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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over demografische vraagstukken en solidariteit tussen de generaties
(2010/2027(INI))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 maart 1997 over het verslag van de Commissie 
aan de Raad en het Europees Parlement over de demografische situatie in de Europese Unie 
(1995)1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 maart 1998 over het demografisch verslag 1997 
van de Commissie2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 december 2000 over de mededeling van de 
Commissie getiteld "Een Europa voor alle leeftijden - Meer welvaart en solidariteit tussen de 
generaties"3, 

– gezien het Groenboek van de Commissie getiteld "Demografische veranderingen: naar een 
nieuwe solidariteit tussen de generaties’" (COM(2005)0094),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 maart 2006 over demografische vraagstukken en 
de solidariteit tussen de generaties4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 september 2006 over een Europees sociaal model 
voor de toekomst5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 februari 2008 over de demografische toekomst 
van Europa6,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "De demografische toekomst van Europa -
probleem of uitdaging?" (COM(2006)0571),

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Meer solidariteit tussen de generaties" 
(COM(2007)0244),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 maart 2007 
getiteld "Het gezin en de demografische ontwikkelingen"7 waarin het voorstel voor een door 
de lidstaten te ondertekenen Europees pact voor het gezin een centrale plaats inneemt,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld "De demografische 
toekomst van Europa: feiten en cijfers" (SEC(2007)0638),

– gezien het gezamenlijke verslag dat door de Commissie en het Comité voor economische 
politiek (Werkgroep vergrijzing ) is opgesteld over het Verslag 2009 over de vergrijzing: 

                                               
1 PB C 115 van 14.4.1997, blz. 238.
2 PB C 104 van 6.4.1998, blz. 222.
3 PB C 232 van 17.8.2001, blz. 381.
4 PB C 292 E van 1.12.2006, blz. 131.
5 PB C 305E van 14.12.2006, p. 141.
6 Aangenomen teksten van die datum, P6_TA(2008)0066.
7 PB C 161 van 13.7.2007, blz. 66.
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economische en budgettaire prognoses voor de lidstaten van de EU-27 (2008-2060), 

– gelet op artikel 2 en artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen van 
de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid (A7-0000/2010),

A. ervan overtuigd dat een menswaardige samenleving gebaseerd is op het beginsel van 
rechtvaardige lastenverdeling tussen de generaties,

B. in de wetenschap dat economie en maatschappij om hun doelen te verwezenlijken de 
levenservaring, inzet en de veelheid van denkbeelden van alle generaties nodig hebben,

C. ervan overtuigd dat de demografische veranderingen gemodelleerd kunnen worden, mits 
deze in voldoende mate worden voorbereid en serieus genomen,

D. overwegende dat de voornaamste instrumenten voor een rechtvaardige lastenverdeling tussen 
generaties in handen zijn van de lidstaten (pensioenstelsels en gezondheidszorg), maar dat de 
EU belangrijke initiatieven kan nemen over begeleiding, uitwisseling van optimale
werkmethoden en actieprogramma's,

Fundamenten en doelen

1. omschrijft solidariteit tussen generaties als een billijke verdeling van voordelen en lasten 
over generaties;

2. is van mening dat een werkbaar samengaan van generaties gebaseerd is op de fundamentele 
waarden vrijheid, solidariteit en gerechtigheid en gekenmerkt dient te worden door 
wederzijds respect, verantwoordelijkheid en de bereidheid aandacht te schenken;

3. stelt vast dat de mensen gelukkig steeds ouder worden, langer actief zijn en autonoom en 
gemotiveerd deelnemen aan het maatschappelijke leven; dat de geboortecijfers in de lidstaten 
aan de andere kant reeds tientallen jaren op hetzelfde lage peil blijven, waardoor volgende 
generaties zwaar kunnen worden belast met eventuele geschillen over verdeling tot gevolg;  

4. is van mening dat een aan generaties aangepast beleid ernaar moet streven fundamenten en 
instrumenten te scheppen om een open en eerlijke dialoog tussen de generaties te voeren met 
een win-winsituatie als resultaat;

5. is van mening dat duidelijk moet worden dat ouderen voor economie en maatschappij geen 
belasting zijn, maar door hun ervaring, hetgeen ze tijdens hun leven tot stand hebben 
gebracht en hun kennis juist een aanwinst;

