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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om det gamle kontinents tiltagende aldring - muligheder og udfordringer i forbindelse 
med aldringspolitik efter 2020
(2020/2008(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 6, 153, 156 og 174 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til artikel 21 og 25 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

– der henviser til konventionen om rettigheder for personer med handicap, som rejser 
spørgsmål om personlig autonomi, ikke-forskelsbehandling, fuld og effektiv deltagelse i 
samfundet og lige muligheder og tilgængelighed,

– der henviser til Domstolens dom om, at princippet om ikke-diskrimination på grund af 
alder er et generelt princip i EU-retten som et særligt tilfælde af ligebehandling1,

– der henviser til Rådets konklusioner fra 2010 om aktiv aldring2,

– der henviser til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling,

– der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder3,

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2010 om den 
demografiske udfordring og solidaritet mellem generationerne,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 14. september 2011 om det 
europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) (2010/0242 
(COD)) og Kommissionens tidligere meddelelse (COM(2010)0462),

– der henviser til Europa-Parlamentets betænkning om regionernes anvendelse af 
samhørighedsinstrumenterne til at modvirke demografiske forandringer (2017),

– der henviser til direktiv 2000/78/EF, der fastsætter generelle rammebestemmelser for 
bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

– der henviser til Kommissionens og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs 
rapport med titlen "European Economy: The impact of ageing on public expenditure: 
projections for the EU25 Member States on pensions, health care, long-term care, 

1 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&num=C-144/04
2 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/114968.pdf
3 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_da
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education and unemployment transfers (2004-2050), Bruxelles 2006,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Den demografiske udvikling i Europa – En 
udfordring, men også en chance" (COM(2006)0571)4,

– der henviser til rapporten fra Kommissionen og Udvalget for Social Beskyttelse med 
titlen "Adequate Social Protection for Long-Term Care Needs in an Ageing Society" 
(2014),

– der henviser til Kommissionens rapport med titlen "The 2018 Ageing Report: 
Underlying Assumption and Projection Methodologies’5,

– der henviser til WHO's rapport med titlen "Active Ageing. A Policy Framework" 
(2002),

– der henviser til WHO's rapport med titlen "Global Age-Friendly Cities: A Guide" 
(2007),

– der henviser til WHO's rapport med titlen "World Report on Ageing and Health" 
(2015),

– der henviser til FN's globale aldersindeks 2015,

– der henviser til FN's rapport med titlen "World Population Ageing" (2019),

– der henviser til, at aktiv aldring var et af de centrale elementer i Europa 2020-strategien,

– der henviser til Kommissionens rapport med titlen "Impact of Demographic Change in 
Europe" (2020),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

– der henviser til holdning i form af ændringsforslag fra Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Ligestilling,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(A9-00002020),

Generelt

A. der henviser til, at befolkningen i EU er faldende; der henviser til, at EU's 
indbyggere i 1960 tegnede sig for 13,5 % af den globale befolkning, mens de i dag 
tegner sig for 6,9 %;

B. der henviser til, at den gennemsnitlige forventede levetid for mænd og kvinder er 

4 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eec46e9d-b108-489e-9d65-b0e216428094/language-da
5Https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-
projection-methodologies_da
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steget med gennemsnitligt 10 år i løbet af de seneste 50 år; 

C. der henviser til, at fertilitetsraten i EU er faldende og nåede op på 1,55 i 2018;

D. der henviser til, at det samlede antal personer i den erhvervsaktive alder (15-64) vil 
falde med 20,8 millioner mellem 2005 og 2030, efterhånden som baby boom-
generationen går på pension;

E. der henviser til, at 19 % af EU-borgerne i 2018 var 65 år eller derover;

F. der henviser til, at alderdom er kendetegnet ved fænomener som tabet af ens partner, 
den stigende andel af kvinder og ensomhed; der henviser til, at antallet af husstande 
med en enkelt person er steget med 19 % siden 2010; der henviser til, at 40 % af 
kvinderne i EU i alderen 65 og derover bor alene;

