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SUGGESTIES
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar
ontwerpresolutie op te nemen:
1. wijst op het in de verschillende lidstaten sterk uiteenlopende tempo van vergrijzing en op de
zeer verschillende manieren waarop er tengevolge van de politieke en culturele verschillen
tussen de lidstaten wordt aangekeken tegen deze demografische uitdaging, en met name
tegen de manieren om die aan te pakken;
2. neemt kennis van het plan van het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond
ouder worden, en met name van de nadruk die daarin gelegd wordt op samenwerking tussen
publieke en particuliere belanghebbenden, de uitwisseling en overdracht van goede ideeën en
beste praktijken (bijvoorbeeld het digitale platform "Marktplaats"), en op het optimaliseren
van de bestaande financieringsinstrumenten;
3. onderstreept de noodzaak om de juiste voorwaarden te scheppen om mensen langer te laten
werken en productiever te laten zijn, zowel door de arbeidsmarkt flexibeler te maken middels
de invoering van arbeidstijdrekeningen en mogelijkheden voor deeltijdwerk en door
voorzieningen te treffen voor moderne vormen van arbeidscontracten, met inbegrip van
tijdelijke;
4. is ervan overtuigd dat uitgebreide hervormingen noodzakelijk zijn teneinde ernstige tekorten
op onze arbeidsmarkten te voorkomen en te vermijden, omdat die tekorten de economische
stagnatie zouden verergeren en een bedreiging zouden vormen voor het welvaartspeil in
Europa;
5. wijst op het wezenlijke belang om meer te investeren in onderwijs en opleidingen, waarbij de
prioriteit dient te liggen bij "een leven lang leren", om te zorgen dat de verouderende
beroepsbevolking actief en productief is en blijft;
6. stelt dat verdere hervormingen van de pensioenstelsels noodzakelijk zijn om ze duurzaam te
maken; de daadwerkelijke pensioengerechtigde leeftijd, de officiële pensioengerechtigde
leeftijd en de levensverwachting moeten beter met elkaar in overeenstemming worden
gebracht;
7. is van mening dat het cruciaal is om de strijd aan te gaan met het informatie-isolement waarin
de oudere generatie zich bevindt; toegang tot nieuwe technologieën en het gebruik daarvan is
van wezenlijk belang voor actief en gezond ouder worden en om te zorgen dat de ouderen in
de samenleving niet buitengesloten worden.
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