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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om de demografiske udfordringer og solidariteten mellem generationerne
(2005/2147(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning om Kommissionens rapport om den demografiske situation 
i Den Europæiske Union i 19951,

– der henviser til sin beslutning om Kommissionens demografiske rapport 19972,

– der henviser til sin beslutning om meddelelse fra Kommissionen om "Et Europa for alle 
aldersgrupper - til fremme af velstand og solidaritet mellem generationerne"3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om "Europas reaktion på verdens aldring -
Fremme af økonomiske og sociale femskridt i en aldrende verden - Et bidrag fra Europa-
Kommissionen til den anden verdensforsamling om aldring" (KOM(2002)0143),

– der henviser til Kommissionens grønbog "Demografiske ændringer - behov for ny 
solidaritet mellem generationerne" (KOM(2005)0094),

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om 
Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0000/2005),

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om grønbogen "Demografiske ændringer -
behov for ny solidaritet mellem generationerne";

2. konstaterer, at kombinationen af demografiske ændringer og lav økonomisk vækst/fortsat 
høj arbejdsløshed vil øge udfordringerne eksponentielt over tid; konkluderer, at der derfor 
skal sættes hårdt ind over for lav vækst og høj arbejdsløsheddet for at begrænse
konsekvenserne af de demografiske ændringer;

3. erkender, at medlemsstaterne kæmper med fælles udfordringer på dette område og 
undersøger forskellige løsningsmetoder med varierende held; mener, at der ikke findes en 
standardløsning, navnlig ikke i et EU med 25 eller flere medlemsstater; understreger, at 
behovet for en varieret strategi til håndtering af demografiske udfordringer forstærkes 
yderligere af de tydelige uligheder medlemsstaternes forskellige regioner imellem -
uligheder, der kræver opfindsomme og skræddersyede løsninger;

4. mener, at alle medlemsstaterne kan lære mere af hinanden ved i højere grad at udveksle 
bedste praksis, især med de skandinaviske lande, hvor kvindernes høje deltagelse på 
arbejdsmarkedet er kombineret med den højeste fødselstilvækst i Europa;

  
1 EFT C 115 af 14.4.1997, s. 224.
2 EFT C 104 af 6.4.1997, s. 222.
3 EFT C 232 af 17.8.2001, s. 381.
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5. mener, at mange kvinders beslutning om at begrænse eller udsætte familieforøgelser ikke 
nødvendigvis er deres foretrukne valg, men at beslutningen er påtvunget dem af den 
udfordring, der ligger i at forene arbejds- og familieliv; mener, at det ikke kun er i 
kvindernes interesse, at de gives mulighed for at få børn, men også i resten af samfundets 
interesse i betragtning af den aftagende fødselsrate i Europa i dag;

6. opfordrer medlemsstaterne til at gøre mere for at identificere alle hindringer for 
familielivet, herunder hindringer uden for arbejdspladsen som f.eks. skattepolitikker, 
butikkers åbningstider og adgang til boligmarkedet;

7. konkluderer, at regeringerne altid bør prioritere en forbedring af balancen mellem arbejds-
og privatliv højt; mener desuden, at dette kræver, at regeringerne giver borgerne mulighed 
for at træffe deres egne valg i stedet for at træffe valgene for dem;

8. kan ikke understrege tilstrækkeligt, hvor vigtige muligheder for uddannelse, 
kompetenceudvikling og livslang læring er for at fremme den enkeltes mobilitet og 
beskæftigelsesegnethed samt selvudfoldelse;

9. mener, at det private erhvervsliv i Europa spiller en vigtig rolle for aktiv fremme af lige 
muligheder og ikke-diskrimination på baggrund af alder; mener desuden, at 
virksomhederne bør opfordres til som en del af deres sociale ansvar at tage de 
udfordringer op, der er forbundet med den aldrende befolkning;

10. mener, at der bør opfordres til indvandringspolitikker, hvis sigte er at fremme en vellykket 
økonomisk, social og juridisk integration af indvandrere i et forsøg på at reducere de 
demografiske udfordringer, men erkender, at dette i sig selv ikke vil løse alle de 
problemer, der er forbundet med demografiske ændringer;

11. minder medlemsstaterne om, at dette også gælder de mindre udviklede lande, som også 
står over for udfordringer forbundet med aldrende befolkninger1 samt voksende problemer 
med ungdomsarbejdsløshed; opfordrer medlemsstaternes regeringer og EU til at tage dette 
i betragtning i forbindelse med udarbejdelse af bistands- og samarbejdsprogrammer;

12. anbefaler, at der gøres en større indsats for at standardisere medlemsstaternes forskellige 
udgangspunkter i forbindelse med indgivelse af oplysninger til EUROSTAT med henblik 
på mere pålidelig sammenligning af bedste praksis;

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

  
1 Se f.eks. Kommissionens meddelelse "Europas reaktion på verdens aldring" (KOM(2002)0143).


