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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om demografiska utmaningar och solidaritet mellan generationerna
(2005/2147(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution om kommissionens rapport om den demografiska 
situationen i Europeiska unionen 19951,

– med beaktande av sin resolution om kommissionens rapport om det demografiska 
läget 19972,

– med beaktande av sin resolution om kommissionens meddelande ”Mot ett Europa för alla 
åldrar – Att främja välfärd och solidaritet mellan generationerna”3,

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Europas reaktion på åldrandet i världen 
Att främja ekonomiska och sociala framsteg i en värld med en allt äldre befolkning.
Europeiska kommissionens bidrag till den andra Världskonferensen om åldrandefrågor”
(KOM(2002)0143),

– med beaktande av kommissionens grönbok ”Befolkningsändringar och nya solidariska 
band mellan generationerna” (KOM(2005)0094),

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om grönboken 
”Befolkningsändringar och nya solidariska band mellan generationerna”.

2. Europaparlamentet noterar att demografiska ändringar kombinerat med låg ekonomisk 
tillväxt/fortsatt hög arbetslöshet ökar dessa utmaningar i det långa loppet, och drar 
slutsatsen att man genom att först lösa problemet med låg tillväxt och hög arbetslöshet kan 
minimera följderna av de demografiska ändringarna.

3. Europaparlamentet erkänner att flera medlemsstater brottas med gemensamma utmaningar 
på detta område och undersöker olika lösningar med varierande framgång. Parlamentet 
anser att det inte finns en enda allmän lösning, särskilt i ett EU med 25 eller fler 
medlemsstater. Parlamentet poängterar att det är nödvändigt att tillämpa varierande
metoder då man tacklar de demografiska utmaningarna, vilket behov ytterligare ökar till 
följd av de stora skillnaderna i medlemsstaternas olika regioner. Parlamentet anser att 
dessa skillnader förutsätter uppfinningsrika och oenhetliga metoder.

  
1 EGT C 115, 14.4.1997, s. 224.
2 EGT C 104, 6.4.1997, s. 222.
3 EGT C 232, 17.8.2001, s. 381.
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4. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna kan lära sig mera av varandra genom större 
utbyte av bästa metoder, särskilt med de skandinaviska länder där ett högt deltagande av 
kvinnor på arbetsmarknaden är kopplat med den högsta fertiliteten i Europa.

5. Europaparlamentet anser att många kvinnor kanske inte föredrar att begränsa eller 
senarelägga grundandet av en familj, utan att detta är något som påtvingas dem till följd 
av utmaningen att förena yrkes- och familjelivet. Parlamentet konstaterar att det inte 
endast är i kvinnornas intresse att göra det möjligt för dem att föda barn, utan också i hela 
samhällets intresse med beaktande av det sjunkande antalet födslar i Europa för 
närvarande.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att identifiera allt 
som hindrar ett främjande av familjer, inklusive hinder utanför arbetsplatsen såsom 
skattepolitik, affärers öppettider och tillgång till fastighetsmarknaden.

7. Europaparlamentet drar slutsatsen att en förbättrad balans inom arbetslivet för enskilda 
individer bör utgöra en ständig prioritering för regeringarna, och tillägger att regeringarna 
skall se till att det är möjligt för människorna att göra sina egna val istället för att 
regeringarna gör dessa val för dem.

8. Europaparlamentet kan inte i tillräcklig mån understryka vikten av utbildning, utveckling 
av färdigheter och möjligheter till livslångt lärande i syfte att optimera individuell 
rörlighet och anställbarhet samt självförverkligande.

9. Europaparlamentet anser att europeiska privata företag spelar en viktig roll då det gäller 
att aktivt främja lika möjligheter och förhindra åldersdiskriminering. Parlamentet tillägger 
att företag skall uppmuntras att inkludera utmaningarna i anknytning till den allt äldre 
befolkningen i företagens sociala ansvar.

10. Europaparlamentet anser att invandrarpolitik som strävar efter att främja framgångsrik 
ekonomisk, social och rättslig integration av invandrare bör främjas i syfte att lindra de 
demografiska utmaningarna, men erkänner att detta inte i sig själv kommer att lösa alla 
problem i anknytning till de demografiska ändringarna.

11. Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att detta också gäller de mindre
utvecklade länderna som även de står inför utmaningar till följd av en allt äldre 
befolkning1 och ett växande problem i anknytning till ungdomsarbetslöshet. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaternas regeringar och EU att ta upp denna fråga då de utarbetar 
bistånds- och samarbetsprogram.

12. Europaparlamentet rekommenderar att större uppmärksamhet fästs vid standardiseringen 
av olika antaganden som tillämpas av de enskilda medlemsstaterna då de förser Eurostat 
med information så att bästa metoder skall kunna jämföras på ett mer meningsfullt sätt.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.

  
1 Se till exempel, kommissionens meddelande ”Europas reaktion på åldrandet i världen” (KOM(2002)0143).


