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FÖRSLAG
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet framhåller att andelen äldre skiljer sig markant mellan
EU:s medlemsstater, och det är stora skillnader på nationell, politisk och kulturell nivå
i hur den demografiska utmaningen upplevs, framför allt hur den hanteras.
2. Europaparlamentet noterar planen inom det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt
och hälsosamt åldrande, framför allt dess fokus på samarbete mellan privata och offentliga
intressenter, utbyte och överföring av goda idéer och bästa praxis (till exempel den så
kallade marknadsplatsen som är en digital plattform) och en optimal användning av
befintliga finansieringsinstrument.
3. Europaparlamentet betonar behovet av att skapa goda förutsättningar så att människor kan
arbeta längre och vara mer produktiva både genom att öka flexibiliteten på
arbetsmarknaden, genom att införa arbetstidskonton och möjlighet till deltidsarbete, och
genom att inrätta moderna former av anställningskontrakt, däribland tillfälliga kontrakt.
4. Europaparlamentet är övertygat om att det krävs omfattande reformer för att förebygga
och undvika allvarlig arbetskraftsbrist på våra arbetsmarknader, vilket skulle leda till
ytterligare ekonomisk avmattning och utgöra ett hot för välfärdsnivån i Europa.
5. Europaparlamentet betonar vikten av att investera mer i utbildning och prioritera livslångt
lärande i syfte att få fram en aktiv och produktiv åldrande arbetsstyrka.
6. Europaparlamentet vidhåller att ytterligare reformer av pensionssystemen är nödvändiga
för att de ska vara hållbara. Faktisk pensionsålder, officiell pensionsålder och förväntad
livslängd måste överensstämma bättre varandra.
7. Europaparlamentet anser att det är av yttersta vikt att bekämpa den äldre generationens
bristande tillgång till information. Tillgång till och användning av ny teknik är
grundläggande för aktivt och hälsosamt åldrande och för seniorers sociala integrering.
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