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AMENDEMENT 1
ingediend door Ilda Figueiredo en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A6-0041/2006
Philip Bushill-Matthews
Demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties

Ontwerpresolutie

Paragraaf 1

1. juicht de mededeling van de Commissie toe over het Groenboek “Demografische 
veranderingen: naar een nieuwe solidariteit tussen de generaties”; betreurt echter de 
nauwe en eenzijdige aanpak van de Commissie om migranten en vrouwen te mobiliseren 
enkel en alleen om meer en duurzame economische groei te bereiken en het feit dat de 
Commissie zich niet genoeg concentreert op de vraag hoe de economie en de 
socialezekerheidsstelsels kunnen worden afgestemd op de sociale behoeften van een 
vergrijzende en krimpende bevolking in een perspectief van duurzame ontwikkeling;

Or. en
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AMENDEMENT 2
ingediend door Ilda Figueiredo en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A6-0041/2006
Philip Bushill-Matthews
Demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties

Ontwerpresolutie

Paragraaf 5

5. merkt op dat het samenspel van demografische veranderingen een langdurig proces is 
waarmee volgroeide, industriële samenlevingen al decennia lang te maken hebben; wijst 
erop dat er in Duitsland, bijvoorbeeld, in 1990 twaalf werkenden waren voor elke 
gepensioneerde, dat deze verhouding in 2000 geslonken is tot vier werkenden voor een 
gepensioneerde en dat deze verhouding naar verwachting tegen 2040 nog zal afnemen 
tot twee werkenden per gepensioneerde; benadrukt dat de uitdaging van de 
demografische veranderingen al voor het grootste deel met succes is beantwoord en dat 
wij in de komende vier decennia slechts een antwoord zullen moeten vinden op de 
relatief geringere demografische gevolgen van de vergrijzing van de baby boom-
generatie;

Or. en
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AMENDEMENT 3
ingediend door Ilda Figueiredo en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A6-0041/2006
Philip Bushill-Matthews
Demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties

Ontwerpresolutie

Paragraaf 7

7. is het niet eens met de stelling van de Commissie dat er een bijzondere bevolkingspolitiek 
nodig is om de democratische veranderingen aan te pakken; merkt op dat het beleid 
neutraal moet blijven tegenover de vraag of mensen of paren kinderen moeten krijgen, 
laat staan hoeveel; is van mening dat het perspectief van een krimpende bevolking tegen 
2050 een geringere belasting van het milieu met zich mee kan brengen een kansen kan 
inhouden voor duurzame ontwikkeling, wat op zijn beurt de behoefte doet gevoelen aan 
proactief beleid om de ruimtelijke ordening, huisvesting en alle andere voorzieningen 
hieraan aan te passen;

Or. en
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AMENDEMENT 4
ingediend door Ilda Figueiredo en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A6-0041/2006
Philip Bushill-Matthews
Demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties

Ontwerpresolutie

Paragraaf 21

21. onderstreept dat het scheppen van voorwaarden waaronder echtparen het aantal kinderen 
krijgen dat zij wensen, in het belang is van de gehele samenleving, maar bestrijdt de visie 
van de Commissie dat duurzame economische groei alleen mogelijk is als deze gepaard 
gaat met een aanwas van de bevolking;

Or. en
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AMENDEMENT 5
ingediend door Ilda Figueiredo en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A6-0041/2006
Philip Bushill-Matthews
Demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties

Ontwerpresolutie

Paragraaf 37

37. dringt er bij de lidstaten op aan de gelijkheid tussen de seksen en het evenwicht tussen 
werk en privé-leven als beleidsprioriteiten aan te merken; wijst erop dat meer zekerheid 
inzake werk, sociale zekerheid en gezondheid en veiligheid op het werk en kortere 
collectieve werktijden nodig zijn om zowel jongere als oudere werknemers beter te 
integreren, hen een betaalde baan te kunnen garanderen en hen gemotiveerd en 
gezond te houden; is van oordeel dat de huidige trend in de richting van opgelegde 
flexibiliteit op de arbeidsmarkt volgens de wensen van de werkgever en het groeiende 
aantal vormen van onzekere arbeid haaks staan op het bereiken van dit doel;

Or. en
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AMENDEMENT 6
ingediend door Ilda Figueiredo en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A6-0041/2006
Philip Bushill-Matthews
Demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties

Ontwerpresolutie

Paragraaf 38

38. merkt op dat de sociale zekerheid enkel in stand kan worden gehouden als de 
productiviteit genoeg stijgt in een perspectief van duurzame ontwikkeling; wijst erop 
dat een meer egalitaire inkomensverdeling en het bereiken van volledige 
werkgelegenheid de economische sleutelfactoren vormen voor de aanpak van de 
demografische uitdagingen, daar volgehouden stijging van de productiviteit mee voor 
meer toegevoegde waarde kan helpen zorgen, ook al daalt de beroepsbevolking, en een 
gezonde basis kan leveren voor een eerlijke inkomensverdeling tussen economisch 
actieve en niet-actieve personen, zoals gepensioneerden en kinderen;

Or. en