Initiatief doorzichtigheid

6. verzoekt de Commissie en de Raad in alle lidstaten en op EU-niveau generatiebalansen in te 
voeren als informatie-instrumenten en als verdere ontwikkeling van de Sustainable 
Development Indicators (SDIs) van EUROSTAT, om betalingsstromen, prestaties en 
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belastingen van iedere generatie betrouwbaar in beeld te brengen en de voorspellen;

7. zet in op een effectbeoordeling (generatiecheck) die op Europees en nationaal niveau op 
bindende wijze de gevolgen zichtbaar maakt die wetgeving heeft voor de solidariteit tussen 
generaties en waardoor een kosten-batenanalyse voor de lange termijn mogelijk wordt;

Beleidssector onderwijs en werk

8. is ervan overtuigd dat open en rechtvaardige toegang tot opleidingsmogelijkheden en 
arbeidsmarkten het centrum vormt van een generatiegericht beleid en de grondslag vormt van 
welvaart en autonomie;

9. erkent dat werk meer is dan betaalde arbeid en dat ouderen door hun werk in gezin en 
maatschappij in hoge mate bijdragen tot menselijke vormgeving van onze maatschappij en 
spoort regeringen aan vrijwilligerswerk en verzorging in het gezin te vergemakkelijken en 
aansprakelijkheidsproblemen zo spoedig mogelijk op te helderen;

10. stelt vast dat eenzijdige verjonging van personeelsbestanden niet meer innovatie tot gevolg 
heeft, maar vernietiging van ervaring, kennis en vaardigheden betekent;

11. betreurt dat loopbanen door deeltijdwerk, steeds vaker voorkomende arbeidsovereenkomsten 
van beperkte duur, onbetekenende banen of werkloosheid steeds onvaster en onzekerder 
worden;

12. is van mening dat flexicurity de overgang naar een andere fase van het actieve leven kan 
versoepelen, indien deze gebaseerd is op solidariteit tussen generaties en als rekening wordt 
gehouden met de zorgen en behoeften van alle leeftijdscohorten;

13. wijst er met nadruk op dat levenslang leren centraal dient te staan in alle 
onderwijsmaatregelen en een taak vormt voor alle generaties;

14. wijst erop dat de verandering in bevolkingssamenstelling niet mag worden aangegrepen als 
reden voor de geleidelijke afschaffing van sociale rechten en uitkeringen;

Initiatief Europese Jeugdgarantie 

15. wijst erop dat de jeugdwerkloosheid een van de meest prangende problemen is, daar zij 
resulteert in kansloosheid, buitensluiting, stijging van sociale lasten en verspilling van 
waardevol menselijk potentieel; 

16. dringt erop aan dat Raad en Commissie zich in bijzondere mate inzetten en concrete 
maatregelen formuleren, waarvan een Europese jeugdgarantie deel dient uit te maken, in het 
kader waarvan aan jongeren, nadat zij ten hoogste zes maanden werkloos zijn geweest, een 
baan, opleidingsplaats, aanvullende opleiding of een combinatie van werk en opleiding wordt 
aangeboden; mits de personen in kwestie het integratieproces door eigen acties steunen;

Initiatief Europees Pact 50plus

17. verzoekt de lidstaten en de Commissie erop toe te zien dat in het kader van de uitbreiding van 
de strategie EU 2020 uiterlijk in 2020 onderstaande doelen verwezenlijkt zijn:

i) opvoering van het aantal actieve werknemers van 50 jaar en ouder tot meer dan 55%,
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ii) geleidelijke afschaffing van het vervroegd pensioen en de financiële prikkels daarvoor,

iii) opvoering van het generatieoverschrijdende percentage voortgezette opleidingen,

iv) het aanbrengen van prikkels voor werknemers van boven de 60 om beschikbaar te blijven 
voor de arbeidsmarkt en voor ondernemingen om deze medewerkers in dienst te nemen;

Initiatief AGE-sturing

18. is van mening dat om op oudere leeftijd te kunnen werken initiatieven van werkgevers nodig 
zijn op het gebied van gezondheid, voortgezette opleiding, vormgeving van de arbeid, 
arbeidsvreugde en gedrag van leidinggevenden, die door de sociale partners gezamenlijk 
moeten worden geformuleerd;

Initiatief Tandem van generaties

19. dringt aan op concrete initiatieven om te bevorderen dat in het arbeidsproces ploegen met 
mensen van verschillende leeftijden worden ingezet; stelt voor deze ondernemingen te 
steunen en uitstekende projecten te onderscheiden;

Initiatief "Werken zonder grenzen"

20. is ervan overtuigd dat betrokkenen zelf moeten kunnen beoordelen of zij na de nationale 
pensioenleeftijd actief willen blijven in het beroepsleven;

