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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om fremtiden for sociale sikringsordninger og pensioner: finansiering og tendens til 
individualisering
(2007/2290(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om de offentlige finansers holdbarhed i 
EU på lang sigt (KOM(2006)574),

– der henviser til EF-traktatens artikel 99,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 13.-14. marts 2008,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om modernisering af social beskyttelse for 
at opnå større social retfærdighed og økonomisk samhørighed: fremme en aktiv 
integration af dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet (KOM(2007)0620),

– der henviser til FN's konvention om minimumsnormer for social tryghed 1952,

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Beskyttelse af arbejdstagerne i 
tilfælde af arbejdsgiverens insolvens" (SEC(2008)0475),

– der henviser de europæiske arbejdsmarkedsparters henstillinger i rapporten med titlen 
"Vigtigste udfordringer, som Europas arbejdsmarkeder står over for: En fælles analyse 
af europæiske arbejdsmarkedsparter" af 18. oktober 2007,

– der henviser til Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten med 
henblik på tackling af det 21. århundredes udfordringer (KOM(2006)0708) og til 
Parlamentets beslutning af 11. juni 2007 om modernisering af arbejdsretten med 
henblik på tackling af det 21. århundredes udfordringer1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Status over den sociale 
virkelighed - midtvejsrapport til Det Europæiske Råds forårsmøde i 2007" 
(KOM(2007)0063) og til Parlamentets beslutning af 15. november 2007 om status 
over den sociale virkelighed2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Fremme af solidaritet mellem 
generationerne" (KOM(2007)0244) og til Parlamentets beslutning af 30. januar 2008 
om Europas demografiske fremtid3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0339.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0541.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0066.
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udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at EU's samlede befolkning forventes af stige en smule indtil 2025 og 
at falde en smule efter 2025, idet den i 2050 bliver en smule mindre og betydeligt 
ældre,

B. der henviser til, at arbejdsstyrken med en indvandring, der ligger fast på det 
nuværende niveau, vil falde fra 227 millioner mennesker i 2005 til 183 millioner i 
2050, beskæftigelsesgraden vil stige til 70 % i 2020, hovedsageligt på grund af en 
højere beskæftigelsesfrekvens blandt kvinder, det samlede antal ansatte vil stige med 
20 millioner indtil 2017, men vil derefter falde med 30 millioner indtil 2050, og det 
forventes, at forholdet mellem personer over 65 og personer i den erhvervsaktive alder 
vil stige fra 1:4 i 2005 til 1:2 i 2050,

C. der henviser til, at der på grund af den mindre andel af arbejdsledige vil komme et fald 
i udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse på ca. 0,6 procentpoint af BNP inden 2050, 
et fald, der er meget beskedent, og som ikke vil kompensere for de øgede udgifter i 
andre sektorer,

D. der henviser til, at EU bruger 27,2 % af BNP på socialbeskyttelse (2008), idet 
størstedelen bruges på alderdomsydelser og pensioner (46 %),

E. der henviser til, at den aldrende befolkning forventes at føre til stigninger i offentlige 
udgifter, for det meste til pensioner, sundhedspleje og langvarig pleje i de fleste 
medlemsstater inden 2050, hvis de nuværende politikker fortsættes, med den største 
stigning mellem 2020 og 2040,

Generelle bemærkninger

1. opfordrer medlemsstaterne til, i lyset af Lissabon-strategien og behovet for handling, at 
holde de sociale sikrings- og pensionsordninger bæredygtige, at komme videre i skiftet 
fra en ordning med sociale udgifter til en ordning med sociale aktiviteter og at få og 
fastholde flere mennesker i kvalitetsjob, øge udbuddet af arbejdskraft, modernisere de 
sociale beskyttelsessystemer og øge investeringen i menneskelige ressourcer gennem 
bedre uddannelse og erhvervsuddannelse,

2. understreger, at kilder til økonomisk vækst vil ændres: Beskæftigelsen vil give et 
positivt bidrag til væksten indtil 2010, og efter 2030 vil den bidrage negativt, og 
arbejdskraftproduktivitet vil således blive en dominerende kilde til vækst; anerkender, at 
det for at bevare et højere produktivitetsniveau vil være væsentligt at investere mere i 
forskning og udvikling,

