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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar Europeiska unionens avsikt att stödja staterna när det gäller 
att minska klyftan mellan hur många barn föräldrarna skulle vilja ha (2,3) och hur många 
de faktiskt har (1,5) genom åtgärder som syftar till att skapa bättre förutsättningar.

2. Europaparlamentet uttrycker förvåning över att de hälsopolitiska aspekterna av 
befolkningsförändringen endast nämns i förbigående i grönboken endast i förbigående. 
Parlamentet understyrker att genom befolkningens åldrande ökar också efterfrågan på 
sjukvårdstjänster och långvårdstjänster, både kvalitativt och kvantitativt. Parlamentet är 
övertygat om att investeringar i livslångt sjukdomsförebyggande arbete är mycket viktiga 
för att hantera befolkningsförändringarna ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv och 
betonar att ju längre människorna får vara friska, desto längre kan de vara aktiva och 
arbeta.

3. Europaparlamentet delar uppfattning att ekonomisk tillväxt vid sjunkande födelsetal 
endast kan bemötas med åtgärder inriktade på högre förvärvsfrekvens, innovation och 
produktivitetsökning, såsom en modernisering av socialförsäkringssystemet.

4. Europaparlamentet känner oro inför hälsoskillnaderna mellan medlemsstater, regioner och
sociala grupper. Parlamentet betonar att hälsoskillnaderna (låg medellivslängd, ofta 
förekommande kroniska sjukdomar, sjukdomar till följd av levnadsförhållanden) i 
kombination med ett lågt födelsetal och emigration kan leda till att de regionala 
skillnaderna förstärks och att man hamnar i en ond cirkel som är svår att bryta. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att informera om hälsoskillnader för att med hjälp 
av kommissionen åstadkomma ett systematiskt utbyte av de bästa förfaringssätten och en 
effektiv hantering.

5. Europaparlamentet ställer sig kritiskt till det implicita och ogenomtänkta antagandet i 
grönboken om att en befolkningsminskning uteslutande skulle ha negativa följder för den 
sociala ordningen och skulle vilja att följande frågor ställdes:

a) På vilket sätt kan man komma till rätta med de negativa följderna av en 
befolkningsminskning genom innovation, högre förvärvsfrekvens och en 
modernisering av socialförsäkringen?

b) Kan det finnas positiva aspekter av en befolkningsminskning? Till exempel för miljön, 
vägtrafiken, markanvändningen osv.?

c) Kan man utveckla ett slags ”pareto optimum” för Europas optimala invånarantal på 
lång sikt?

6. Europaparlamentet kräver att kommissionen utarbetar scenarier för den sociala 
integreringen av den ständigt växande andelen äldre medborgare och för de förändrade 
behoven som följer.


