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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 de sterk uiteenlopende samenstelling van de bevolking in de lidstaten 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 en er plannen voor te maken; merkt op dat de 

levensverwachting in alle lidstaten voortdurend stijgt en dat er een aanzienlijke toename is 

van het aantal mensen dat blijft werken na zijn pensioen, met een activiteitsgraad van 

werknemers in de leeftijdsgroep van 65 t/m 74 die tussen 2006 en 2011 is toegenomen met 

15%; 

2. herinnert eraan dat bejaarden een troef zijn voor onze maatschappijen en dat het van 

essentieel belang is van hun kennis en ervaring op alle terreinen van het leven te profiteren en 

hun zelfstandig leven zo lang mogelijk te ondersteunen; 

3. merkt op dat bejaarden behoefte hebben aan andere vormen van steun en verzorging, en dat 

diensten en oplossingen daarom altijd mensgericht en vraaggestuurd moeten zijn; 

4. wijst erop dat mogelijkheden voor werk en vrijwilligerswerk, alsmede 

socialebeschermingsmaatregelen van essentieel belang zijn om te zorgen voor actief en 

gezond ouder worden; 

5. is verheugd over het strategisch uitvoeringsplan van het Europees innovatiepartnerschap voor 

actief en gezond ouder worden, en met name over de nadruk die daarin gelegd wordt op 

samenwerking tussen de Commissie, de lidstaten, de industrie en het bedrijfsleven, publieke 

en particuliere belanghebbenden en beroepsbeoefenaars uit de gezondheids- en zorgsector, en 

organisaties die ouderen en patiënten vertegenwoordigen, de uitwisseling en overdracht van 

goede ideeën en beste praktijken (bijvoorbeeld het digitale platform "Marktplaats"), en het 

optimaliseren van de bestaande financieringsinstrumenten; onderstreept dat ouder worden 

moet worden gezien als kans en niet als last en dat de waarde van bejaarden, hun ervaring en 

hun voortdurende bijdrage aan de maatschappij moeten worden erkend en bevorderd; is 

tevreden met de duidelijke opzet van de Commissie om de vitaliteit en waardigheid van 

ouderen in Europa te bevorderen door seniorengerichte innovatie, te werken aan een sterkere 

"cultuur voor actief ouder worden" in een generatievriendelijk Europa en dit proces samen 

met erkende partners uit onderzoek en het maatschappelijk middenveld vorm te geven; 

6. ziet in grensoverschrijdende gezondheidszorg en zorgverstrekking een geschikte 

mogelijkheid om de beschikbare middelen efficiënter te benutten, strenge 

gemeenschappelijke normen voor het welzijn van de betrokkenen op te stellen en hierbij de 

kosten van de vergrijzing te beperken; 

7. is tevreden met de doelstelling ouderdomsvriendelijke omgevingen te bevorderen als 

essentieel instrument om oudere werknemers en werkzoekenden te ondersteunen en 

inclusieve samenlevingen te bevorderen die gelijke kansen bieden voor iedereen; 
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8. onderstreept de noodzaak om het juiste kader te scheppen om mensen aan de arbeidsmarkt te 

laten deelnemen en productief te laten blijven, zowel door de arbeidsmarkt flexibeler te 

maken middels de invoering van arbeidstijdrekeningen en mogelijkheden voor deeltijdwerk 

en door voorzieningen te treffen voor verschillende vormen van arbeidscontracten die 

geschikt zijn voor oudere werknemers, alsmede flexibele pensioenregelingen, bijvoorbeeld 

door middel van deeltijdpensioenen of bonusjaren waarbij ervoor wordt gezorgd dat er altijd 

sprake is van adequate sociale bescherming; 

9. onderstreept het belang van het garanderen van de gezondheid en veiligheid op het werk als 

een voorwaarde voor een duurzaam beroepsleven en actief ouder worden, met name voor 

werknemers met handicaps of chronische aandoeningen;  wijst erop dat ICT en machines 

hierbij een centrale rol kunnen spelen door de fysieke taken voor onze verouderende 

beroepsbevolking te vergemakkelijken; verzoekt de Commissie en de lidstaten dergelijke de 

technologieën, indien passend, te bevorderen; is verheugd over de erkenning van het feit dat 

preventie belangrijk is in de eerste pijler van het strategische uitvoeringsplan; is ervan 

overtuigd dat preventie ook een centrale rol speelt op het werk via een verbetering van de 

gezondheid op het werk en een hieruit voortvloeiende vermindering van de druk op de 

gezondheid en de stelsels voor gezondheidszorg en langdurige zorg; 