3. understreger, hvor vigtigt det med de nuværende demografiske, økonomiske og sociale 
tendenser og forebyggelsen af konflikter mellem generationerne og i samfundet er at 
finde nye modeller til en effektiv og retfærdig fordeling af omkostninger og fordele 
mellem den i fremtiden lille økonomisk aktive befolkningsdel og den store økonomisk 
inaktive befolkningsdel,
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4. understreger sin overbevisning om, at EU's arbejdsmarkedslovgivning skal styrke 
tidsubegrænsede ansættelseskontrakter som den generelle form for ansættelser, i 
henhold til hvilke der ydes passende social og sundhedsmæssig beskyttelse på samme 
måde som de grundlæggende rettigheder sikres,

5. erindrer om, at kernen i de europæiske sociale modeller er solidaritet mellem 
økonomisk aktive og økonomisk inaktive personer, primært finansieret af 
arbejdsrelateret indtjening, som f.eks. sociale sikringsbidrag eller beskatning af 
arbejdskraft; påpeger imidlertid, at den aldrende befolkning vil lægge et alvorligt pres 
på den aktive arbejdsstyrke; understreger, at dette kunne bringe solidariteten i fare og 
dermed også de europæiske sociale modeller; understreger derfor, hvor vigtigt det er 
med nytænkning i forbindelse med solidaritet, herunder at finde frem til en ny og 
retfærdig finansieringsbalance,  

6. fremhæver den igangværende tendens til individualisering, som bør følges op af mere 
ihærdige anstrengelser for at individualisere sociale rettigheder for at give befolkningen, 
og især kvinder, mulighed for at blive mere uafhængige,

Arbejdsstyrken

7. mener, at en faldende arbejdsstyrke med en fortsættelse af den nuværende situation vil 
føre til et fald i det samlede antal arbejdstimer; finder, at det kan blive nødvendigt at 
kompensere for denne udvikling ved at øge antal arbejdstimer blandt de resterende 
arbejdstagere eller reducere antallet af personer, som arbejder deltid,

8. minder om, at den højere beskæftigelsesgrad er dybt afhængig af behovet for at holde 
alle grupper aktive og understreger derfor behovet for at bekæmpe diskrimination på 
arbejdsmarkedet,

9. mener, at det kan blive nødvendigt, at folk fortsætter arbejdet efter 65-årsalderen, idet 
de bliver så lang tid som muligt i arbejdsstyrken; understreger behovet for en drøftelse 
om at hæve pensionsalderen,

10. påminder om, at en proaktiv økonomisk indvandringspolitik, der især fokuserer på 
potentielle indvandrere i den arbejdsdygtige alder, og som tilbyder højt kvalificerede 
ansøgere en hurtig behandling af deres ansøgning, skal suppleres af bedre integration af 
indvandrerne på arbejdsmarkedet og i samfundet som helhed; understreger, at en øget 
indsats for at forøge indvandring kunne føre til en hjerneflugt i oprindelseslandene, 
hvilket kunne få negative følger for den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i 
disse lande,

Pensioner

11. henleder opmærksomheden på den eksisterende diskrimination mod sårbare grupper på 
arbejdsmarkedet, hvilket fører til en lavere beskæftigelsesfrekvens og lavere lønninger, 
og dermed færre muligheder for, at disse grupper kan opbygge tilstrækkelige pensioner; 
understreger behovet for at skabe lige muligheder for alle,

12. anerkender, at stigende offentlige udgifter til pensioner kunne reduceres ved en delvis 
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omstilling til privatfinansierede ordninger; understreger, at større fokus på 
privatfinansierede pensioner ville øge behovet for hensigtsmæssig regulering af private 
pensionsfonde,

13. opfordrer medlemsstaterne til virkelig at tage højde for behovet for at omstrukturere 
traditionelle pensionsordninger, som er baseret på systematisk risikovurdering og 
antagelsen af en persons typiske standardliv, eftersom livsforløbene ændres hurtigt, og 
såkaldte patchwork-biografier vil blive mere og mere almindelige og vil føre til nye 
sociale risici af stadig større uforudsigelighed for mange enkeltpersoner og især for 
sårbare grupper, navnlig indvandrere, lavt kvalificerede arbejdstagere og eneforsørgere,

