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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de toekomst van socialezekerheidsstelsels en pensioenen: financiering en 
ontwikkeling in de richting van individualisering (2007/2290(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie inzake de houdbaarheid van de openbare 
financiën op lange termijn in de EU (COM(2006)0574),

– gelet op artikel 99 van het Verdrag,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 13 en 14 maart 2008,

– gezien de mededeling van de Commissie inzake het moderniseren van de sociale 
bescherming voor meer sociale rechtvaardigheid en economische samenhang: werk 
maken van de actieve integratie van de mensen die het verst van de arbeidsmarkt af 
staan (COM(2007)0620),

–  gelet op het VN-Verdrag inzake minimumnormen van sociale zekerheid 1952,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Bescherming van de werknemers in 
het geval van insolventie van de werkgever" (SEC(2008)0475),

– gezien de aanbevelingen van de Europese sociale partners in het verslag getiteld "Key 
Challenges Facing European Labour Markets: A Joint Analysis of European Social 
Partners" (De belangrijkste uitdagingen voor de Europese arbeidsmarkten: een 
gezamenlijke analyse van de Europese sociale partners) van 18 oktober 2007,

– gezien het Groenboek van de Commissie inzake "De modernisering van het arbeidsrecht 
met het oog op de uitdagingen van de 21e eeuw" (COM(2006)0063) en de resolutie van 
het Parlement van 11 juni 2007 over de modernisering van het arbeidsrecht om de 
uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden1,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Balans van de sociale realiteit –
interim-verslag aan de Europese Voorjaarsraad 2007" (COM(2007)0063) en de resolutie 
van het Parlement van 15 november 2007 over de balans van de sociale realiteit2,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Meer solidariteit tussen de 
generaties" (COM(2007)0244), en de resolutie van het Parlement van 30 januari 2008 
over de demografische toekomst van Europa3,

– gelet op artikel 45 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, en de adviezen 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0339.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0541.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0066.
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van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie rechten van de 
vrouw en gendergelijkheid (A6-0000/2008),

A. overwegende dat de totale bevolking van de Europese Unie naar verwachting tot 2025 
enigszins zal toenemen, na 2025 enigszins zal afnemen, en omstreeks 2050 enigszins 
afgenomen en beduidend ouder zal zijn,

B. overwegende dat, bij een onveranderde immigratie op het huidige niveau, het aantal 
arbeidskrachten zal afnemen van 227 miljoen mensen in 2005 tot 183 miljoen in 2050, 
de arbeidsparticipatie zal stijgen tot 70% in 2020, hoofdzakelijk door een hogere 
arbeidsparticipatiegraad van vrouwen, de totale werkgelegenheid tot 2017 zal toenemen 
met 20 miljoen arbeidsplaatsen, maar daarna tot 2050 met 30 miljoen zal afnemen, en 
de geschatte verhouding van het aantal mensen boven de 65 in relatie tot de bevolking 
in de werkzame leeftijd zal stijgen van 1:4 in 2005 tot 1:2 in 2050,

C. overwegende dat vanwege lagere aantallen werklozen, de uitgaven voor 
werkloosheidsuitkeringen tegen 2050 met ongeveer 0,6 procentpunten van het BBP 
zullen dalen, een afname die zeer bescheiden is en die hogere uitgaven in andere 
sectoren niet zal compenseren,

D. overwegende dat de Europese Unie 27,2% van BBP besteedt aan sociale zekerheid 
(2008), waarbij het belangrijkste deel daarvan wordt uitgegeven aan AOW-uitkeringen 
en pensioenen (46%),

E. overwegende dat de vergrijzing van de bevolking naar verwachting in de meeste 
lidstaten omstreeks 2050 bij ongewijzigd beleid zal leiden tot een stijging van 
overheidsuitgaven, merendeels voor pensioenen, gezondheidszorg en langdurige zorg, 
waarbij de grootste stijging zich tussen 2020 en 2040 zal voordoen,

Algemeen

1. dringt in het licht van de Lissabon-strategie en de noodzaak tot maatregelen voor het 
duurzaam behoud van sociale zekerheid en pensioenstelsels bij de lidstaten erop aan 
meer voortgang te boeken met een verschuiving van sociale uitgaven naar uitzicht op 
sociale activering en meer mensen aan te trekken en te behouden voor hoogwaardige 
werkgelegenheid, evenals meer voortgang te boeken met vergroting van het 
arbeidsaanbod, modernisering van sociale zekerheidstelsels en meer investering in 
menselijk kapitaal door verbetering van onderwijs en opleiding;