10. onderstreept het feit dat de lokale en regionale actoren een belangrijke rol te spelen hebben 

met betrekking tot de modernisering, verbetering en rationalisering van de dienstverlening op 

het gebied van gezondheid en sociale diensten ten einde modellen te creëren waarmee betere 

resultaten voor de personen op de arbeidsmarkt worden gehaald; 

11. onderstreept dat het nodig is te strijden tegen discriminatie op grond van leeftijd met 

betrekking tot werk om ervoor te zorgen dat oudere werknemers hun baan kunnen houden of 

toegang tot banen hebben; 

12. is ervan overtuigd dat uitgebreide hervormingen noodzakelijk zijn om de ernstige tekorten 

met betrekking tot de toegang tot de arbeidsmarkten te voorkomen en te vermijden, omdat 

deze tekorten de economische stagnatie zouden verergeren en een bedreiging zouden vormen 

voor het welvaartspeil in Europa; onderstreept in dit verband het feit dat een ruim perspectief 

moet worden ontwikkeld om rekening te houden met kwesties als economisch beleid, 

werkgelegenheid, sociale zekerheid, sociale bescherming, de gelijkheid van vrouwen en 

mannen en discriminatie; 

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten campagnes te starten ter verbetering van de perceptie 

bij de bevolking van de bijdrage en de productiviteit van oudere werknemers, met name 

diegenen met handicaps of chronische aandoeningen; 

14. verwacht van de lidstaten dat zij bij het gebruik van de structuurfondsen meer aandacht 

hebben voor de leef- en werkomstandigheden van de oudere generatie, dat zij tegen 2020 

samen een generatievriendelijk Europa tot stand brengen en dat zij hun sociale infrastructuur 

uitbouwen om armoede onder ouderen te kunnen bestrijden; 

15. wijst op het wezenlijke belang van meer investeringen in onderwijs, opleidingen en 

vervolgopleidingen, waarbij de prioriteit dient te liggen bij "een leven lang leren" en de 

bevordering van gezonde levenswijzen om ervoor te zorgen dat een generatievriendelijke 

arbeidswereld ontstaat en ook oudere werknemers zich in een veranderende technologische 
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omgeving staande kunnen houden; dringt er in verband hiermee op aan dat sterk de nadruk 

wordt gelegd op een leven lang leren in het kader van het "Erasmus voor iedereen"-

programma, dat een effectief instrument is ter bevordering van onderwijs en permanente 

beroepsontwikkeling voor Unieburgers van alle leeftijden; 

16. benadrukt het feit dat er behoefte is aan een holistische aanpak van ouder worden en aan een 

algemene ontwikkeling en hervormingen, niet alleen op het gebied van een leven lang leren 

en de arbeidsmarkt, maar ook met betrekking tot de toegang hiertoe, met inbegrip van 

factoren zoals vervoer, infrastructuur en gebouwen; 

17. herinnert eraan dat de informele en niet-formele opleiding van oudere werknemers beter 

moet worden erkend, met name de opleiding in de vorm van vrijwilligerswerk en informele 

zorg; 

18. is van mening dat generatieoverschrijdende initiatieven op het werk, bijvoorbeeld de 

overdracht van kennis, essentieel zijn zowel om te zorgen voor een betere integratie en 

opleiding van jonge werknemers als om oudere werknemers mogelijkheden te bieden om 

andere werknemers te helpen om van de voordelen van hun ervaring te profiteren; 

19. is van mening dat ouderen behoefte hebben aan een adequaat inkomensniveau, huisvesting, 

toegang tot alle soorten diensten op het gebied van gezondheid en op sociaal en cultureel 

gebied en sterke sociale netwerken om hun levenskwaliteit te verbeteren en ook dat zij 

behoefte hebben aan mogelijkheden om een bijdrage te blijven leveren op de arbeidsmarkt, 

zonder beperkingen die voortvloeien uit leeftijdsdiscriminatie; 