G. der henviser til, at landdistrikter og fjerntliggende områder er hårdt ramt af 
demografiske forandringer;

H. der henviser til, at befolkningsgruppen på over 60 år mellem 2000 og 2015 voksede 
med 68 % i byer og 25 % i landdistrikter;

I. der henviser til, at ældre er mest udsatte for at opleve manglende adgang til 
internettet og moderne teknologier og derfor er mere sårbare over for udelukkelse, 
herunder digital udelukkelse;

J. der henviser til, at befolkningen i visse regioner i EU mellem 1998 og 2018 faldt 
med op til 15 %, hvilket førte til aldring og i ekstreme tilfælde til en hurtig 
affolkning af regionerne;

Sundhed

K. der henviser til, at resultaterne af interviewundersøgelsen vedrørende sundhed i EU 
(EHIS) viser, at størstedelen af de ældre har kroniske sygdomme eller lidelser, og at 
kun én ud af ni erklærede ikke at have sådanne problemer;

L. der henviser til, at ældre ikke er en homogen samfundsgruppe;

M. der henviser til, at forekomsten af afhængighed stiger med alderen; 

N. der henviser til, at der ikke findes nogen ensartet definition af afhængighed i EU;

O. der henviser til, at ældre foretrækker passive aktiviteter, til dels på grund af deres 
sundhedstilstand, manglende vaner med regelmæssig fysisk aktivitet og rekreation, 
vanskeligheder med at få adgang til sportscentre og centre for fysisk rehabilitering 
og utilstrækkelige aktiviteter rettet mod ældre;

P. der henviser til, at idéen om en aldrende befolkning er af afgørende betydning for 
fysisk planlægning og afinstitutionalisering af pleje;

Q. der henviser til, at ældre har større risiko for at blive ramt af sygdom og lide i mere 
alvorlig grad under sygdomme, herunder covid-19;
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R. der henviser til, at mange borgere oplevede forskelsbehandling på grund af alder i 
forbindelse med adgang til medicinske ydelser og plejeydelser under 
coronaviruspandemien;

Aldersdiskrimination

S. der henviser til, at ældre, især kvinder, er i større risiko for fattigdom, bl.a. på grund 
af forskellen mellem medlemsstaterne med hensyn til økonomisk udvikling samt 
løn- og pensionsforskellen;

T. der henviser til, at bekæmpelse af aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet er 
afgørende for aktiv aldring;

U. der henviser til, at aldersdiskrimination er et fænomen, der forekommer i hele Den 
Europæiske Union og afspejles i institutionelle systemer, individuelle tilgange og 
relationer mellem generationerne;

V. der henviser til, at de mest almindelige former for forskelsbehandling, som ældre 
har påpeget i medlemsstaterne, har været vanskeligheder ved at få adgang til 
arbejdsmarkedet på grund af diskriminerende jobannoncer og 
ansættelsesprocedurer, afskedigelser og tvungen pensionering samt adgang til 
forsikrings- og banktjenester;

W. der henviser til, at ældre bliver ofre for et stigende antal forbrydelser og andre 
foruroligende aktiviteter mod ældre, såsom svig og illoyal handelspraksis;

Ældre på arbejdsmarkedet

X. der henviser til, at 60 % af europæerne ifølge en Eurobarometerundersøgelse fra 
2012 var imod at hæve pensionsalderen;

Y. der henviser til, at skabelsen af betingelser for, at kvinder og mænd kan arbejde 
længere, kan tilskynde mange ældre til at blive på arbejdsmarkedet;

Z. der henviser til, at sikring af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i hele deres 
arbejdsliv er en forudsætning for et bæredygtigt arbejdsliv og en aktiv og sund 
aldring efter pensionering;

EU-midler og offentlige rum

AA. der henviser til, at strategier for aktiv aldring kan støttes gennem de europæiske 
strukturfonde og Samhørighedsfonden;

BB. der henviser til, at initiativer som Access City-prisen tilskynder til tilpasning af 
offentlige områder til behovene hos ældre og personer med handicap; 

CC. der henviser til, at boligforholdene for ældre i mange medlemsstater er 
utilstrækkelige til at dække deres behov og kapaciteter på grund af høje 
leveomkostninger, det forhold, at de bor alene, og hindringer for tilgængelighed; 
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Bekæmpelse af forskelsbehandling af ældre

