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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις δημογραφικές προκλήσεις και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
(2005/2147(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για τη δημογραφική 
κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 19951,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τη δημογραφική έκθεση της Επιτροπής του 
19972,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια 
Ευρώπη για όλες τις ηλικίες - Προώθηση της ευημερίας και της αλληλεγγύης των 
γενεών»3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η απάντηση της Ευρώπης στην 
παγκόσμια γήρανση - Προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου σε ένα κόσμο 
που γερνά. Μια συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη 2η παγκόσμια συνέλευση για 
τη γήρανση» (COM(2002)0143),

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής «Μπροστά στις δημογραφικές αλλαγές, 
μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών» (COM(2005)0094),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
(A6-0000/2005),

1. επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Βίβλο «Μπροστά στις 
δημογραφικές αλλαγές, μία νέα αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών»,

2. παρατηρεί ότι η δημογραφική αλλαγή σε συνδυασμό με τη χαμηλή οικονομική ανάπτυξη 
και τα διαρκώς υψηλά ποσοστά ανεργίας θα οδηγήσει σε γεωμετρική αύξηση αυτών των 
προκλήσεων με την πάροδο του χρόνου· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αποφασιστική 
αντιμετώπιση της χαμηλής ανάπτυξης και των υψηλών ποσοστών ανεργίας πρέπει,
συνεπώς, να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των συνεπειών της δημογραφικής αλλαγής,

3. αναγνωρίζει ότι διάφορα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στον τομέα 
  

1 ΕΕ C 115 της 14.4.1997, σελ. 224.
2 ΕΕ C 104 της 06.4.1997, σελ. 222.
3 ΕΕ C 232 της 17.8.2001, σελ. 381.
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αυτό και διερευνούν διάφορες λύσεις με ποικίλους βαθμούς επιτυχίας· θεωρεί ότι δεν 
υπάρχει μία και μοναδική «σωστή» για όλες τις περιπτώσεις απάντηση, ιδίως σε μια 
Ένωση 25 ή περισσότερων κρατών μελών· επισημαίνει ότι η ανάγκη για μια 
διαφοροποιημένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων 
ενισχύεται περαιτέρω από τις σημαντικές ανισότητες στις διάφορες περιφέρειες των 
κρατών μελών, για τις οποίες απαιτούνται επινοητικές και μη ενιαίες προσεγγίσεις,

4. πιστεύει ότι όλα τα κράτη μέλη μπορούν να μάθουν περισσότερα ανταλλάσσοντας 
βέλτιστες πρακτικές πιο εντατικά, ιδίως με εκείνες τις σκανδιναβικές χώρες όπου η 
υψηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας συνοδεύεται από το υψηλότερο 
ποσοστό γονιμότητας στην Ευρώπη,

5. φρονεί ότι η απόφαση πολλών γυναικών να περιορίσουν ή να καθυστερήσουν τη 
δημιουργία οικογένειας ενδέχεται να μην είναι δική τους επιλογή, αλλά να τους 
επιβάλλεται λόγω της πρόκλησης του συμβιβασμού της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής· θεωρεί ότι δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των γυναικών να τους 
δίδεται η δυνατότητα να αποκτήσουν παιδιά, αλλά και προς το συμφέρον της κοινωνίας 
ως συνόλου, δεδομένης της υπογεννητικότητας που επικρατεί επί του παρόντος στην 
Ευρώπη,  

6. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να εντοπίσουν όλα τα
εμπόδια στην προώθηση της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων εκτός 
του εργασιακού χώρου, όπως οι φορολογικές πολιτικές, τα ωράρια της αγοράς και η 
πρόσβαση στην αγορά ακινήτων,

7. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής των ατόμων θα πρέπει να αποτελεί διαρκή προτεραιότητα των
κυβερνήσεων· προσθέτει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επιτρέπουν στα άτομα να 
κάνουν τις δικές τους επιλογές και να μην αποφασίζουν αντ’ αυτών,

8. δεν μπορεί να υπογραμμίσει επαρκώς τη σημασία της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων και των ευκαιριών δια βίου μάθησης για τη βελτιστοποίηση της 
κινητικότητας, της απασχολησιμότητας και της αυτοπραγμάτωσης των ατόμων,

9. θεωρεί ότι οι ιδιωτικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην ενεργή προώθηση των ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων 
που σχετίζονται με την ηλικία· προσθέτει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενθαρρυνθούν
να αποδεχθούν τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού στο 
πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους, 

10. θεωρεί ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι μεταναστευτικές πολιτικές που έχουν ως στόχο 
την προώθηση της επιτυχούς οικονομικής, κοινωνικής και νομικής ενσωμάτωσης των 
μεταναστών, ώστε να αμβλυνθούν οι δημογραφικές προκλήσεις, αλλά αναγνωρίζει ότι 
αυτό από μόνο του δεν θα επιλύσει όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τη 
δημογραφική αλλαγή,

11. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα παραπάνω είναι το ίδιο σημαντικά και για τις 
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λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες επίσης αντιμετωπίζουν προκλήσεις με τη 
γήρανση του πληθυσμού1 καθώς και φλέγον πρόβλημα ανεργίας των νέων· συνιστά στις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών και στην ΕΕ να λάβουν υπόψη τους αυτόν τον 
παράγοντα κατά την κατάρτιση προγραμμάτων ενισχύσεων και συνεργασίας,

12. συνιστά να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην τυποποίηση των διαφορετικών υποθέσεων 
που χρησιμοποιούνται από τα διάφορα κράτη μέλη κατά την παροχή πληροφοριών στην 
EUROSTAT, ώστε να καταστεί δυνατή η πιο έγκυρη σύγκριση των βέλτιστων 
πρακτικών,

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.

  
1 Βλ., για παράδειγμα, την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η απάντηση της Ευρώπης στην παγκόσμια γήρανση» 
(COM(2002)0143)


