens parter införa 
olika former av tillfällig avlastning för familjemedlemmar som tar hand om äldre 
personer, särskilt de som behöver avlastningsvård och hemtjänst, och stödtjänster, 
inbegripet flexibla arbetsformer. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att lägga 
fram riktade strategier för att hjälpa informella omsorgsgivare, erkänna deras bidrag till 
äldreomsorgen och lägga fram förslag om tillfredsställande avlastningstjänster. 
Parlamentet betonar att utförandet av informell omsorg bör vara ett val och att formella 
omsorgstjänster bör främjas.

11. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utveckla frivilligarbete och stöd för 
äldre personer, eftersom detta spelar en särskild roll i krissituationer, vilket 
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coronaviruspandemin har tydliggjort.

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa rehabiliterings- och 
återanpassningstjänster i syfte att stödja äldre arbetstagare att återgå till 
arbetsmarknaden efter hälsorelaterade avbrott i yrkeslivet om de så önskar, eftersom ett 
aktivt åldrande är avgörande för hälsan.

13. Europaparlamentet betonar att covid-19-pandemin är ett bevis på hur viktigt det är för 
medlemsstaterna att ha robusta hälso- och sjukvårdssystem som finns till för alla och 
som kan stå emot kriser. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att det 
finns tillräckligt många yrkespersoner inom vård och omsorgen och säkerställa tillgång 
till geriatrisk vård i hela EU. Medlemsstaterna uppmanas att säkerställa lämpliga arbets- 
och anställningsvillkor inom sjukvårds- och omsorgsyrken och investera i utbildning 
som ett sätt att garantera kvaliteten i den vård som tillhandahålls. Parlamentet efterlyser 
incitament för att börja arbeta inom äldreomsorgen.

Aktiva äldre

14. Europaparlamentet betonar att inrättandet och genomförandet av åldersanpassade 
möjligheter till livslångt lärande utgör en viktig och oumbärlig del för att stärka social 
och ekonomisk hållbarhet samt egen välfärd. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att investera i kompetens och utbildning och utveckla formella, icke-formella och 
informella projekt för utbildning, vidareutbildning och livslångt lärande samt bättre 
integrationsmöjligheter för äldre personer, inbegripet utbildning på nätet, oavsett om de 
fortfarande är en del av arbetsmarknaden eller redan har gått i pension.

15. Europaparlamentet betonar i detta sammanhang behovet av att stärka äldre personers 
digitala kompetens, vilket inte enbart kan hjälpa dem att dra nytta av utbildning på 
nätet, utan även förbättrar deras tillgång till hälso- och sjukvård och andra digitala 
tjänster. Parlamentet efterlyser tillgängliga och överkomliga program för digitala 
färdigheter som är anpassade till äldre personers behov och uppmanar kommissionen att 
vidta särskilda åtgärder som riktar sig mot äldre. Parlamentet uppmanar vidare 
kommissionen och medlemsstaterna att stödja initiativ till kompetensutveckling och 
omskolning, särskilt för utsatta grupper för att hjälpa människor att hitta ett arbete av 
hög kvalitet för att bemöta arbetsmarknadens behov, motverka den digitala klyftan och 
säkerställa att dessa personer anpassar sig effektivt och drar nytta av innovativa 
lednings- och arbetsmetoder och digitala lösningar såsom distansarbete.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda sig av medel från React-EU 
för att hantera demografiska förändringar24. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
använda Europeiska socialfonden+ och Europeiska regionala utvecklingsfonden för att 
stödja skapandet av arbetstillfällen av hög kvalitet, främja en bättre balans mellan arbete 
och privatliv samt tillhandahålla arbetstillfällen i regioner med risk för avfolkning. 
Parlamentet betonar vikten av rådgivningstjänster, livslångt lärande och program för 
omskolning och kompetensutveckling av arbetstagare i alla åldrar.

17. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att inrätta ett program för 

24 Kommissionens rapport av den 17 juni 2020 om de demografiska förändringarnas konsekvenser 
(COM(2020)0241, s. 22–23).
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”digitala volontärer”25 för att göra det möjligt för unga akademiker och erfarna 
pensionärer att utbyta sina digitala färdigheter med traditionella företag. Parlamentet 
uppmuntrar medlemsstaterna att utveckla frivilligarbete och mentorskap i syfte att 
överföra kunskap mellan generationerna för att motverka social utestängning och 
möjliggöra delning av kompetens och kunskaper, uppmuntra en ökning av yngre och 
äldre arbetstagares kompetens och bevarandet av traditionella hantverk som utgör en del 
av det europeiska kulturarvet.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att överbrygga den 
digitala klyftan och ytterligare undersöka möjligheterna till social delaktighet och 
integrering på arbetsmarknaden av äldre i arbetsför ålder, framför allt för dem som är 
bundna till hemmet, med hjälp av internet, annan informationsteknik och artificiell 
intelligens för att ta del av kultur, underhållning, utbildning, arbete kommunikation och 
medicinska ändamål, inbegripet distansvård och distansmedicin, på ett säkert sätt och 
säkerställa högsta möjliga skydd av personuppgifter, samtidigt som vikten av direkt 
personlig kontakt och en värdig och människocentrerad inställning erkänns. Parlamentet 
efterlyser i synnerhet strategier för att förbättra digitala färdigheter, konnektivitet och 
tillgång till utrustning vid långvarig vård och omsorg.

19. Europaparlamentet konstaterar att förbättrad konnektivitet och tillgång till tjänster på 
landsbygden och i avlägsna områden är avgörande för att motverka avfolkningen i dessa 
regioner och den sociala och digitala utestängningen av den äldre befolkningen där. 
Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att erkänna landsbygdsområdenas och de 
avlägsna områdenas betydelse, i all deras mångfald, och att utveckla deras potential 
genom att främja investeringar i den lokala ekonomin och entreprenörskap och genom 
att förbättra infrastrukturen i dessa områden.

20. Europaparlamentet understryker den avgörande effekt som digital teknik i konstant 
utveckling har på människors dagliga liv och betonar därmed behovet av internet med 
hög kapacitet samt viktig och uppdaterad teknisk utrustning i skolan, på sjukhus och 
alla andra relevanta offentliga tjänsteinrättningar, bland annat genom effektiv e-
förvaltning. Parlamentet anser att möjligheterna till livslångt lärande, i kombination 
med digitalisering, är väsentliga för att ge den åldrande befolkningen på landsbygden 
och i avlägsna områden olika möjligheter, inbegripet extrainkomst. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att stödja utbildnings- och 
fortbildningsprogram som hjälper den åldrande befolkningen att utveckla färdigheter 
och inhämta kunskaper på områden som e-handel, online-marknadsföring och IKT. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta hänsyn till den specifika situationen för 
äldre arbetstagare på arbetsmarknaden genom åtgärder som individualiserad utbildning 
och optimerad arbetstid. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla 
hushåll har tillgång till internet med hög hastighet och digital utrustning samt främja 
förvärvet av digitala färdigheter, särskilt när det gäller utsatta grupper.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja medlemsstaterna när det gäller 
att öka utnyttjandet av strukturfonderna för investeringar i offentlig barnomsorg, 
äldreomsorg och omsorg av beroende personer.

25 Kommissionens meddelande av den 10 mars 2020, En SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU 
(COM(2020)0103). 
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22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja funktionen hos och 
utvecklingen av organisationer för äldre och andra former av socialt deltagande. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att involvera organisationer 
som företräder och skyddar äldre personers intressen när de fattar beslut som påverkar 
dem.