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bekæmpe forskelsbehandling af 
ældre, navnlig på beskæftigelsesområdet, og til at skabe en positiv opfattelse af 
alderdom i samfundet;

2. opfordrer Kommissionen og Rådet til at oprette et år for værdig aldring for at styrke 
forbindelserne mellem generationerne og bekæmpe ensomhed i alderdommen; 
understreger betydningen af dette initiativ, ikke blot i forbindelse med demografiske 
forandringer, men også med coronaviruspandemien, som rammer de ældre hårdest; 

3. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en handlingsplan for de ældre under 
hensyntagen til mangfoldigheden og kompleksiteten af de ældres situation;

Sundhedssikkerhed og ældrepleje

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde og vedtage en ensartet 
definition af afhængighed, hvilket vil gøre det muligt at individualisere støtten og sikre, 
at en afhængig person kan leve under socialt acceptable forhold; 

5. opfordrer medlemsstaterne til at sikre lige adgang til medicinske ydelser og 
plejeydelser, sundhedspleje- og plejefaciliteter uden forskelsbehandling på grund af 
alder;

6. opfordrer medlemsstaterne til at styrke følelsen af sikkerhed hos ældre ved bl.a. at 
udvikle digitale teknologier, telepleje og telemedicin og etablere dagcentre tæt på skoler 
og børnehaver, hvilket vil fremme båndene mellem generationerne;

7. opfordrer medlemsstaterne til at afinstitutionalisere plejen af ældre, da dette er mere 
gunstigt for social inklusion af og autonomi for de ældre;

8. opfordrer medlemsstaterne til at yde professionel støtte til plejere og hjælpere for ældre, 
der er afhængige af pleje, og til at indføre forskellige former for periodisk hjælp til 
familiemedlemmer, der tager sig af afhængige ældre; 

9. opfordrer medlemsstaterne til at skabe fleksible arbejdsvilkår og sikre adgang til 
revalideringstjenester som et incitament for ældre arbejdstagere til at forblive på 
arbejdsmarkedet;

10. opfordrer medlemsstaterne til at forberede læge- og plejepersonale samt og assistenter 
på ældres behov; opfordrer medlemsstaterne til at sørge for, at så mange medicinske 
fagområder som muligt får inkorporeret uddannelse i geriatri; 

Aktiv aldring

11. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle uddannelses- og integrationsmuligheder for 
ældre, herunder onlineuddannelse;

12. tilskynder medlemsstaterne til at udvikle frivilligt arbejde og mentorordninger blandt 
ældre, hvilket vil modvirke social udelukkelse, tilskynde til en opgradering af unge 
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arbejdstageres færdigheder og bevare traditionelle kunsthåndværk som en del af den 
europæiske arv;

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme den sociale inklusion af 
ældre ved at bruge internettet og andre IKT-værktøjer til kulturelle formål, 
underholdning, uddannelse, kommunikation, telepleje og telemedicin;

14. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at alle husstande har adgang til 
bredbåndsinternet, hvilket er nyttigt i bekæmpelsen af digital udstødelse;

15. opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til potentialet i EU's strategier for det grå 
guld og til at fremme det mere energisk i medlemsstaterne;

Sikkert rum og forskning 

16. opfordrer medlemsstaterne til at tilpasse bygninger og boliger til behovene hos ældre, 
personer med handicap og personer med nedsat mobilitet og opfattelsesevne; 
understreger, at sikre boliger er boliger, hvor risikoen for farer er blevet reduceret, og 
hvor det er lettere at reagere i tilfælde af fare;

17. opfordrer medlemsstaterne til at fremme programmer og foranstaltninger til at tilskynde 
familier til at bo tæt på hinanden, at styrke båndene mellem generationerne og at sørge 
for, at ældre, der af sundhedsmæssige eller økonomiske årsager er nødt til at forlade 
deres hjem for at finde en bolig, der opfylder deres behov, ikke behøver at skulle forlade 
det samfund, hvor de har boet i årevis;

