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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att 
som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. De demografiska förändringarna innebär stora ekonomiska och samhälleliga 
påfrestningar för medlemsstaternas regeringar och de lokala och regionala 
myndigheterna vad gäller tillhandahållande av offentliga tjänster, särskilt sociala 
välfärdstjänster, sociala tjänster och infrastruktur. Dessa påfrestningar kommer att tillta 
på grund av en minskning av antalet personer i aktiv ålder och en högre beroendegrad. 
Offentliga och privata tjänster av hög kvalitet, i synnerhet barnomsorg, långtidsvård 
samt daghem och fritidshem, spelar en avgörande roll, och televårdens och 
telemedicinens roll måste byggas ut.

B. Det är viktigt att EU införlivar de demografiska frågorna i alla politikområden, 
bl.a. genom att låta dem avspeglas i sina budgetposter.

C. Kampen mot ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten bland äldre arbetstagare är 
fortsatt en av de största utmaningarna i EU:s regioner.

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja medel ur 
Sammanhållningsfonden, särskilt Eruf och ESF, för att göra offentliga utrymmen mer 
tillgängliga för människor med särskilda behov, bl.a. personer med 
funktionsnedsättning, barn och äldre.

2. Europaparlamentet förespråkar att en större andel av Eruf-medlen ska användas för att 
förbättra transport- och telekommunikationsinfrastrukturen i områden med en hög andel 
åldrande befolkning, områden med mycket landsbygd och avfolkningsområden. 

3. Europaparlamentet efterlyser en större mobilisering av ESF-medel för att effektivt 
motverka den digitala klyftan och den digitala utestängningen, särskilt bland äldre 
människor.

4. Europaparlamentet understryker att regionerna mer aktivt bör utnyttja de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna för att hantera demografiska förändringar, 
i synnerhet genom att stödja utbildningsprogram, entreprenörskap och silverekonomin.


