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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at Den Europæiske Union vil støtte de enkelte stater i bestræbelserne på 
at mindske diskrepansen mellem forældrenes ønskede børnetal (2,3) og det faktiske 
børnetal (1,5) gennem foranstaltninger til forbedring af rammebetingelserne;

2. er overrasket over, at de sundhedspolitiske aspekter af de demografiske ændringer kun 
nævnes sporadisk i grønbogen; understreger, at befolkningens aldring medfører, at 
efterspørgslen efter sundhedsydelser og langtidspleje vokser, både kvalitativt og 
kvantitativt; er overbevist om, at investeringer i livslang sygdomsforebyggelse er et 
vigtigt middel til at løse problemerne med de demografiske ændringer ud fra et 
menneskeligt og finansielt perspektiv; understreger, at jo længere menneskene har et godt 
helbred, desto længere kan de forblive aktive og arbejde; 

3. er enig i, at økonomisk vækst ved faldende fødselstal kun kan sikres gennem højere 
erhvervskvoter, innovation og produktivitetsstigninger samt gennem modernisering af 
den sociale beskyttelse;

4. er bekymret over forskellene på sundhedsområdet i medlemsstater, regioner og sociale 
grupper; understreger, at sundhedsforskelle (lav middellevetid, hyppige kroniske lidelser, 
lidelser, der skyldes levevilkårene) sammen med en lav fødselsrate og emigration fører til 
en yderligere forøgelse af de sociale forskelle og til en ond cirkel, der vil være svær at 
bryde; anmoder medlemsstaterne om at give meddelelse om sundhedsmæssige forskelle, 
således at der med Kommissionens hjælp kan opnås en systematisk udveksling af bedste 
praksis og effektive løsninger;

5. kritiserer grønbogens implicitte og ureflekterede antagelse af, at en tilbagegang i 
befolkningstallet udelukkende vil have negative konsekvenser for det etablerede 
samfundssystem; ønsker derfor behandling af følgende spørgsmål:

a) I hvilken udstrækning kan de negative konsekvenser af en tilbagegang i 
befolkningstallet imødegås gennem innovation, en højere erhvervskvote og 
modernisering af den sociale beskyttelse?

b) Kan en tilbagegang i befolkningstallet også have positive aspekter?  - For eksempel 
på områderne miljø, trafikbelastning og fysisk planlægning?

c) Kan man udvikle en art "pareto optimum" for Europas indbyggertal på lang sigt?

6. opfordrer Kommissionen til at udvikle scenarier for den sociale integration af den stadig 
større gruppe af ældre borgere og for disses ændrede behov.