2. benadrukt dat bronnen van economische groei zullen veranderen: werkgelegenheid zal 
tot 2010 een positieve bijdrage aan de groei leveren en na 2030 een negatieve bijdrage, 
en de arbeidsproductiviteit zal aldus een dominante bron van groei worden; erkent dat 
voor het behoud van een hoger productiviteitsniveau het belangrijk is om meer te 
investeren in onderzoek en ontwikkeling;

3. wijst, in de context van de huidige demografische, economische en sociale trends en de 
preventie van conflicten tussen generaties en tussen bevolkingsgroepen, op het belang 
van het zoeken naar nieuwe modellen voor de efficiënte en rechtvaardige verdeling van 
de kosten en baten binnen hetgeen een kleinere economisch actieve en een grotere 
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economisch inactieve populatie zal zijn;

4. brengt in herinnering dat naar zijn overtuiging de arbeidswetgeving van de EU moet 
bijdragen aan versterking van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd als de 
algemene vorm van dienstverband waarbij adequate sociale en gezondheidsbescherming 
en eerbiediging van de grondrechten is verzekerd;

5. herinnert eraan dat de kern van Europese sociale modellen bestaat uit solidariteit tussen 
economische actieven en economisch inactieven, die primair wordt gefinancierd door 
arbeidsgerelateerde verdiensten zoals socialezekerheidsbijdragen of belasting op arbeid; 
wijst er niettemin op dat de vergrijzende bevolking een aanzienlijke druk zal leggen op 
de actieve beroepsbevolking; benadrukt dat dit de solidariteit en als gevolg daarvan 
Europese sociale modellen in het gedrang kan brengen; legt daarom het accent in het 
bijzonder op het belang van het opnieuw overdenken van solidariteit met inbegrip van 
het zoeken naar een nieuw evenwicht met een rechtvaardige financiering;

6. wijst op de voortgaande ontwikkeling van individualisering, hetgeen gepaard dient te 
gaan met energiekere inspanningen om de sociale rechten te individualiseren teneinde 
mensen, in het bijzonder vrouwen, in staat te stellen onafhankelijker te worden;

Beroepsbevolking

7. is van opvatting dat als de huidige situatie zich voortzet een afnemende 
beroepsbevolking tot vermindering van het aantal arbeidsuren zal leiden; is van oordeel 
dat het noodzakelijk kan zijn deze ontwikkeling te compenseren door verhoging van het 
aantal arbeidsuren van de resterende werknemers of door vermindering van het aantal 
mensen dat in deeltijd werkt;

8. roept in herinnering dat een hogere arbeidsparticipatie afhankelijk is van de behoefte om 
alle groepen aan het werk te houden en benadrukt daarom de noodzaak om discriminatie 
op arbeidsmarkt te bestrijden;

9. is van oordeel dat het noodzakelijk zou kunnen zijn dat mensen na de leeftijd van 
65 jaar blijven werken en zo lang mogelijk tot de werkende bevolking blijven behoren; 
benadrukt de noodzaak tot debat over verhoging van de wettelijk pensioengerechtigde 
leeftijd;

10. brengt in herinnering dat ieder proactief economisch migratiebeleid dat zich vooral richt 
op potentiële migranten in de werkzame leeftijd en dat een snelle immigratieprocedure 
aan hooggekwalificeerde sollicitanten biedt, aanvulling behoeft met een betere 
integratie van migranten op de arbeidsmarkt en in de samenleving als geheel; benadrukt 
dat verhoogde inspanningen ter vergroting van de immigratie zouden kunnen leiden tot 
een braindrain in de landen van oorsprong, hetgeen kan leiden tot een negatief effect op 
de economische en sociale ontwikkeling van deze landen;

Pensioenen

11. vestigt de aandacht op de bestaande discriminatie van kwetsbare groepen op de 
arbeidsmarkt, hetgeen leidt tot lagere arbeidsparticipatie en lagere lonen, en daarmee tot 
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minder kansen voor deze groepen om een adequaat pensioen op te bouwen; dringt aan 
op de noodzaak tot het scheppen van gelijke kansen voor iedereen;

12. erkent dat verhoging van overheidsuitgaven aan pensioenen kan worden teruggedrongen 
door een gedeeltelijke overgang naar particuliere pensioenvoorzieningen; benadrukt dat 
bij een grotere nadruk op particuliere pensioenen de noodzaak tot passende regelgeving 
voor particuliere pensioenfondsen zal toenemen;

