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FORSLAG
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø,
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:
1. påpeger, at andelen af ældre varierer meget EU-medlemsstaterne imellem, og at der er
betydelige nationale, politiske og kulturelle forskelle i opfattelsen af den demografiske
udfordring, og ikke mindst af hvordan den imødegås;
2. noterer sig planen for det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund
aldring, og navnlig dens fokus på samarbejde mellem offentlige og private aktører,
udveksling og overførsel af gode idéer og bedste praksis (f.eks. den digitalt baserede
"markedsplads"-platform), og optimering af eksisterende finansieringsinstrumenter;
3. understreger behovet for at skabe de rette betingelser for at få folk til at arbejde længere
og være mere produktive, både ved at forbedre fleksibiliteten på arbejdsmarkedet gennem
indførelse af tidsregnskaber og muligheder for deltidsansættelse og ved at fastsætte
moderne former for ansættelseskontrakter, herunder midlertidige kontrakter;
4. er overbevist om, at omfattende reformer er nødvendige for at forebygge og undgå
alvorlige mangler på vores arbejdsmarkeder, hvilket ville resultere i en yderligere
økonomisk afmatning og en trussel mod velstanden i Europa;
5. påpeger vigtigheden af at investere mere i uddannelse og efteruddannelse, med
prioritering af livslang læring, med henblik på at udvikle en aktiv og produktiv aldrende
arbejdsstyrke;
6. fastholder, at yderligere reformer af pensionssystemerne er nødvendige for at gøre dem
bæredygtige; fastholder, at der skal skabes større sammenhæng mellem den effektive
pensionsalder, den officielle pensionsalder og forventet levetid;
7. mener, at det er afgørende at bekæmpe den ældre generations informationsmæssige
isolation; mener, at adgang til nye teknologier og anvendelse af dem er afgørende for aktiv
og sund aldring og for social integration af seniorer.
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