14. bemærker, at det primært er kvinder, som passer børn, idet der frivilligt eller ufrivilligt 
lægges pres på dem i form af kulturelle holdninger og sociale normer eller på grund af 
den dårlige kvalitet af eller helt manglende børnepasningsmuligheder; understreger 
behovet for at yde kompensation til kvinder og give dem rigtige valg, når det drejer sig 
om at få børn, uden frygt for eventuelle finansielle ulemper eller for, at det lægges dem 
til last for deres karriereudvikling; påskønner medlemsstaternes handlinger for at 
kompensere for dette, 

Finansiel bæredygtighed

15. understreger behovet for, at medlemsstaterne bevarer tilstrækkelige 
finansieringsniveauer til socialsikrings- og pensionsordninger og finder alternative og 
robuste skattegrundlag i lyset af den stadig større konkurrence, som globaliseringen 
frembringer; advarer om et eventuelt fald i skatteindtægter på grund af systemet med 
flad skat, eftersom det er tæt forbundet med det samlede antal mennesker i 
arbejdsstyrken; understreger betydningen af at nedbringe afhængigheden af at beskatte 
arbejdskraften for at styrke medlemsstaternes økonomiske konkurrenceevne og øge 
incitamenterne til at arbejde; erkender kompleksiteten i at skifte til mere 
kapitalbeskatning på grund af det lavere kapitalskattegrundlag og kapitalens øgede 
mobilitet; foreslår, at medlemslandene i højere grad overvejer at bruge miljøskatter og 
lægge større vægt på forbrug som skattegrundlag, og således behovet for større 
progressivitet, hvilket ville nedbringe presset på de lave indkomster,

Sundhedspleje og langvarig pleje

16. understreger betydningen af at bevare de værdier og principper, som alle EU's 
sundhedssystemer hviler på, og som omfatter generel dækning, solidaritet i finansiering, 
lige adgang og levering af sundhedstjenester af høj kvalitet, uanset behovet for rationel 
anvendelse af begrænsede ressourcer,

17. i lyset af de forventede højere omkostninger til sundhedspleje og langvarig pleje finder 
Parlamentet, at medlemsstaterne bør overveje deres finansiering og tage hensyn til, at 
stigningen i langvarig pleje kan blive højere end forventet på grund af muligheden for, 
at der vil være mindre privat pleje til rådighed på grund af tendensen i retning af mindre 
familier og en stigning i kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet,

18. bemærker, at offentlig finansiering af sundhedssektoren bidrager til effektivitet og 
retfærdighed ved at yde beskyttelse mod finansiel risiko og ved ikke at forbinde 
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betalinger med risikoen for dårligt helbred, mens private bidragsmekanismer i 
modsætning hertil omfatter en begrænset eller ingen risikopooling og sædvanligvis 
forbinder bidragene med risikoen for dårligt helbred og evnen til at betale,

19. konstaterer, at sundhedssystemer, som primært finansieres gennem 
beskæftigelsesbaserede sociale forsikringsbidrag, kan drage nytte af at udvide 
indtægtsgrundlaget til at omfatte ikkeindtægtsbestemt indkomst,

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Demografisk udvikling

Den demografiske tendens i Europa vil føre til et forventet fald i befolkningen og til en 
aldrende befolkning. Dette vil føre til en lidt mindre og betydeligt ældre befolkning i 2050. 
Det vil reduceres ved fødselstal, der ligger under det naturlige reproduktionstal og til en 
højere forventet levetid, hvilket fører til, at alderspyramiden vendes på hovedet på grund af et 
faldende antal unge og en større gruppe af personer over 65.

Det gennemsnitlige fødselstal i EU afspejler ikke kvinders valg eller de europæiske borgeres 
nuværende ønsker om at skabe en familie. Det kan også hænge sammen med, hvor svært det 
er at kombinere arbejde med familieliv (manglende børnepasningsinfrastrukturer, social og 
økonomisk støtte til familier og arbejde til kvinder), det sociale miljø, der vækker bekymring 
(ustabil arbejdssituation, dyre boliger) og en frygt for fremtiden (sen adgang til beskæftigelse 
for unge og jobusikkerhed).