21. verzoekt de Raad en de lidstaten leeftijdslimieten in verband met de uitoefening van 
beroepen en functies of het verlenen van kredieten uiterlijk in 2012 zonder vooroordelen te 
laten onderzoeken en af te schaffen;

Initiatief "Actief ouder worden"

22. verzoekt de Commissie activiteiten op het gebied van gezond ouder worden te onderzoeken 
en in 2011 een actieprogramma voor te stellen waardoor waardigheid, gezondheid en welzijn 
van ouderen worden bevorderd;

23. verzoekt de Commissie een voorstel te formuleren om van 2012 het "Europees Jaar van 
actief ouder worden en van de solidariteit tussen de generaties" te maken, waardoor 
duidelijker de bijdrage wordt getoond die ouderen leveren tot de maatschappij; spreekt er zijn 
waardering voor uit dat tal van maatschappelijke organisaties 29 april hebben uitgeroepen tot 
de dag van de "Solidariteit tussen de generaties"; 

Beleidsector gezin

24. wijst erop dat het gezin de hoeksteen van de samenleving vormt en onlosmakelijk verbonden 
is met het overbrengen van waarden en het solidair samenleven; eveneens dat het in alle 
lidstaten door betaalbare, hoogwaardige opvang en opvoeding van jonge kinderen mogelijk 
wordt beroep en gezin te combineren;

25. moedigt de lidstaten aan maatregelen te nemen ten behoeve van ouders, bij voorbeeld 
aanvullende pensioenrechten en belastingverlichtingen voor crèches in bedrijven; ook 
moeten in het kader van de Europese Alliantie voor het gezin optimale werkmethoden 
worden uitgewisseld;
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26. is van mening dat flexibele werktijden en duobanen bijdragen tot de verenigbaarheid van 
gezin en beroep;

Beleidssector economie en groei

27. is van mening dat door de openstelling van nieuwe markten in de oudereneconomie 
omvangrijke kansen worden geboden voor verbetering van het mededingings- en 
innovatievermogen en voor het opvoeren van groei en werkgelegenheid;

28. verzoekt de lidstaten kadervoorwaarden te creëren, met name innovatieve benaderingen voor 
activiteiten, die rekening houden met uiteenlopende regionale omstandigheden;

Beleidssector pensioenen en begrotingen

29. geeft in overweging dat de socialezekerheidsstelsels geconfronteerd worden met grote 
problemen en dat het risico van armoede tijdens de ouderdom toeneemt; is van mening dat 
betrouwbare planning van pensioenvoorzieningen voorrang heeft;

30. wijst er met klem op dat consolidering van de overheidsbegrotingen en de verwezenlijking 
van de noodzakelijke schuldenlastverlichtingen een kwestie is van rechtvaardigheid binnen 
en tussen de generaties;

Beleidssector migratie

31. is van mening dat migratie in combinatie met geslaagde integratie bijdraagt tot het opvangen 
van de veranderingen in bevolkingsopbouw, en dat nog te veel mensen met een 
migratieachtergrond zich in de lidstaten waar zij wonen niet thuis voelen;

32. is van mening dat voor geslaagde integratie identificatie, participatie op basis van gelijke 
rechten en verantwoordelijkheid vereist zijn, en dat integratie pas kan lukken als de 
nieuwkomers bereid zijn zich aan te passen en de autochtonen bereid zijn hen op te nemen;

Beleidssector zorg

33. geeft in overweging dat de verandering in bevolkingsopbouw ernstige regionale verschillen 
vertoont en ertoe leidt dat perifere plattelandsgebieden worden verlaten, zodat concepten 
moeten worden ontwikkeld voor hervorming van structuren voor sociale en geneeskundige 
zorg, terbeschikkingstelling van stimuleringskredieten en voor een intensieve uitwisseling 
inzake optimale werkmethoden;

34. wijst erop dat de mensen, onafhankelijk van inkomen, leeftijd, maatschappelijke status of 
gezondheidsrisico betaalbare, hoogwaardige medische verzorging en zorg van hoge kwaliteit 
moeten ontvangen;

35. erkent de prestaties die in de ouderenzorg worden geleverd en verzoekt de lidstaten 
doorzichtige systemen voor regelmatige controle op te zetten om de waardigheid van mensen 
die zorg behoeven te beschermen;

36. is van mening dat een EU-dekkende gedragscode moet worden geformuleerd en door EP en 
Raad aangenomen, waarin minimumkwaliteitsniveaus en –prestaties worden bepaald ten 
aanzien van de beschikbaarheid van langetermijnzorg;
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37. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, en 
aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Het aanbrengen van een rechtvaardige verdeling tussen de generaties is een van de problemen op 
het gebied van sociaal beleid die in de Europese en nationale politiek de komende jaren voorrang 
hebben. De veranderingen in bevolkingsopbouw zetten aan het begin van de eeuw door, en reeds 
thans zijn de eerste gevolgen merkbaar.