13. verzoekt de lidstaten om ernstig rekening te houden met de noodzaak tot herziening van 
de traditionele pensioenstelsels die gebaseerd zijn op systematische risicobeoordelingen 
en het uitgangspunt van een doorsnee modale levensloop, gegeven het feit dat de 
veronderstelde modale levensloop snel aan het veranderen is en de zogenaamde 
onderbroken loopbaan (patchwork biography) steeds gebruikelijker zal worden, hetgeen 
zal leiden tot het nieuwe sociale risico van een toenemende onvoorspelbaarheid voor 
veel mensen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen, vooral immigranten, 
laaggekwalificeerde werknemers en alleenstaande ouders;

14. herinnert eraan dat het overwegend vrouwen zijn die de zorg voor de kinderen dragen, 
vrijwillig of onvrijwillig onder druk van culturele attituden en maatschappelijk normen 
of vanwege de slechte kwaliteit van of het gebrek aan kinderopvang, en benadrukt de 
noodzaak om vrouwen te compenseren en hen reële keuzen te bieden voor wat betreft 
het krijgen van kinderen, zonder dat ze vrees hoeven te hebben voor mogelijke 
financiële nadelen of negatieve gevolgen voor hun verdere loopbaan; nodigt de lidstaten 
uit tot maatregelen om dit te compenseren;

Betaalbaarheid

15. benadrukt de noodzaak dat lidstaten adequate financieringsniveaus in stand houden voor 
stelsels voor sociale zekerheid en pensioenen, en de noodzaak om naar alternatieve en 
solide grondslagen voor belastingheffing te zoeken in het licht van de door de 
globalisering toegenomen concurrentie; waarschuwt voor de mogelijke vermindering 
van belastingopbrengsten die worden veroorzaakt door een uniform belastingtarief 
(vlaktaks), gegeven het feit dat dit tarief strikt verband houdt met het totaal aantal 
arbeidskrachten; benadrukt het belang van vermindering van de afhankelijkheid van 
belasting op arbeid teneinde het concurrentievermogen van de economieën van de 
lidstaten te vergroten en meer stimulering tot arbeid te verschaffen; erkent de 
complexiteit van overschakeling naar een stelsel dat sterker is gebaseerd op 
vermogensbelasting, gezien de lagere grondslag bij de vermogensbelasting en een 
grotere mobiliteit van kapitaal; stelt voor in overweging te nemen meer gebruik te 
maken van milieubelastingen en een groter beroep te doen op consumptie als 
belastinggrondslag, en daarmee de noodzaak voor een grotere progressiviteit die de druk 
op de lagere inkomens zou verminderen;

Gezondheidszorg en langdurige zorg

16. houdt vast aan het belang van het behoud van de waarden en beginselen die ten 
grondslag liggen aan alle gezondheidszorgstelsels van de Europese Unie, die universele 
dekking, solidariteit in financiering, gelijke toegang en de voorziening in een kwalitatief 
hoge gezondheidszorg omvatten, niettegenstaande de noodzaak van een doordacht 
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gebruik van de schaarse middelen;

17. is van mening dat, gezien de geraamde hogere kosten van gezondheidszorg en van 
langdurige zorg, de lidstaten moeten nadenken over hun financiering en rekening 
houden met het feit dat, gegeven de mogelijkheid dat er minder niet-professionele zorg 
beschikbaar zal zijn vanwege de trend naar kleinere gezinnen en grotere participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt, de toename van de langdurige zorg groter zou kunnen zijn 
dan is geraamd;

18. herinnert eraan dat overheidsfinanciering van gezondheidszorg bijdraagt aan efficiëntie 
en rechtvaardigheid door bescherming te bieden tegen financiële risico's en door 
betalingen niet te koppelen aan de risico's van ziekten, terwijl particuliere mechanismen 
voor bijdragen daarentegen beperkte risico's of geen spreiding van risico's kennen en 
doorgaans betaling koppelen aan het risico van ziekte en financiële draagkracht;

19. merkt op dat gezondheidszorgstelsels die grotendeels gefinancierd zijn door middel van 
aan werk gerelateerde bijdragen voor sociale verzekeringen baat kunnen hebben bij 
verbreding van de inkomstenbasis door toevoeging van inkomens die niet aan werk zijn 
gerelateerd;

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, het Comité voor sociale bescherming, 
en de regeringen en parlementen van de lidstaten en de kandidaat-lidstaten.
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TOELICHTING

Demografische ontwikkelingen

De demografische trend in Europa zal leiden tot een geraamde bevolkingsafname en tot een 
grotere vergrijzing van de bevolking. In 2050 zal dit leiden tot een enigszins kleinere en 
beduidend oudere bevolking. Dit zal worden veroorzaakt door een geboortecijfer dat lager ligt 
dan het cijfer voor natuurlijke vervanging en door een hogere leeftijdsverwachting, hetgeen 
leidt tot een omkering van de leeftijdspiramide vanwege een afnemend aantal jongeren en 
groeiend aandeel van mensen boven de leeftijd van 65.