18. understreger, at beskyttede boliger og boliger med særlig bolighjælp er værktøjer til 
bolig- og socialpolitik, der er kendetegnet ved høj effektivitet i støtten til bl.a. 
afinstitutionalisering; opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at 
udbrede tilgængeligheden af beskyttede boliger og boliger med særlig bolighjælp;

19. opfordrer medlemsstaterne til at øge midlerne fra ESF+, EFRU og FST til uddannelse 
og omskoling af ældre arbejdstagere, tilpasning af virksomhederne til ældre og 
tilpasning af den offentlige infrastruktur til de ældres behov; opfordrer til, at der i højere 
grad anvendes ELFUL-midler til at modvirke ældres isolation i landdistrikterne;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Aldringen af befolkningen er en af de største udfordringer, som Den Europæiske Union står 
overfor i dag. 
Den øgede forventede levetid, lavere fødselsrater, stigende urbanisering og en faldende 
erhvervsaktiv befolkning er blot de vigtigste ændringer, der fører til en faldende andel af 
europæerne i verdens befolkning (anslået til mindre end 4 % af verdens befolkning inden 
2070). Demografiske ændringer forværrer også forskellene mellem regionerne og fører derfor 
til affolkning i EU, navnlig i landdistrikterne.

Coronaviruspandemien har yderligere fremhævet de problemer, der kræver vores særlige 
opmærksomhed, og har understreget behovet for at inkludere en særlig strategi for ældre i 
EU's aktiviteter. Formålet er at fremhæve ældres rolle i EU's samfund, sørge for passende 
pleje, forebygge ensomhed i alderdommen og drage fordel af deres omfattende viden og 
erfaring. Derfor er der i denne betænkning afsat meget plads til solidaritet mellem 
generationerne og støtte til initiativer baseret på det grå guld, mentorordninger og 
foranstaltninger til mobilisering af seniorer. 

Det er også nødvendigt kraftigt at modarbejde alle former for forskelsbehandling, kriminalitet 
og udstødelse, som ældre oplever. Der har i mange år været tale om aldersdiskrimination, der 
bl.a. kommer til udtryk i forskelsbehandling af ældre på arbejdsmarkedet, men under 
coronaviruspandemien viste den sig i et andet lys. Covid-19 har vist, at denne aldersgruppe er 
særlig i risiko for digital udstødelse eller forskelsbehandling for så vidt angår lige adgang til 
lægehjælp. 

Betænkningen kræver også, at der oprettes et år for værdig aldring, som bl.a. bør tage sigte på 
at styrke båndene mellem generationerne og forebygge ensomhed i alderdommen. Dette er en 
henvisning til initiativet fra 2012, hvor EU første gang forsøgte at behandle spørgsmålet om 
aldring. Mange af de opgaver, der blev formuleret på daværende tidspunkt, er stadig gyldige, 
og coronaviruspandemien har givet EU yderligere udfordringer på dette område og har derfor 
ført til en opfordring til at genoptage dette initiativ.

En af de største udfordringer er fortsat ældrepleje, og derfor henleder betænkningen 
opmærksomheden på problemets kompleksitet. Det spænder over de mangfoldige behov hos 
de ældre til en harmonisering af definitionen af afhængighed, brugen af teleydelser og 
telemedicin og inddragelsen af så mange lægeerhverv som muligt i uddannelse i geriatri samt 
ydelse af støtte til plejere af ældre. 

De demografiske ændringer vil fortsætte, og det er derfor nødvendigt at sørge for en 
tilpasning af det offentlige rum til befolkningens aldring. EU bør tilskynde medlemsstaterne 
til i højere grad at gøre brug af EU-midler, såsom ESF+ og EFRU, med henblik på at tilpasse 
infrastrukturen og det offentlige rum til ældre menneskers behov.

Betænkningen identificerer også konkrete tiltag med udgangspunkt i en af EU's 
grundlæggende værdier: solidaritet mellem generationerne. Ud over at fremme 
mentorordninger og frivilligt arbejde vil det være nyttigt at tilskynde medlemsstaterne til at 
oprette dagplejecentre, der er tæt på skoler og børnehaver, hvilket vil bidrage til at bygge bro 
mellem generationerne og forebygge ensomhed i alderdommen.
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