For at kompensere for ændringerne i den arbejdsdygtige alder gennem indvandring, 
efterspørges der 90-100 millioner personer, hvilket fører til en langt større etnisk, kulturel og 
religiøs heterogenitet; minder om, at en øget indsats for at øge indvandring af 
højtkvalificerede personer kan føre til en hjerneflugt i oprindelseslandene, hvilket kan få 
alvorlige negative følger for den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i disse lande,

Social udvikling

Ordføreren mener, at det er muligt at gøre væsentlige fremskridt ved at omdanne 
velfærdsstaten ved at skifte fra et perspektiv med sociale udgifter til et perspektiv med sociale 
investeringer. 

I betragtning af Lissabon-strategien og beskæftigelsesmålene, som er aftalt på EU-niveau, er 
der et behov for at få og fastholde flere i kvalitetsarbejde, øge udbuddet af arbejdskraft og at 
modernisere socialsikringsordningerne, at forbedre arbejdstagernes og virksomhedernes 
tilpasningsevne og sikkerhed og at øge investeringer i menneskelig kapital gennem bedre 
uddannelse og kvalifikationer.

Det erkendes, at der er en diversificering i livsformer, hvilket konstateres ved færre 
ægteskaber, højere skilsmissetal, at kvinder venter længere med at føde det første barn, 
hvilket igen resulterer i, at den stadig dominerende traditionelle ægteskabsmodel i højere grad 
erstattes af alternative former for samliv.

Ordføreren erkender, at en stadig mere individualiseret adfærd ændrer menneskers loyalitet 
over for samfundets institutioner, som f.eks. socialsikringssystemer, og vil lægge pres på 
diskussionen om at omdefinere solidaritet og social balance.

Finansiel udvikling

Den aldrende befolkning forventes at føre til stigninger i offentlige udgifter - for det meste til 
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pensioner, sundhedspleje og langvarig pleje - i de fleste medlemsstater indtil 2050 på 
grundlag af nuværende politikker. De eventuelle udligningsbesparelser i offentlige udgifter til 
uddannelse vil formodentlig være begrænsede på grund at stigende investeringer i livslang 
læring.

Ordføreren erkender, at skatteopkrævning har været under indflydelse af strukturudviklinger 
og voksende udfordringer, som f.eks. en stadig større global konkurrence og 
produktionsfaktorernes stigende mobilitet; understreger således behovet for at drøfte 
alternative og robuste skattegrundlag.

Økonomisk udvikling

I øjeblikket er verden karakteriseret ved globalisering, dvs. en fremskyndet åben handel og 
hurtig teknologisk fremgang, hvilket skaber et intenst konkurrencepres og tvinger 
virksomheder til at være mere fleksible for at muliggøre markedsekspansion. Prognoser viser, 
at den mulige årlige BNP-vækst vil falde i de kommende årtier.

I fremtiden vil kilderne til økonomisk vækst ændres: Beskæftigelsen vil give et positivt bidrag 
til væksten indtil 2010, og efter 2030 vil den blive meget negativ, mens 
arbejdskraftproduktivitet vil blive en dominerende, og nogle gange den eneste, kilde til vækst. 
For at bevare et højere produktivitetsniveau vil det således være væsentligt at investere mere i 
forskning og udvikling.

Arbejdsstyrkens ændrede aldersstruktur kunne ændre sammensætningen af forbruget og den 
indenlandske efterspørgsel, og kunne eventuelt indebære omfordelinger mellem sektorer, 
hvilket kræver en stigende jobmobilitet for at undgå større paradoksproblemer på 
arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedets udvikling

Globalisering vil føre til industrielle og regionale strukturændringer og ændringer i 
beskæftigelsesmønstre og -niveauer og, for at imødekomme dette, til politikker, der sigter 
mod mere flexicurity; understreger, at kerneudfordringerne er at opnå økonomisk fleksibilitet 
med bedre social beskyttelse for at skabe et miljø, der er i stand til at udnytte mulighederne 
bedst muligt; erkender behovet for en veluddannet og smidig arbejdsstyrke, hvorfor aktive 
arbejdsmarkedspolitikker skal kombineres med investeringer i livslang læring for at forbedre 
beskæftigelsesevnen.

Dette betyder også en styrkelse af almen og erhvervsfaglig uddannelse, navnlig for 
lavtuddannede.

