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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den gamla kontinentens åldrande – möjligheter och utmaningar i samband med 
politiken för åldrande efter 2020
(2020/2008(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 6, 153, 156 och 174 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt,

– med beaktande av artiklarna 21 och 25 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
som tar upp frågor om personlig självständighet, icke-diskriminering, fullständigt och 
faktiskt deltagande i samhället samt lika möjligheter och tillgänglighet,

– med beaktande av domstolens dom om att principen om förbud mot diskriminering på 
grund av ålder är en allmän princip i unionsrätten, såsom ett särskilt fall av 
likabehandling1,

– med beaktande av rådets slutsatser från 2010 om aktivt åldrande2,

– med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling,

– med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter3,

– med beaktande av sin resolution av den 11 november 2010 om den demografiska 
utmaningen och solidariteten mellan generationerna,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut av den 14 september 2011 om 
Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna (2012) 
(2010/0242 (COD)) och Europeiska kommissionens föregående meddelande 
(COM(2010)0462),

– med beaktande av Europaparlamentets betänkande om regioners användning av 
sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar (2017),

– med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EG, som innehåller allmänna principer mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av religion, övertygelse, funktionsnedsättning, 
ålder eller sexuell läggning,

1 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=sv&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_sv.
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– med beaktande av kommissionens och ekonomiska kommitténs rapport European 
Economy: The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 
Member States on pensions, health care, long-term care, education and unemployment 
transfers (2004-2050), Bryssel 2006,

– med beaktande av kommissionens meddelande Europas demografiska framtid – En 
utmaning som öppnar möjligheter (COM(2006)0571)4,

– med beaktande av rapporten från kommissionen och kommittén för socialt skydd 
Adequate Social Protection for Long-Term Care Needs in an Ageing Society (2014),

– med beaktande av kommissionens rapport The 2018 Ageing Report: Underlying 
Assumption and Projection Methodologies5,

– med beaktande av WHO:s rapport Active Ageing. A Policy Framework (2002),

– med beaktande av WHO:s rapport Global Age-Friendly Cities: A Guide (2007),

– med beaktande av WHO:s rapport World Report on Ageing and Health (2015),

– med beaktande av FN:s Global Age Index 2015,

– med beaktande av FN:s rapport World Population Ageing (2019),

– med tanke på att aktivt åldrande var ett av de viktigaste inslagen i Europa 
2020-strategin,

– med beaktande av kommissionens rapport Impact of Demographic Change in Europe 
(2020),

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

– med beaktande av ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för kvinnors 
rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

Allmänt

A. Befolkningen i EU blir allt mindre. 1960 utgjorde befolkningen i de nuvarande 
EU-länderna 13,5 procent av världens befolkning. I dag utgör den 6,9 procent.

4 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eec46e9d-b108-489e-9d65-b0e216428094/language-sv.
5 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-
projection-methodologies_en.
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B. Den förväntade livslängden för män och kvinnor har ökat med i genomsnitt tio år 
under de senaste femtio åren. 

C. Födelsetalen sjunker, och 2018 uppgick födelsetalet i EU till 1,55.

D. Det totala antalet personer i arbetsför ålder (15–64 år) kommer att minska med 
20,8 miljoner mellan 2005 och 2030 allteftersom babyboomgenerationen går i 
pension.

E. 2018 var 19 procent av EU-medborgarna 65 år eller äldre.

F. Äldre är i allt högre grad ensamstående och kvinnor, och ensamheten under 
ålderdomen är utbredd. Antalet enpersonshushåll har ökat med 19 procent sedan 
2010. 40 procent av kvinnorna i EU i åldern 65+ är ensamstående.

G. Landsbygdsområden och avlägsna områden påverkas kraftigt av de demografiska 
förändringarna.

H. Mellan 2000 och 2015 ökade befolkningen över 60 år i städerna med 68 procent, 
och i landsbygdsområdena med 25 procent.

I. Det är oftast äldre personer som saknar tillgång till internet och modern teknik, och 
de är därför mer utsatta för utanförskap, inbegripet digitalt utanförskap.

J. I vissa regioner i EU minskade befolkningen med så mycket som 15 procent mellan 
1998 och 2018, vilket leder till en åldrande befolkning och i extrema fall till en 
hastig avfolkning av regionerna.

Hälsa

K. Enligt den europeiska hälsoenkäten (EHIS) har de flesta äldre personer drabbats av 
sjukdomar eller kroniska tillstånd, och endast var nionde uppgav sig vara fri från 
sådana besvär.

L. De äldre är ingen homogen grupp.

M. Beroendet av omsorg ökar med åldern. 

N. Det finns ingen enhetlig definition av omsorgsberoende i EU.

O. Äldre personer föredrar ”stillsamma” aktiviteter, bland annat på grund av sitt 
hälsotillstånd, ovana vid regelbunden fysisk aktivitet och rekreation, svårigheter 
med att få tillgång till idrottsanläggningar och mottagningar för rörelserehabilitering 
samt aktiviteter som inte är anpassade efter de äldres behov.

