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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφικές αλλαγές συνεπάγονται την άσκηση 
σημαντικής οικονομικής και κοινωνικής πίεσης για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών 
και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την παροχή 
δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως για τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες ή υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πιέσεις θα 
οξυνθούν λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού και των υψηλότερων δεικτών 
δημογραφικής εξάρτησης· λαμβάνοντας υπόψη τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι 
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ιδίως στους τομείς της φροντίδας 
των παιδιών, της μακροχρόνιας φροντίδας, των κέντρων ημερήσιας φροντίδας, καθώς 
και την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της τηλεφροντίδας και της τηλεϊατρικής·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να λαμβάνει υπόψη τα δημογραφικά 
ζητήματα σε όλες τις πολιτικές της, ακόμα και κατά την κατάρτιση των γραμμών του 
προϋπολογισμού·

C. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και των ηλικιωμένων 
εργαζομένων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στις 
περιφέρειες της ΕΕ·

1. καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα ταμεία συνοχής, ιδίως το ΕΤΠΑ και το 
ΕΚΤ, για να καταστήσουν τους δημόσιους χώρους περισσότερο προσβάσιμους στα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των αναπήρων, των παιδιών και των 
ηλικιωμένων·

2. ζητεί να αξιοποιηθούν περισσότεροι πόροι του ΕΤΠΑ για τη βελτίωση των υποδομών 
μεταφορών και τηλεπικοινωνιών σε ζώνες με υψηλά ποσοστά γήρανσης του 
πληθυσμού, έντονη παρουσία αγροτικών περιοχών και μείωση του πληθυσμού· 

3. ζητεί μεγαλύτερη κινητοποίηση των πόρων του ΕΚΤ προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά το ψηφιακό χάσμα και ο ψηφιακός αποκλεισμός, ιδίως των 
ηλικιωμένων·

4. τονίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει να κάνουν πιο ενεργό χρήση των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων υπό το πρίσμα των δημογραφικών αλλαγών, 
ιδίως μέσω της ενίσχυσης των προγραμμάτων κατάρτισης και της τόνωσης της 
επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της τρίτης ηλικίας.