Rechtvaardige verdeling tussen de generaties waarborgen
De verandering in de bevolkingsopbouw heeft tot gevolg dat de mensen gelukkig steeds ouder 
worden en tegelijkertijd lichamelijk en psychisch langer actief blijven. Daar staat tegenover dat 
de geboortecijfers in de lidstaten reeds decennia lang op een laag peil liggen. De verhoudingen in 
de leeftijdsstructuur veranderen aanhoudend in de richting van de oudere generaties. De 
overeenkomst tussen de generaties nadert zijn grenzen. Hij kan slechts zo lang solidariteit, 
sociale rechtvaardigheid en stabiliteit van de systemen van sociale zekerheid waarborgen als het 
aantal mensen dat uitkeringen ontvangt aanzienlijk kleiner is dan het aantal mensen dat deze 
moet opbrengen. Als de prognoses kloppen dan zijn een hoge financiële druk op volgende 
generaties en de daaruit voortvloeiende geschillen over verdeling niet uit te sluiten. Deze 
ontwikkeling kan op scherp worden gezet door financiële, economische en sociale crises.

Dialoog mogelijk maken  
Uw rapporteur beseft dat de voornaamste instrumenten om rechtvaardigheid binnen en tussen de 
generaties te verwezenlijken in handen zijn van de lidstaten. Tijdens tal van Europese 
topbijeenkomsten zijn de gevolgen van de veranderingen besproken, maar toezeggingen worden 
slechts schoorvoetend nagekomen. Volgens uw rapporteur ligt de Europese meerwaarde met 
name in het aanbrengen van grondslagen en instrumenten voor een open en eerlijke dialoog 
tussen de generaties, waardoor win-winsituaties mogelijk worden. Het concept rechtvaardigheid 
kan beter op basis van rechtvaardigheid inzake prestaties, kansen  en participatie worden 
gerealiseerd.

Aanbrengen van doorzichtigheid
Uw rapporteur stelt concrete maatregelen voor om de grondslag te leggen voor een open dialoog. 
Via doorzichtigheidsinitiatieven en generatiebalansen moeten de geldstromen tussen mensen die 
in bepaalde jaren geboren zijn, en de uitkeringen aan en financiële belasting van iedere generatie 
op betrouwbare wijze in beeld worden gebracht en voorspeld. Via bindende beoordelingen van 
de gevolgen van wetgeving (generatiechecklijst) op Europees en nationaal niveau moeten de 
gevolgen voor de solidariteit tussen generaties zichtbaar worden gemaakt en een kosten-
batenanalyse voor de lange termijn mogelijk worden.

Beleidssector onderwijs en werk
Aan de beleidssector onderwijs en werk moet bijzondere aandacht worden geschonken. Open, 
eerlijke toegang tot opleidingsmogelijkheden en arbeidsmarkten moet de kern vormen van een 
beleid dat met de verschillende generaties rekening houdt. Dit is de basis voor de welvaart en 
zelfstandigheid die iedere generatie voor zichzelf kan verwezenlijken. De productiviteit kan 
worden opgevoerd door toegang tot levenslange opleiding en opvoering van de deelname aan het 
arbeidsproces. De menselijke waardigheid wordt aangetast als mensen worden uitgesloten.

Het percentage werkenden in de leeftijdsgroep tussen de 55 en 64 jaar ligt onder het streefdoel 
van Lissabon (50%), dat door de Europese Raad voor 2010 is bepaald1. In 2020 zal de actieve 
                                               