P. Idén om åldrande i hemmet (ageing in place) har en avgörande betydelse för 
samhällsplaneringen och avinstitutionaliseringen av vården.

Q. Äldre personer löper större risk att bli sjuka och riskerar ett våldsammare 
sjukdomsförlopp, till exempel vid covid-19.
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R. Många blev utsatta för åldersdiskriminering i fråga om tillgången till vård och 
omsorg i samband med coronaviruspandemin.

Åldersdiskriminering

S. Äldre personer, särskilt kvinnor, löper större risk att drabbas av fattigdom, vilket 
bland annat beror på skillnaderna i ekonomisk utveckling mellan enskilda 
medlemsstater samt löne- och pensionsklyftan.

T. Att motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden är avgörande för ett aktivt 
åldrande.

U. Åldersdiskriminering är ett fenomen som uppträder i hela Europeiska unionen och 
återspeglas i de institutionella systemen, bemötandet mellan personer och 
förhållandet mellan generationerna.

V. De vanligaste formerna av diskriminering som äldre pekar ut i medlemsstaterna är 
svårigheter med att komma in på arbetsmarknaden på grund av meddelanden om 
lediga tjänster och rekryteringsförfaranden som diskriminerar äldre, uppsägningar 
och påtvingad pensionering samt tillgång till försäkrings- och banktjänster.

W. Äldre personer utsätts för allt fler brott och andra oroväckande aktiviteter riktade 
mot äldre, såsom bedrägerier och otillbörliga affärsmetoder.

Äldre på arbetsmarknaden

X. Enligt en Eurobarometerundersökning från 2012 var 60 procent av européerna emot 
en höjning av pensionsåldern.

Y. Att skapa förutsättningar för ett längre yrkesliv för kvinnor och män kan uppmuntra 
många äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Z. Att arbetstagarnas hälsa och säkerhet säkerställs under hela deras yrkeskarriär är ett 
villkor för ett balanserat arbetsliv och ett aktivt och hälsosamt åldrande efter 
pensioneringen.

Unionsfonderna och offentliga utrymmen

AA. Det finns en möjlighet att stödja strategin för aktivt åldrande genom de europeiska 
strukturfonderna och sammanhållningsfonden.

BB. Initiativ som The Access City Award uppmuntrar till anpassning av offentliga 
utrymmen efter de behov som äldre och personer med funktionsnedsättning har. 

CC. I många medlemsstater är bostäder där äldre personer bor inte anpassade efter deras 
behov och möjligheter på grund av höga underhållskostnader, ensamboende och 
fysiska tillträdeshinder. 

Bekämpning av diskriminering av äldre
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1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bekämpa 
diskriminering av äldre personer, särskilt på sysselsättningsområdet, och att skapa en 
positiv bild av ålderdomen i samhället.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att utropa ett år för värdigt 
åldrande, i syfte att stärka banden mellan generationerna och motverka ensamhet under 
ålderdomen. Parlamentet betonar vikten av detta initiativ, inte bara mot bakgrund av de 
demografiska förändringarna, utan också med tanke på coronaviruspandemin, som har 
drabbat de äldre hårdast. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en handlingsplan för äldre med 
beaktande av äldre personers mångfald och komplexa situation.

Hälsoskydd och äldreomsorg

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta och anta 
en enhetlig definition av omsorgsberoende som gör det möjligt att individualisera stödet 
och upprätthålla levnadsvillkoren för en omsorgsberoende person under socialt 
godtagbara förhållanden. 

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa lika tillgång till vård och 
omsorg, hälso- och sjukvård samt sjukvårdsinrättningar utan åldersdiskriminering.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka känslan av trygghet för äldre 
personer, bland annat genom att utveckla digital teknik, distansvård och distansmedicin 
och inrätta centrum för dagverksamhet nära skolor och förskolor, vilket kommer att 
bidra till att bygga broar mellan generationerna.

7. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att avinstitutionalisera äldreomsorgen, 
eftersom detta kommer att gynna de äldres sociala delaktighet och självständighet.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att låta omsorgsgivare och assistenter till 
omsorgsberoende äldre personer få professionellt stöd och att införa olika former av 
tillfällig avlastning för familjemedlemmar som tar hand om omsorgsberoende äldre 
personer.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa flexibla arbetsvillkor och 
säkerställa tillgång till rehabiliteringstjänster, som ett incitament för äldre arbetstagare 
att stanna kvar på arbetsmarknaden.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbereda sjukvårds-, omsorgs- och 
assistentpersonalen på de äldres behov. Medlemsstaterna uppmanas vidare att införa 
utbildning i geriatrik inom så många medicinska yrken som möjligt. 

Aktiva äldre

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utöka utbildnings- och 
integrationsmöjligheterna för äldre personer, inbegripet utbildning på nätet.
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12. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utveckla möjligheter till 
frivilligarbete och mentorskap för äldre, vilket kommer att motverka det sociala 
utanförskapet, öka unga arbetstagares kompetens och bevara traditionella hantverk som 
utgör en del av Europas kulturarv.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja äldres 
sociala delaktighet med hjälp av internet och annan informationsteknik för att ta del av 
kultur, underhållning, utbildning, kommunikation, distansvård och distansmedicin.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla hushåll har tillgång till 
internet via bredband och på så sätt bidra till att bekämpa det digitala utanförskapet.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta silverekonomins potential 
i EU:s strategier och att ytterligare främja den i medlemsstaterna.

