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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over demografische uitdagingen en solidariteit tussen de generaties
(2005/2147(INI))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn resolutie over het verslag van de Commissie over de 
demografische situatie in de Europese Unie – 19951,

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

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

– onder verwijzing naar de mededeling van de Commissie "Het antwoord van Europa op de 
wereldwijde vergrijzing. Bevordering van sociaal-economische vooruitgang in een 
vergrijzende wereld. Een bijdrage van de Europese Commissie aan de 2e 
Wereldvergadering over de vergrijzing" (COM(2002)0143),

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

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A6-0000/2005),

1. verwelkomt de mededeling van de Commissie: Groenboek "Demografische 
veranderingen: naar een nieuwe solidariteit tussen de generaties";

2. merkt op dat het samenspel van demografische veranderingen enerzijds en geringe 
economische groei en hoge werkloosheid anderzijds deze uitdagingen mettertijd 
exponentieel zal vergroten; concludeert dat de problemen van geringe economische groei 
en hoge werkloosheid daarom stevig moeten worden aangepakt om de gevolgen van de 
demografische veranderingen te minimaliseren;

3. onderkent dat meerdere lidstaten op dit gebied voor gemeenschappelijke uitdagingen 
staan en met meer of minder succes uiteenlopende oplossingen proberen te vinden; is van 
oordeel dat er geen "juiste", pasklare antwoorden zijn die voor alle lidstaten in de Unie 
van 25 of meer opgaan; onderstreept dat een veelsoortige aanpak van de demografische 
uitdagingen des te meer nodig is naarmate tussen de verschillende regio's van de lidstaten 
ongelijkheid wordt ondervonden die inventieve, niet-uniforme benaderingen zal vereisen;

  
1 PB C 115 van 14.4.1997, blz. 224.
2 PB C 104 van 6.4.1997, blz. 222.
3 PB C 232 van 17.8.2001, blz. 381.
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4. is van mening dat alle lidstaten meer van elkaar kunnen leren door een sterkere 
uitwisseling van optimale werkwijzen, met name met de Scandinavische landen waar een 
hoge participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt gepaard gaat met de hoogste 
geboortecijfers in Europa;

5. is van oordeel dat de beslissing van veel vrouwen om het gezin klein te houden of het 
stichten van een gezin uit te stellen niet uit vrije wil wordt genomen, maar dat zij daartoe 
gedwongen worden door het probleem, werk en gezinsleven met elkaar te verenigen; is 
van oordeel dat het niet alleen in het belang van vrouwen is om hen in staat te stellen 
kinderen te krijgen, maar ook, gezien de thans dalende geboortecijfers in Europa, in het 
belang van de samenleving als geheel;

6. verzoekt de lidstaten er meer voor te doen alle belemmeringen voor de bevordering van 
gezinnen aan te wijzen, met inbegrip van belemmeringen buiten het beroepsleven, zoals 
belastingen, winkeltijden en toegang tot huisvesting;

7. stelt vast dat de verbetering van het evenwicht tussen werk en privé-leven een constante 
prioriteit voor de regeringen dient te zijn; stelt voorts vast dat dit betekent dat regeringen 
individuen in staat moeten stellen hun eigen keuzes te maken, in plaats van deze keuzes 
voor hen te doen;

8. kan niet sterk genoeg benadrukken welk belang toekomt aan onderwijs, professionele 
ontplooiing en mogelijkheden tot levenslang leren als het gaat om een optimalisering van 
zowel de individuele mobiliteit en inzetbaarheid als zelfverwezenlijking;

9. is van oordeel dat particuliere Europese bedrijven een belangrijke rol dienen te spelen bij 
de actieve bevordering van gelijke kansen en de bestrijding van discriminatie op grond 
van leeftijd; is voorts van oordeel dat bedrijven moeten worden aangemoedigd om de 
uitdagingen van de vergrijzing als deel van hun sociale verantwoordelijkheid aan te 
nemen;

10. is van oordeel dat er een immigratiebeleid moet worden aangemoedigd dat erop is gericht 
de succesvolle economische, sociale en wettelijke integratie van immigranten te 
bevorderen om te pogen de democratische veranderingen te temperen, maar erkent dat dit 
op zichzelf niet alle problemen kan oplossen die de democratische veranderingen met 
zich meebrengen;

11. herinnert de lidstaten eraan dat de democratische veranderingen ook de minder 
ontwikkelde landen aangaan, die eveneens met uitdagingen in verband met een 
vergrijzende bevolking1 en een snelgroeiende jeugdwerkloosheid geconfronteerd zijn; 
moedigt de regeringen van de lidstaten en de EU aan om met deze factor rekening te 
houden in het kader van hulp- en samenwerkingsprogramma's;

12. beveelt aan om bij het doorgeven van gegevens aan Eurostat meer aandacht te besteden 
aan een standaardisering van de diverse door de lidstaten gehanteerde hypothesen, opdat

  
1 Zie bijvoorbeeld de mededeling van de Commissie "Het antwoord van Europa op de wereldwijde vergrijzing"
(COM(2002)0143).
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er tot een betere vergelijking kan worden gekomen met het oog op optimale werkwijzen;

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