1 Raadpleging met het oog op de eventuele uitroeping van 2010 tot het Europese Jaar voor actief ouder worden en de 
solidariteit tussen de generaties, Europese Commissie , juni 2009.
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beroepsbevolking naar het zich laat aanzien met 3 mln mensen gedaald zijn. Arbeidsmarkt en 
economie zullen ingrijpende structurele veranderingen ondergaan. De opbouw van families 
verandert, en zullen meer "oudere werknemers" (55-64) zijn, meer gepensioneerden (65-79), 
meer oude mensen (80 en ouder), en tegelijkertijd minder kinderen, jongeren en in een beroep 
actieve volwassenen1. Loopbanen worden steeds onstabieler en onzekerder door economische 
crises, deeltijdarbeid, het voortdurend groeiende aantal arbeidsovereenkomsten van beperkte 
duur, onbeduidend werk en werkloosheid. Als reactie hierop moet de deelname van jonge en 
oudere mensen aan de arbeidsmarkt snel en vastbesloten worden geconsolideerd in het kader van 
een levenscyclus"-aanpak. Het flexicurityconcept en het doel van de strategie EU 2020 nl. 
verwezenlijking van een arbeidsparticipatie van 75% zijn belangrijke stappen.

Het werklozenpercentage onder 15 tot 24-jarigen ligt aanzienlijk hoger dan bij alle andere 
leeftijdsgroepen in de EU. Het percentage schoolverlaters blijft te hoog en het voor 2012 
gestelde Lissabon-doel van ten hoogste 10% leerlingen die zonder diploma de school verlaten, 
loopt gevaar. De banen van de toekomst vereisen hoogopgeleide werknemers. Om de 
arbeidsmarktparticipatie van jongeren op te voeren, stelt uw rapporteur een Europese 
jeugdgarantie voor. Hierdoor is iedere jongere na een periode van werkloosheid van ten hoogste 
zes maanden zeker van een baan, een opleidingsplaats, een aanvullende opleiding of een 
combinatie van werk en opleiding. In dit kader moet het beginsel “stimuleren en eisen” worden 
toegepast: Betrokkenen dienen hun integratieproces op de arbeidsmark door eigen inspanningen 
te steunen.

Uw rapporteur dringt erop aan dat voor ouderen een Europees 50-plus-pakt wordt 
overeengekomen. Als verlengstuk van de strategie EU 2020 moet het percentage actieve 
werknemers ouder dan 50 jaar worden opgevoerd tot meer dan 55% en het vervroegd pensioen 
en de financiële prikkels daarvoor geleidelijk worden afgeschaft, het generatieoverschrijdende 
percentage voortgezette opleiding worden opgevoerd en prikkels voor werknemers van boven de 
60 worden aangebracht om beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt. In economie en 
maatschappij moet duidelijk worden dat ouderen geen belasting zijn, maar door hun ervaring, 
hetgeen ze tijdens hun leven tot stand hebben gebracht en hun kennis juist een aanwinst. Het pact 
dient vergezeld te gaan van concrete maatregelen, zoals meer ploegen met mensen van 
verschillende leeftijden in bedrijven en toetsing en afschaffing van leeftijdsgrenzen.

In het bedrijfsleven is een mentaliteitsverandering noodzakelijk. Uit nieuw onderzoek van het 
CEDEFOP blijkt dat tal van werknemers nog vooroordelen koesteren over het prestatievermogen 
van oudere werknemers. Er zijn initiatieven vereist op de actieterreinen gezondheid, voortgezette 
opleiding, vormgeving van de arbeid, arbeidsvoldoening en opstelling van de leiding. De sociale 
partners moeten deze gezamenlijk ontwikkelen en in de bedrijven stimuleren. Wij hebben 
behoefte aan beter begrip ervoor dat oudere werknemers in staat gesteld en gestimuleerd worden 
na de gebruikelijke pensioenleeftijd actief te blijven. Levenslang leren moet centraal staan in alle 
onderwijsmaatregelen van de lidstaten. Ramingen van de toekomstige behoefte aan 
beroepskwalificaties in het kader van de initiatieven “new skills for new jobs” tonen aan dat een 
groot deel van de beroepsbevolking uitsluitend beschikt over elementaire vaardigheden.

Beleidsector gezin 
Het gemiddelde geboortecijfer in de EU bedraagt 1,5 kinderen en is aldus één van de laagste ter 
wereld. Vaak ontbreken structuren die partners in staat stellen hun kinderwens te vervullen. 
Voorwaarde voor hogere geboortecijfers is een beleid waarin kinderen centraal staan. Met name 
door het mogelijk te maken beroeps- en persoonlijk leven beter te combineren kunnen 
                                               
1 COM(2005)0094, Groenboek ‘Demografische veranderingen: naar een nieuwe solidariteit tussen de generaties’.
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vergrijzingsproblemen worden opgelost. Er moeten meer betaalbare en kwalitatief hoogwaardige 
zorg en scholen voor kleine kinderen worden aangeboden en er moeten maatregelen worden 
genomen ten gunste van de ouders.