Säkra bostäder och forskning 

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anpassa byggnader och bostäder efter 
behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättning, som har begränsad rörelse- 
och uppfattningsförmåga. Parlamentet betonar att en säker bostad är en bostad där man 
har minskat risken för att en fara uppstår och gjort det lättare att reagera på den om den 
ändå uppstår.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja program och åtgärder för att 
uppmuntra familjer att leva nära varandra, stärka banden mellan generationerna och 
göra det möjligt för äldre personer som av hälsoskäl eller ekonomiska skäl måste lämna 
sina hem att hitta bostäder som tillgodoser deras behov utan att de tvingas lämna det 
samhälle där de har varit verksamma i många år.

18. Europaparlamentet betonar att skyddade bostäder och stödbostäder utgör bostads- och 
socialpolitiska verktyg som kännetecknas av en hög effektivitet i fråga om stöd bland 
annat i samband med avinstitutionaliseringen av vården. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att öka utbudet av skyddade bostäder och stödbostäder.

19. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att öka anslagen från ESF+, Eruf och 
FRO till att vidareutbilda och omskola äldre arbetstagare, anpassa företag till 
anställning av äldre personer samt anpassa infrastruktur och offentliga utrymmen efter 
äldres behov. Parlamentet efterlyser en ökad användning av Ejflu-medel för att 
motverka isolering av äldre människor på landsbygden.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Den åldrande befolkningen är i dag en av de viktigaste utmaningar som Europeiska unionen 
står inför. 
En ökad förväntad livslängd, lägre födelsetal, tilltagande urbanisering och färre personer 
i arbetsför ålder hör till de viktigaste förändringar som leder till att andelen européer i världen 
minskar (det uppskattas att den kommer att vara mindre än 4 procent av den globala 
befolkningen 2070). De demografiska förändringarna fördjupar också de regionala 
skillnaderna och leder som en konsekvens till avfolkning av enskilda områden i EU, särskilt 
landsbygdsområden.

Coronaviruspandemin har kastat ytterligare ljus på de problem som kräver vår särskilda 
uppmärksamhet och har understrukit behovet att beakta den särskilda strategin för äldre 
i EU:s åtgärder. Det handlar om att erkänna äldre personers roll i EU:s samhällen, ge dem 
lämplig omsorg, motverka ensamhet under ålderdomen och utnyttja deras omfattande 
kunskaper och erfarenheter. Det är därför detta betänkande ger så mycket utrymme åt 
solidaritet mellan generationerna och stöder initiativ som bygger på silverekonomin, 
mentorskap och åtgärder för att aktivera äldre. 

Alla former av diskriminering, brottslighet och utestängning som äldre utsätts för bör också 
kraftfullt stävjas. Sedan många år tillbaka talas det om åldersdiskriminering, som bland annat 
tar sig uttryck i diskriminering av äldre personer på arbetsmarknaden, men den har framträtt 
i ett nytt ljus under coronaviruspandemin. Covid-19 visade att just denna åldersgrupp är 
särskilt utsatt för digitalt utanförskap och diskriminering när det gäller lika tillgång till hälso- 
och sjukvård. 

I betänkandet efterlyses också utropandet av ett år för värdigt åldrande, som bland annat bör 
syfta till att stärka banden mellan generationerna och motverka ensamhet under ålderdomen. 
Detta går tillbaka till initiativet från 2012, när EU för första gången försökte ta itu med 
problemet med den åldrande befolkningen. Många av de uppgifter som formulerades vid den 
tiden är fortfarande aktuella, och coronaviruspandemin har ställt EU inför ytterligare 
utmaningar på området, vilket är anledningen till att detta initiativ måste dammas av.

Äldreomsorgen är en av de största utmaningarna, och i betänkandet uppmärksammas därför 
problemets komplexitet – från äldre personers olika behov till en harmonisering av 
definitionen av omsorgsberoende, utnyttjande av distansvård och distansmedicin, införande 
av utbildning i geriatrik inom så många medicinska yrken som möjligt samt stöd till 
omsorgsgivare till äldre personer. 

De demografiska förändringarna kommer att fortsätta, så det är viktigt att se till att offentliga 
utrymmen avpassas efter de åldrande generationernas behov. EU bör uppmuntra 
medlemsstaterna att i större utsträckning använda EU-medel från fonder som ESF+ eller Eruf 
för att anpassa infrastruktur och offentliga utrymmen efter äldres behov.

Betänkandet anger också konkreta åtgärder för ett av EU:s grundläggande värden, nämligen 
solidaritet mellan generationerna. Förutom att främja mentorskap och volontärverksamhet 
vore det värt att uppmuntra medlemsstaterna att inrätta centrum för dagverksamhet nära 
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skolor och förskolor, vilket kommer att bidra till att bygga broar mellan generationerna och 
motverka ensamhet under ålderdomen.