23. Europaparlamentet understryker att den framväxande silverekonomin kan bli en av de 
viktigaste ekonomiska drivkrafterna, särskilt på landsbygden, samt att den kan ge hälso- 
och sjukvården och långtidsvården möjligheter genom att på ett mer effektivt sätt 
erbjuda vård av hög kvalitet. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att beakta silverekonomins potential i EU:s strategier och nationella 
strategier och att ytterligare främja den, bland annat vid turism och kulturella utbyten 
som riktar sig mot äldre personer.

Särskild politik och forskning

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda EU-medel och privata 
investeringar i kombination med nationella och lokala investeringar för att 
tillhandahålla lämpliga, trygga och tillgängliga bostäder och anpassa byggnader efter de 
behov som äldre, sårbara och missgynnade personer har. Parlamentet betonar att 
byggnader ska ha tillgänglighetsfunktioner och att en säker bostad är en bostad där man 
har minskat risken för att en fara uppstår och där det är lättare att reagera på den om den 
ändå uppstår. Parlamentet erinrar om att tillgängliga bostäder bör gå hand i hand med 
lämplig infrastruktur.

25. Europaparlamentet understryker den oumbärliga roll som regionala och lokala 
samhällen har för att på ett meningsfullt och hållbart sätt ta itu med de allt djupare 
demografiska frågorna på landsbygden och i avlägsna områden.

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja initiativ för att stärka banden 
mellan generationerna och stödja äldre personer som av hälsoskäl eller ekonomiska skäl 
måste lämna sina hem att hitta överkomliga bostäder som tillgodoser deras behov.

27. Europaparlamentet framhåller att skyddade bostäder och stödbostäder kan bidra till 
avinstitutionaliseringen av vården. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utforska 
möjligheterna att främja skyddade bostäder, stödbostäder och boenden mellan 
generationer samt bostadsanpassningar utifrån kvalitetskriterier.

28. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anordna informations- och 
utbildningskampanjer och att vidta åtgärder som riktar sig mot äldre personer på 
området trafiksäkerhet, som visar hur fysiologiska förändringar och psykomotoriska 
färdigheter påverkar trafikförmågan, och därmed förbättra säkerheten för alla 
vägtrafikanter.

29. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att öka anslagen från ESF+, Eruf och 
Fonden för en rättvis omställning till att vidareutbilda och omskola äldre arbetstagare, 
säkerställa lika tillgång till offentliga tjänster, med särskild tonvikt på att uppmuntra 
företag att anställa äldre arbetstagare samt anpassa infrastruktur, inbegripet transporter, 
och offentliga utrymmen efter äldres behov. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
främja investeringar i offentliga tjänster på landsbygden med hjälp av strukturfonder, 
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vilket skulle locka den yngre generationen och öka välbefinnandet hos äldre som lever i 
dessa områden. Parlamentet uppmanar till större användning av Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att motverka isolering och social 
utestängning av äldre människor på landsbygden och mindre gynnade områden, med 
särskild fokus på områden som riskerar avfolkning. Medlemsstaterna uppmanas att dra 
nytta av de möjligheter som Next Generation EU erbjuder i detta avseende.

30. Europaparlamentet understryker vikten av tillräckliga, tillförlitliga och jämförbara 
uppgifter på grundval av politik och åtgärder för att hantera demografiska utmaningar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att se över EU:s statistiska ram genom att höja 
den övre åldersgränsen för insamling av uppgifter, säkerställa inkludering av personer 
som bor på institutioner och tillhandahålla uppgifter som är uppdelade efter kön och 
ålder, med full respekt för standarder som rör integritet och grundläggande rättigheter. 
Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att samla in mer uppgifter och öka sitt 
stöd till utvecklingen av forskning om hälsosamt åldrande och sjukdomar som hör ihop 
med hög ålder och levnadsvillkoren för äldre personer.

