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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να υποστηρίξει τα κράτη στην
προσπάθειά τους να μειώσουν το χάσμα ανάμεσα στον επιθυμητό αριθμό παιδιών (2,3) 
των γονέων και στον πραγματικό αριθμό παιδιών (1,5) μέσω της λήψης μέτρων για τη 
δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος·

2. εκπλήσσεται διότι η Πράσινη Βίβλος αναφέρεται μόνο παρεμπιπτόντως στις πτυχές της
δημογραφικής αλλαγής που αφορούν την πολιτική για την υγεία· επισημαίνει, ότι εξαιτίας
της γήρανσης του πληθυσμού αυξάνεται ποιοτικά και ποσοτικά η ζήτηση για υπηρεσίες
υγείας και παροχή μακροχρόνιας μέριμνας· είναι πεπεισμένη ότι οι επενδύσεις στη δια
βίου πρόληψη των ασθενειών είναι ένας σημαντικός τρόπος αντιμετώπισης της 
δημογραφικής αλλαγής από ανθρώπινη και οικονομική σκοπιά· επισημαίνει ότι όσο 
περισσότερα χρόνια μπορούν οι άνθρωποι να ζουν υγιείς, τόσο περισσότερο μπορούν να 
παραμένουν ενεργοί και να εργάζονται·

3. συμφωνεί ότι, όταν οι δείκτες ανανέωσης των γενεών σημειώνουν πτώση, η οικονομική
ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη λήψη μέτρων με στόχο την αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης, την καινοτομία και την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς 
και με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας·

4. εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με τις διαφορές που εντοπίζονται στον τομέα της
υγείας ανάμεσα στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις κοινωνικές ομάδες· υπογραμμίζει
ότι οι διαφορές στην υγεία (χαμηλό προσδόκιμο ζωής, συχνές χρόνιες ασθένειες, 
ασθένειες που προκαλούνται από τις συνθήκες ζωής) σε συνδυασμό με τον χαμηλό δείκτη 
γεννήσεων και τις μεταναστεύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση των 
περιφερειακών ανισοτήτων και σε έναν φαύλο κύκλο, ο οποίος δύσκολα μπορεί να 
σταματήσει· ζητά από τα κράτη μέλη να ανακοινώνουν τις διαφορές που εντοπίζουν στον 
τομέα της υγείας, προκειμένου να επιτευχθεί με την αρωγή της Επιτροπής μια 
συστηματική ανταλλαγή των καλύτερων δυνατών πρακτικών και μια αποτελεσματική 
αντιμετώπιση·

5. επικρίνει την επιπόλαια εικασία που υποδηλώνεται στην Πράσινη Βίβλο ότι η μείωση του
πληθυσμού θα είχε αποκλειστικά και μόνο αρνητικές επιπτώσεις για το εγκαθιδρυμένο 
κοινωνικό σύστημα· ως εκ τούτου επιθυμεί να εξεταστούν οι ακόλουθες ερωτήσεις:

α) Σε ποιο βαθμό μπορούν να αντισταθμιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της μείωσης του 
πληθυσμού από την καινοτομία, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και τον 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας;

β) Μπορεί η μείωση του πληθυσμού να έχει και θετικές συνέπειες; Για παράδειγμα στον
τομέα του περιβάλλοντος, της επιβάρυνσης της κυκλοφορίας, της χρήσης της γης κτλ.;
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γ) Μπορεί να αναπτυχθεί ένα είδος «βέλτιστης λύσης κατά Pareto» για τον 
μακροπρόθεσμα βέλτιστο αριθμό κατοίκων της Ευρώπης;

6. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει σχέδια για την κοινωνική ένταξη της ομάδας των
ηλικιωμένων πολιτών, που μεγαλώνει διαρκώς, καθώς και για τις ανάγκες τους που έχουν 
μεταβληθεί.


