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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. is er verheugd over dat de Europese Unie de nationale staten wil helpen de discrepantie 
tussen het door de ouders gewenste aantal kinderen (2,3) en het werkelijke aantal kinderen 
(1,5) door maatregelen ter verbetering van de kaderomstandigheden te verkleinen;

2. is verrast door het feit dat in het Groenboek slechts terloops opmerkingen over de 
gezondheidsbeleidsaspecten in een demografische veranderingsfase worden gemaakt; 
onderstreept dat door het ouder worden van de bevolking de vraag naar gezondheid en 
langdurige verzorgingsdiensten in kwalitatief en kwantitatief opzicht toeneemt; is ervan 
overtuigd dat investering in levenslange ziektepreventie een belangrijke mogelijkheid 
biedt om de demografische veranderingen vanuit menselijk en financieel oogpunt op te 
vangen; benadrukt dat hoe langer men in staat is te genieten van in gezondheid 
doorgebrachte levensjaren, hoe langer men actief kan blijven en kan werken;

3. stemt ermee in dat economische groei bij een teruglopend geboortecijfer alleen is op te 
vangen door maatregelen op de punten: een hoger beroepsbevolkingspercentage, innovatie 
en productiviteitsstijging, alsmede door de modernisering van de sociale bescherming;

4. is  bezorgd over de verschillen op gezondheidsgebied tussen de lidstaten, regio's en 
sociale groepen; onderstreept dat het verschil in gezondheid (geringe levensverwachting, 
vaak optreden van chronische aandoeningen, ziekten als gevolg van 
levensomstandigheden) samen met een laag geboortecijfer en emigratie kan leiden tot een 
verdere vergroting van regionale ongelijkheden en tot een slechts moeilijk te doorbreken
vicieuze cirkel; verzoekt de lidstaten verschillen in gezondheidstoestand mede te delen om 
met behulp van de Commissie tot een stelselmatige uitwisseling van optimale praktijken 
en een doeltreffende aanpak te komen;

5. laakt de impliciet in het Groenboek opgenomen en niet nader toegelichte 
vooronderstelling dat een teruggang van de bevolking uitsluitend nadelige gevolgen zou 
hebben voor het bestaande maatschappelijk stelsel en wenst derhalve dat de volgende 
vraagstukken nader worden bezien:

a) in hoeverre kunnen de nadelige gevolgen van de teruglopende bevolking door innovatie, 
een hoger beroepsbevolkingspercentage en een modernisering van de sociale bescherming 
worden opgevangen?

b) zijn ook positieve gevolgen van een teruglopende bevolking denkbaar, bij voorbeeld op de 
gebieden milieu, belasting door het verkeer,  gebruik van grond, enz.?

c) is de ontwikkeling van een soort pareto optimum voor het op de lange termijn optimale 
aantal inwoners van Europa mogelijk?
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6. verzoekt de Commissie scenario's voor de sociale integratie van de steeds groeiende groep 
ouderen en hun veranderde behoeften te ontwikkelen. 