31. Europaparlamentet betonar att mänskligt liv är av högsta värde och står ovanför alla 
ideologiska och partipolitiska omständigheter och intressen. Parlamentet framhåller att 
det viktigaste syftet att försvara i ett demokratiskt och rättsstatligt samhälle är begreppet 
individ och försvar för livet och människors värdighet. Parlamentet betonar familjens 
värde som naturlig institution som skapar liv och tillgodoser människors optimala 
utveckling och omsorg i alla livets faser och på alla personliga plan: fysiska, psykiska, 
emotionella och andliga.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att rikta sina åtgärder 
mot att ge äldre personer fler friska år. Parlamentet framhåller i detta avseende vikten av 
program för livslångt främjande av och utbildning om hälsa, förebyggande av 
sjukdomar och regelbundna undersökningar samt av att ta nya initiativ såsom bättre 
politik för att förebygga sjukdom och effektivare hälso- och sjukvårdsprogram för att 
stimulera processen för ett friskt åldrande.

33. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra utbyte mellan 
generationerna, bland annat genom att främja ungdomars frivilligarbete gentemot äldre 
och främja och finansiera generationsövergripande centrum, eftersom de kan vara 
avgörande för bekämpning av åldersdiskriminering och för att säkerställa social 
integration av äldre. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att inrätta centrum för 
samhällsomsorg och möjligheter till ideellt livslångt lärande riktade till äldre personer 
nära skolor och förskolor och arbeta för att främja band mellan generationer genom att 
uppmuntra utbyten mellan dessa tjänster. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att främja program, projekt och åtgärder som främjar äldre personers 
deltagande i samhället, kulturlivet och politiken.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja och stödja 
en inkluderande arbetsmarknad och samhällen som tillåter lika deltagande och utnyttjar 
allas kompetens och talanger. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla 
strategier för anställbarhet och karriärhantering för att förbereda sig inför en åldrande 
arbetskraft och ofta förekommande och djupa förändringar på arbetsmarknaderna. 
Parlamentet understryker att sådana strategier bör omfatta främjande av utbildning, 
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vidareutbildning och livslångt lärande för personer i alla åldrar, hälsosamma 
arbetsplatser som tillhandahåller skälig anpassning för anställda med hälsoproblem eller 
funktionsnedsättning, bättre balans mellan arbetsliv och privatliv samt främjande av 
utbyten mellan generationerna på arbetsplatsen.

35. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra tillgången till arbete för de 
personer över 60 år som vill arbeta. Parlamentet betonar vikten av att uppmuntra 
sysselsättningsmöjligheter för personer som redan har uppnått lagstadgad pensionsålder 
och som önskar stanna kvar eller bli aktiva i arbetslivet, inte bara för att erhålla en 
extrainkomst, utan också som ett sätt att hantera social utestängning. Parlamentet 
uppmuntrar dessutom incitament till frivilligarbete och mentorskap i syfte att överföra 
kunskap mellan generationer. Parlamentet understryker att sådana åtgärder och sådan 
verksamhet bör ta hänsyn till situationen för alla personer som aktivt söker arbete.

36. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt med investeringar i omsorgstjänster, 
eftersom de inte bara ökar kvinnors sysselsättningsgrad, ger arbetstillfällen i den 
formella ekonomin för tidigare informella vårdgivare och främjar en balans mellan 
arbete och privatliv för kvinnor, utan också förbättrar levnadsvillkoren för äldre 
personer genom investeringar i inrättningar för långtidsvård, åtgärder för att förbättra 
den psykiska hälsan och bekämpa isolering och åtgärder för att förhindra och bekämpa 
våld mot äldre kvinnor, samt utgör en investering i människors hälsa och utbildning, för 
att säkerställa att de håller sig aktiva och vid god hälsa när de blir äldre. Parlamentet 
understryker vikten av att äldreomsorgen även fortsättningsvis är nationell kompetens.

37. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ägna större uppmärksamhet åt äldre 
personer som är särskilt sårbara för virusinfektioner, inklusive covid-19. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bekämpa den isolering, övergivenhet 
och social utestängning som många äldre har upplevt under covid-19-pandemin genom 
att främja informationskampanjer, bedriva forskning, underlätta utbyte av synpunkter 
och kombinera europeiska struktur- och investeringsfonder.