20. stelt dat verdere hervormingen van de pensioenstelsels noodzakelijk zijn om ze toereikend, 

duurzaam en zeker te houden, waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan een 

vermindering van de salaris- en bijgevolg de pensioenkloof tussen vrouwen en mannen, en 

dat de pensioenniveaus tevens voor de komende generaties voorspelbaar moeten zijn; dringt 

te dien einde aan op een betere coherentie tussen de daadwerkelijke pensioengerechtigde 

leeftijd, de officiële pensioengerechtigde leeftijd en de levensverwachting; doet een beroep 

op de lidstaten die de wettelijke pensioenleeftijd hebben verhoogd of zullen verhogen, de 

tewerkstelling van ouderen aan te moedigen via vrijstellingen op het gebied van belastingen 

en sociale zekerheid; 

21. stelt dat beleid dat erop is gericht om te zorgen voor een evenwicht tussen gezins- en 

beroepsleven, vrouwen in staat stelt om beter om te gaan met ouder worden, aangezien werk 

zorgt voor een hogere levenskwaliteit; is van oordeel dat een dergelijk beleid vrouwen ook in 

staat stelt de salariskloof te vermijden, alsmede het hiermee verband houdende risico van 

armoede later in het leven, omdat het gevolgen heeft voor de hoogte van de betaalde 

pensioenbijdragen als vrouwen om gezins- en beroepsleven te combineren moeten kiezen 

voor deeltijds, gelegenheids- of atypisch werk; 

22. acht het noodzakelijk de toereikendheid van de pensioenen te versterken door 

genderdiscriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden, met name door de loopbaan- en de 

salariskloof te verminderen; 

23. onderstreept de noodzaak van de eigen verantwoordelijkheid, rekening houdend met het feit 

dat individuen ook moeten nadenken over wat zij kunnen doen om hun pensioenleeftijd 
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veilig te stellen; benadrukt dat ook de familie en de solidariteit tussen de generaties een 

cruciale rol spelen; 

24. is ervan overtuigd dat de stelsels voor gezondheidszorg verder moeten worden hervormd, 

met name door te investeren in gezondheidsbevordering, preventie, screening en vroegtijdige 

diagnose, en ook dat een betaalbaarder systeem voor langetermijnzorg van hoge kwaliteit 

moet worden ontwikkeld; 

25. is van oordeel dat het van cruciaal belang is het informatie-isolement van de oudere generatie 

te bestrijden en dat de toegang tot en het gebruik van nieuwe technologieën een van de 

wezenlijke instrumenten vormen voor actief en gezond ouder worden en de sociale inclusie 

van bejaarden; 

26. verzoekt de Commissie voorstellen in te dienen ter bestrijding van discriminatie van ouderen 

bij de toegang tot de arbeidsmarkt, op de werkplek en bij het verrichten van arbeid, met het 

oog op de totstandbrenging van een consequent generatievriendelijke arbeidswereld; 

27. verzoekt de werkgevers, indien nodig, hun inspanningen op te voeren om de 

arbeidsomstandigheden aan de gezondheidstoestand en de capaciteiten van oudere 

werknemers aan te passen en een positiever beeld van senioren op de werkplek te 

bevorderen. 

28. wijst erop dat ouder worden niet alleen uitdagingen inhoudt, maar ook mogelijkheden biedt, 

met name innovatiemogelijkheden die op lange termijn kunnen bijdragen tot het scheppen 

van banen en een toename van de economische gezondheid in Europa; 

29. erkent dat planning belangrijk is voor adequate zorgverstrekking, zowel formele als 

informele; 

30. onderstreept de noodzaak van het invoeren van systemen voor de ondersteuning van 

mantelzorgers; 

31. benadrukt het feit dat het belangrijk is oudere vrijwilligers en generatieoverschrijdend 

vrijwilligerswerk te ondersteunen en te vergemakkelijken; is van mening dat 

vrijwilligerswerk en initiatieven van "ouderen voor ouderen" ten behoeve van de 

verouderende bevolking een instrument kunnen zijn van inclusie en tegelijk een redelijke 

bijdrage kunnen leveren tot de duurzaamheid van de systemen voor langetermijnzorg; 

moedigt daarom ontwikkeling en innovatie op dit gebied aan; 

32. onderstreept dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de inclusie van ouder 

wordende mensen die wonen in afgelegen gebieden of die in meer dan één opzicht benadeeld 

zijn. 
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