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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at demografiske ændringer indebærer et betydeligt økonomisk og 
socialt pres på medlemsstaternes regeringer og de lokale og regionale myndigheder med 
hensyn til levering af offentlige tjenesteydelser, navnlig social velfærd og sociale 
ydelser og infrastrukturer; der henviser til, at dette pres vil blive øget som følge af, at 
andelen af erhvervsaktive falder, mens den demografiske forsørgerkvote stiger; der 
henviser til den afgørende rolle, som offentlige og private tjenesteydelser af høj kvalitet 
spiller, navnlig inden for børnepasning, langtidspleje, daginstitutioner, og behovet for at 
styrke den rolle, som telepleje og telemedicin spiller;

B. der henviser til, at EU lægger vægt på at medtage demografiske spørgsmål i alle sine 
politikker, blandt andet ved at tage højde for dem på sine budgetposter;

C. der henviser til, at bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og arbejdsløshed blandt ældre 
arbejdstagere fortsat er en af de største udfordringer i EU's regioner;

1. opfordrer medlemsstaterne til at anvende midler fra Samhørighedsfonden, navnlig 
EFRU og ESF, med henblik på at give personer med særlige behov, herunder personer 
med handicap, børn og ældre bedre adgang til offentlige steder;

2. opfordrer til, at midler fra EFRU i højere grad inddrages i forbedringen af transport- og 
telekommunikationsinfrastrukturen i områder med høj aldring, en stor andel af 
landdistrikter og affolkning; 

3. opfordrer til øget mobilisering af ESF's ressourcer med henblik på effektivt at imødegå 
den digitale kløft og den digitale udelukkelse af især ældre mennesker;

4. understreger, at regionerne bør gøre mere aktivt brug af de europæiske struktur- og 
investeringsfonde i forbindelse med de demografiske ændringer, navnlig ved at støtte 
uddannelsesprogrammer, iværksætterånd og seniormarkedet.