38. Europaparlamentet betonar att ny teknik och innovativa metoder kan visa sig vara 
användbara för att minska kostnaderna för tjänster av allmänt intresse samtidigt som 
levnadsstandarden och kvaliteten på tjänsterna i avlägsna områden och glesbygden 
skyddas. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och relevanta regionala och lokala 
samhällen att investera i okonventionella och innovativa åtgärder som är utformade för 
att tillhandahålla viktiga tjänster för befolkningen samt skapa en lämplig miljö för att 
locka människor att återvända och vända avfolkningen.

39. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra utbytet av bästa praxis om 
antagandet av lämpliga demografiska strategier och initiativ för att utnyttja 
möjligheterna från och ta itu med de utmaningar som EU:s åldrande befolkning medför.

Stöd till jordbruk på landsbygden och till familjejordbruk

40. Europaparlamentet konstaterar att en åldrande befolkning, särskilt i jordbruks- och 
landsbygdsområden, är en oundviklig trend som måste beaktas vid utformningen av den 
ekonomiska politiken och socialpolitiken. Parlamentet anser att frågan om en åldrande 
befolkning kräver en flerdimensionell strategi, och betonar vikten av att främja en 
bredare komplementaritet och synergi mellan politikområden och stödinstrument.
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41. Europaparlamentet anser att familjemedlemmar med fast arbete inom jordbruksföretag 
utgör en stor merpart av arbetskraften inom jordbruket i Europa, men konstaterar att 
denna typ av arbetskraft har minskat kontinuerligt under flera år och förväntas minska 
ytterligare inom den närmaste framtiden. Parlamentet betonar att den ohejdbara 
utflyttningen från landsbygden i vissa delar av EU kommer att utmynna i ekonomiska, 
sociala och miljömässiga problem för landsbygdsområdena, problem som kräver en 
ambitiösare och mer samordnad politik.

42. Europaparlamentet påminner om särdragen hos familjejordbruk, som blandar 
jordbruksverksamhet och familjeliv, och där äldre jordbrukare fortsätter att vara aktiva 
efter pensionsåldern.

43. Europaparlamentet konstaterar att äldre människor, inklusive jordbrukare, kan bli den 
drivande kraften bakom en livskraftig silverekonomi på landsbygden, baserad på social 
innovation, inkluderande landsbygdssamhällen och en hälsosammare livsmiljö. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant undersöka denna potential när den 
utformar sin långsiktiga vision för landsbygdsområden och ett aktivt åldrande.

44. Europaparlamentet anser att jordbrukspartnerskap mellan äldre och yngre generationer 
är avgörande för att stärka solidariteten mellan generationerna, kunskapsöverföringen 
och det ömsesidiga lärandet, som är särskilt viktigt för införandet av ny teknik och 
digitala färdigheter i jordbruket.

45. Europaparlamentet betonar att ojämlik tillgång till mark, direktstöd och stöd, både 
mellan och inom EU:s medlemsstater, är några av de frågor som måste lösas för att 
hejda regional tillbakagång och uppmuntra äldre människor i pensionsåldern att lämna 
jordbruket och unga människor att etablera sig i jordbrukssektorn.

46. Europaparlamentet konstaterar att ett effektivt mobilitetssystem är en av 
förutsättningarna för regional ekonomisk utveckling, territoriell sammanhållning och 
utvecklingen av regional potential. Parlamentet påpekar att man därför måste 
tillhandahålla den finansiering som krävs för att bygga ut och underhålla 
transportförbindelser, vilket skulle kunna uppmuntra den äldre generationen att stanna 
kvar längre inom jordbruket och locka ungdomar från regionala centrum att arbeta på 
landsbygden.

°

° °

47. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.

Or. en