Arbejdsmarkedet er afgørende for en vellykket politisk justering, eftersom det i sidste ende er 
et lands økonomiske udbytte, der afgør dets kapacitet til at opretholde velfærd af høj kvalitet.

Med en indvandring, der ligger fast på det nuværende niveau vil arbejdsstyrken falde fra 227 
millioner mennesker i 2005 til 183 millioner i 2050; beskæftigelsesfrekvensen vil stige til 70 
% i 2020, hovedsageligt på grund af et højere beskæftigelsesniveau blandt kvinder, primært et 
resultat af de ældre kvinder, der går på pension, hvor beskæftigelsesfrekvensen var lav; det 
samlede antal ansatte vil stige med 20 millioner indtil 2017, men vil derefter falde med 30 
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millioner indtil 2050.

Dette vil også føre til en mindre andel af arbejdsledige, og således vil udgifter til 
arbejdsløshedsunderstøttelse falde med ca. 0,6 procentpoint af BNP i 2050. Det er et 
temmelig beskedent og relativt lille fald, og det vil ikke kompensere for de øgede udgifter i 
andre sektorer,

Faldet i antal personer i arbejdsstyrken vil føre til et fald i det samlede antal arbejdede timer. 
For at kompensere for denne udvikling er det nødvendigt at øge de resterende arbejdstageres 
samlede antal arbejdstimer eller at nedbringe antal personer, der arbejder deltid.

Højere beskæftigelsesgrader er dybt afhængige af behovet for at aktivere alle grupper, der 
udsættes for diskrimination på arbejdsmarkedet. I lyset heraf er der brug for at forene kvinders 
økonomiske roller på en lige og effektiv måde og foretage ændringer i udbuddet af vigtige 
husholdningstjenester som børnepasning for at gøre det muligt for kvinder et kombinere 
arbejde med familieliv.

I lyset heraf er det også vigtigt, at der er tilstrækkelige jobmuligheder til ældre med passende 
faglige færdigheder. Derfor skal aldersdiskrimination tackles, livslang læring skal fremmes, 
fleksible pensionsmuligheder skal skabes, og der skal være sunde arbejdsforhold på plads.

Ordføreren mener, at medlemsstaterne bør bruge denne udvikling som et vindue af 
muligheder for at gennemføre strukturreformer.

Aldersrelateret udvikling

Aldringen af befolkningen vil lægge større pres på offentlige udgifter og på nogle kategorier 
af skatteindtægter, eftersom globaliseringen samtidig vil gøre det mere og mere svært at 
opkræve skatter fra mobile skattegrundlag.

Meget af den forventede levealder vil stamme fra lavere dødelighed blandt ældre, hvilket vil 
ændre forholdet mellem pensionsperiode og arbejdsperiode.

Ordføreren er overbevist om, at en af de vigtigste udfordringer vil være at udvikle 
arbejdsmarkedspolitikker og -reformer i skatte- og overførselssystemerne med henblik på at 
øge arbejdsudbuddet og gennemføre flere reformer af velfærdsstaten, der garanterer langsigtet 
bæredygtighed i de offentlige finanser i lyset af en aldrende befolkning. 

Pensioner

Demografisk udvikling vil føre til forhøjede offentlige udgifter til pensioner i alle 
medlemsstater. Denne stigning kan reduceres ved en delvis omstilling fra den offentlige 
alderspensionsordning til privatfinansierede ordninger, men en større fokus på 
privatfinansierede pensioner kan skabe nye udfordringer og former for risici og øge behovet 
for hensigtsmæssig regulering af private pensionsfonde.

Pensionsordninger i medlemsstaterne er - om end i forskellig grad - historisk udviklede 
systemer, der er baseret på en model med manden som forsørger, dvs. ordningerne fokuserer 
på familiemodellen.
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Der skal lægges mere vægt på at omstrukturere traditionelle pensionssystemer, som er baseret 
på systematisk risikovurdering, med udgangspunkt i antagelsen af en persons typiske 
standardliv i lyset af den nuværende tendens til, at det antagne standardlivsforløb ændres 
hurtigt og såkaldte patchwork-biografier vil blive mere og mere almindelige, hvilket fører til 
nye sociale risici af stadig større uforudsigelighed i fremtiden for mange enkeltpersoner og 
især for sårbare grupper, navnlig indvandrere, lavt kvalificerede arbejdstagere og 
eneforsørgere.

