
PA\1212533NL.docx PE657.234v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

2020/2008(INI)

7.9.2020

ONTWERPADVIES
van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake “Het oude continent vergrijst - mogelijkheden en uitdagingen in 
verband met het ouderdomsbeleid na 2020”
(2020/2008(INI))

Rapporteur voor advies: Luke Ming Flanagan



PE657.234v01-00 2/3 PA\1212533NL.docx

NL

PA_NonLeg



PA\1212533NL.docx 3/3 PE657.234v01-00

NL

SUGGESTIONS

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat de demografische afhankelijkheidsratio van ouderen (het aantal 
personen van 65 jaar of ouder in verhouding tot het aantal personen van 15 tot en met 
64 jaar) de komende decennia in de EU als geheel naar verwachting aanzienlijk zal 
toenemen; overwegende dat deze ratio is gestegen tot 29,6 % ten opzichte van 2016 en 
naar verwachting in het bijzonder tot 2050 nog verder zal stijgen en 51,2 % zal 
bedragen in 2070;

B. overwegende dat de huidige situatie van ouderen op de arbeidsmarkt en meer in het 
algemeen in de samenleving laat zien dat er enorme en beslissende investeringen nodig 
zijn op gebieden als gelijke kansen, een leven lang leren en gezondheid, en meer in het 
algemeen om de groeiende economische en sociale ongelijkheden binnen de EU aan te 
pakken;

1. is van mening dat de huidige politieke aanpak, die gebaseerd is op een beperkte en 
schadelijke visie (“elke baan tegen elke prijs”), geleidelijk moet worden opgegeven, 
zodat werkgelegenheid en werk vanuit een langetermijnperspectief op het beroepsleven 
van het individu kunnen worden gezien; 

2. is van mening dat de sociale partners en de Europese en nationale instellingen zich nog 
steeds moeten blijven inspannen om een werkelijk positieve “cultuur” van actief ouder 
worden en niet-discriminerende aanwerving tot stand te brengen; 

3. wijst erop dat de vergrijzing van de beroepsbevolking en het gebrek aan 
generatievernieuwing een ernstiger probleem vormen in de landbouw dan in andere 
sectoren; is van mening dat het aanpakken van de onzekerheid op de markt en van het 
gebrek aan winstgevendheid van de landbouwbedrijven van essentieel belang zijn om 
deze trend om te buigen;

4. is van mening dat meewerkende gezinsleden nog steeds de overgrote meerderheid van 
de landbouwarbeidskrachten in Europa vertegenwoordigen, maar merkt op dat dit soort 
arbeidskrachten al jaren gestaag afneemt en naar verwachting in de nabije toekomst nog 
verder zal afnemen;

5. acht het belangrijk eraan te herinneren dat de instandhouding van de werkgelegenheid 
in de landbouw rechtstreekse gevolgen heeft voor het behoud van de 
plattelandseconomieën; is bovendien van mening dat alle landbouwers met de niet te 
onderschatten uitdaging worden geconfronteerd om beter inzicht te krijgen in de rol van 
moderne technologie en innovatie in de landbouw en om hiermee aan de slag te gaan; 
benadrukt daarom het belang van beroepsopleiding gedurende het gehele leven, 
adviesdiensten en kennisuitwisseling, zowel binnen als buiten het kader van het GLB.