Beleidssector actief ouder worden
Actief ouder worden is een proces in het kader waarvan mensen zoveel mogelijk in staat  worden 
gesteld naarmate zij ouder worden gezond te blijven, deel te nemen aan het leven in hun 
maatschappelijke omgeving en hun welzijn te verbeteren. 2012 moet worden uitgeroepen tot het 
Europees jaar van actief ouder worden en van de solidariteit tussen de generaties, om duidelijk te 
maken welke bijdrage jongeren en ouderen leveren tot de maatschappij. Europese jaren hebben 
er steeds toe bijgedragen dat er brede politieke steun werd verkregen en dat de weg werd 
geëffend voor meer omvattende vrijwillige verbintenissen.

Beleidssector economie en groei
Uw rapporteur is van mening dat door de toenemende vergrijzing ook omvangrijke kansen 
worden geboden voor verbetering van het mededingings- en innovatievermogen en daardoor 
voor het opvoeren van groei en werkgelegenheid; Er moeten kadervoorwaarden worden 
geschapen voor de ontsluiting van nieuwe markten in de oudereneconomie. Deze omvatten 
producten en diensten die speciaal aangepast zijn aan de behoeften van ouderen zodat deze zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en een hoog welzijnsniveau kunnen handhaven. Alleen 
al in Duitsland beschikt de generaties van 60plussers over een koopkracht van ca. EUR 320 mln 
per jaar en de tendens stijgt steil.

Beleidssector migratie
Het migratieprobleem moet in mondiaal verband worden gezien: de VS worden steeds 
afhankelijker van immigratie, terwijl de demografische veranderingen in Afrika en het Midden-
Oosten pas aan het eind van de eeuw gevolgen zullen hebben. In tal van landen is door de 
immigratie het geboortetekort opgevangen en de groei van de bevolking gehandhaafd. Migratie 
moet steeds gericht zijn op integratie in combinatie met identificatie, participatie op basis van 
gelijke rechten en verantwoordelijkheid. Dit vereist van de immigranten de bereidheid tot 
aanpassing en van de autochtonen bereidheid tot opneming .

Beleidssector pensioenen
Gebrek aan demografisch evenwicht heeft ingrijpende gevolgen voor de financiering van de 
sociale kosten en de financiële toestand van de pensioenstelsels. Sociale overheidsuitgaven in 
verband met ouderen zullen in 2060 gemiddeld zijn gestegen tot ca. 4,75 % van het BSP1. De 
overheidsuitgaven aan pensioenen kunnen in 2060 zijn gestegen tot ca. 2,4% van het BSP. De 
vraag is hoe in dit kader adequate pensioeninkomens voor iedereen kunnen worden 
gewaarborgd. Uw rapporteur wijst er met klem op dat consolidering van de 
overheidsbegrotingen en de verwezenlijking van de noodzakelijke schuldenlastverlichtingen in 
het brandpunt van de maatregelen moeten staan.

Beleidssector zorg
In EU-regio’s met een ouder dan gemiddelde bevolking, die dunbevolkt of verafgelegen zijn zijn 
de demografische veranderingen onmiddellijker voelbaar en zij lopen vooruit op de ontwikkeling 
in de overige regio’s. Alleen al in het Oosten van Duitsland dreigt de helft van de werkende 
bevolking in 2050 verloren te zijn gegaan. Wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en 
gevolgen moet in bijzondere mate worden gestimuleerd als grondslag voor politieke denkbeelden 
                                               
1 2009 Ageing Report: economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060). Joint Report 
prepared by the European Commission and the Economic Policy Committee
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voor de nodige hervorming van structuren voor medische en sociale zorg.

Doordat de levensverwachting gestaag stijgt, neemt in de EU het aantal mensen van ouder dan 
80 toe. Voor de periode 2010 tot 2030 wordt een stijging met 57% voorspeld1. Het aantal 
alleengaanden neemt toe. Gezinnen kunnen de verzorging van zeer oude verwanten niet alleen 
op zich nemen. De lidstaten moeten doorzichtige systemen voor regelmatige controle op te 
zetten om de waardigheid van mensen die zorg behoeven te beschermen, alsook een EU-
dekkende, door EP en Raad aangenomen gedragscode waarin minimumkwaliteitsniveaus en –
prestaties worden bepaald en ten aanzien van de beschikbaarheid van langetermijnzorg.

                                               
1 COM(2005)0094, Groenboek ‘Demografische veranderingen: naar een nieuwe solidariteit tussen de generaties’.


