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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat demografische veranderingen aanzienlijke economische en 
maatschappelijke druk leggen op de regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van openbare dienstverlening, in het bijzonder het 
sociale welzijn, de maatschappelijke dienstverlening en de infrastructuur; overwegende 
dat die druk zal toenemen door een afnemende actieve bevolking en een hogere 
afhankelijkheidsratio; overwegende dat hoogwaardige publieke en private 
dienstverlening een cruciale rol speelt, met name op het gebied van kinderopvang, 
langdurige zorg en centra voor dagopvang, en dat telezorg en telegezondheidszorg een 
grotere rol moeten gaan spelen;

B. overwegende dat de EU demografische kwesties in al haar beleidsvormen moet 
opnemen, ook in haar begrotingslijnen;

C. overwegende dat de bestrijding van werkloosheid onder jongeren en ouderen nog altijd 
een van de grootste uitdagingen in de regio’s van de EU is;

1. roept de lidstaten ertoe op gebruik te maken van de cohesiefondsen, met name het 
EFRO en het ESF, zodat de openbare ruimte toegankelijker wordt voor mensen met 
bijzondere behoeften, met name mensen met een handicap, mensen met kinderen en 
ouderen;

2. roept ertoe op meer gebruik te maken van de middelen van het EFRO bij de verbetering 
van de vervoers- en communicatie-infrastructuur van gebieden die sterk te lijden hebben 
onder vergrijzing en van gebieden met een uitgesproken plattelandskarakter die ontvolkt 
raken; 

3. verlangt dat in het kader van het ESF meer middelen worden vrijgemaakt voor dichting 
van de digitale kloof, en met name voor de effectieve bestrijding van digitale uitsluiting 
van ouderen;

4. onderstreept dat de regio’s actiever gebruik moeten maken van de Europese structuur- 
en investeringsfondsen voor de aanpak van demografische veranderingen, met name 
door opleidingsprogramma’s en ondernemerschap te ondersteunen, alsook de 
senioreneconomie.