 Ustabile arbejdsbiografier har en væsentlig indflydelse på pensionskrav, og i de fleste 
erhverv er afbrydelser ufordelagtige for karriereforløb og lønniveauer.

Det er først og fremmest kvinder, som passer børn, enten frivilligt eller ufrivilligt på grund af 
kulturelle holdninger og sociale normer eller på grund af den dårlige kvalitet af eller helt 
manglende børnepasningsmuligheder. Denne kendsgerning forværres ved sammensætningen 
af vilkårene for barselsorlov i mange medlemsstater, som betyder, at det er kvinderne, der skal 
tage orloven; understreger behovet for at kompensere kvinder for disse tabte 
karrieremuligheder og give dem nogle reelle valgmuligheder i forbindelse med børnefødsel 
uden at skulle frygte eventuelle finansielle ulemper.

Udvikling inden for sundhedsplejen

Alder i sig selv er ikke den vigtigste årsag til udgifter til sundhedspleje, men en aldrende
befolkning vil lægge pres på øgede offentlige udgifter. Offentlige udgifter til sundhedspleje 
vil således stige med 1,5-2 procentpoint af BNP i de fleste medlemsstater indtil 2050.

Der er en stærk påvirkning af en aldrende befolkning på langvarig pleje, navnlig på grund af 
stigningen i antal ældre og et stigende behov for langvarig pleje, hvilket resulterer i en 
stigning på 0,5-1 procentpoint af BNP. 

Desuden vil der være mindre uformel pleje til rådighed i husstandene på grund af tendensen i 
retning af mindre familier og en stigning i kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. Derfor 
kunne stigningen i langvarig pleje blive større end forudset på grund af behovet for mere 
formel pleje.

Med en aldrende befolkning vil forsyningen af sundhedspleje til alle medføre en stigning i 
omkostninger for de tjenesteydelser, der leveres, hvilket - eftersom en stigning i bidragene 
ikke er en mulighed - vil fremskynde tendensen til at reducere antallet af offentligt 
finansierede tjenester til en minimal kerne af de vigtigste tjenesteydelser, hvilket fører til en 
vedvarende diskussion om, hvad denne kerne af tjenesteydelser skal bestå af. Mennesker, som 
har mulighed for at trække sig fra solidaritet, kunne forlade offentlige sundhedsplejeordninger 
for at finde tjenesteydelser af større omfang og af højere kvalitet hos private udbydere af 
sundhedstjenester, hvilket vil lægge yderligere pres på offentlig finansiering af 
sundhedstjenester, og det vil medføre færre tjenester af lavere kvalitet, hvilket igen vil 
forværre tilliden til den offentlige sundhedssektor og lægge pres på solidariteten.

Ordførerens vigtigste overvejelser

Demografisk pres foranlediget af aldring og mere forskelligartede befolkningsstrukturer vil - i 
forbindelse med stringente skatterealiteter - tilskynde medlemsstaterne til at tage elementer i 
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de traditionelle sociale sikringsordninger op til fornyet overvejelse, som f.eks. 
pensionsordninger, arbejdsmarkedsprogrammer og sundheds- og uddannelsespolitikker.

Mulige løsninger til at afbøde udviklingen er en øget erhvervshyppighed, især for 
aldersgruppen 55-65 og for kvinder, hvis beskæftigelsesfrekvens for indeværende er 
betydeligt lavere. Det vil kræve tilstrækkelige muligheder til kvinder, så de kan kombinere 
arbejde med familieliv, især børnepasningsordninger og heldagsskoler og ligeledes en 
forbedring af beskæftigelsesmuligheder og arbejdsvilkår for personer med handicap og 
styrkede bestræbelser til at tackle social udstødelse. For at klare dette, er det nødvendigt at 
gennemføre Lissabon-dagsordenen med fokus på at få flere personer i arbejde, give dem en 
anstændig løn og skabe andre incitamenter til at arbejde.

Samtidig skal der sikres bæredygtighed og passende sundhedspleje og pensionsindtægter til 
befolkningen i medlemsstaterne i de kommende årtier, og det er en opgave, der kræver 
handling på alle niveauer i samfundet, på regeringsplan, i virksomhederne og i 
husholdningerne.
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