Het gemiddeld geboortecijfer in de EU is geen afspiegeling van keuze van vrouwen of van de 
feitelijke aspiraties van Europese burgers om een gezin te stichten, en kan daarom ook in 
verband worden gebracht met het probleem van afstemming van werk met een gezinsleven 
(gebrek aan infrastructuur voor kinderopvang, sociale en economische steun voor gezinnen en 
banen voor vrouwen), de bezorgdheid veroorzakende sociale omgeving (instabiele 
werksituatie, dure huisvesting) en de vrees voor de toekomst (late toegang tot werk voor jonge 
mensen en baanonzekerheid).

Ter compensatie van de veranderingen in de actieve beroepsbevolking is er een emigratie van 
negentig tot honderd miljoen mensen nodig, hetgeen zal leiden tot een veel grotere 
heterogeniteit op etnisch-cultureel en religieus gebied; herinnert eraan dat verhoogde 
inspanningen ter vergroting van de immigratie van hooggekwalificeerde mensen kan leiden 
tot een hogere braindrain in de landen van oorsprong, hetgeen kan een sterk negatief effect 
kan hebben op de economische en sociale ontwikkeling van deze landen.

Sociale ontwikkelingen

De rapporteur is van oordeel dat er een aanzienlijke vooruitgang mogelijk is in de 
transformatie van de welvaartsstaat door middel van een verschuiving van het perspectief van 
sociale uitgaven naar sociale investeringen.

Gegeven de strategie van Lissabon en de op EU-niveau overeengekomen 
werkgelegenheidsdoelen, is er de noodzaak om meer mensen voor hoogwaardige 
werkgelegenheid aan te trekken en te behouden, om voor meer arbeidsaanbod en voor 
modernisering van sociale zekerheidstelsels te zorgen, het aanpassingsvermogen en de 
veiligheid van werknemers en bedrijven te verbeteren, en meer in menselijk kapitaal te 
investeren door verbetering van scholing en opleiding.

Erkend wordt dat er een verandering in levenswijzen optreedt die tot uiting komt in minder 
huwelijken, meer echtscheidingen, langer uitstel van de geboorte van het eerste kind, hetgeen 
leidt tot een aanvulling op het nog altijd traditionele huwelijksmodel met alternatieve vormen 
van samen leven.

De rapporteur is zich ervan bewust dat een toegenomen individueel gedrag veranderingen 
teweegbrengt in de loyaliteit van mensen ten opzichte van maatschappelijke instellingen, 
zoals sociale zekerheidsstelsels, en druk zal uitoefenen op de discussie over het opnieuw 
definiëren van begrippen als solidariteit en sociaal evenwicht.
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Financiële ontwikkelingen

De vergrijzing van de bevolking zal volgens prognoses leiden tot hogere overheidsuitgaven, 
voornamelijk voor pensioenen en uitgaven voor gezondheidszorg en langdurige zorg – in de 
meeste lidstaten bij ongewijzigd beleid tegen 2050. De potentieel compenserende besparingen 
op het punt van overheidsuitgaven voor onderwijs worden waarschijnlijk beperkt door meer 
investeringen in permanente educatie.

De rapporteur erkent dat belastingheffing wordt beïnvloed door structurele ontwikkelingen en 
groeiende uitdagingen, zoals meer mondiale concurrentie en meer mobiliteit van 
productiefactoren; onderstreept daarom de noodzaak tot discussie over alternatieve en solide 
belastinggrondslagen.

Economische ontwikkelingen

Tegenwoordig wordt de wereld gekenmerkt door globalisering, dat wil zeggen een steeds 
sneller verlopende open handel en snelle technologische vooruitgang, hetgeen een sterke 
concurrentiedruk oplevert en bedrijven dwingt tot meer flexibiliteit om uitbreiding van de 
markt mogelijk te maken. Prognoses laten zien dat het potentiële gemiddelde jaarlijkse 
groeipercentage van het BBP in de volgende decennia zal afnemen.

De bronnen van economische groei zullen in de toekomst veranderen: tot 2010 zal de 
werkgelegenheid een positieve bijdrage aan de groei leveren en na 2030 een aanzienlijke 
negatieve bijdrage, terwijl de arbeidsproductiviteit de overheersende en soms de enige bron 
van groei zal worden. Voor het behoud van een hoger productiviteitsniveau zal het dus 
noodzakelijk zijn om meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

De gewijzigde leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking zou kunnen leiden tot wijziging van 
het samenstel van consumptie en binnenlandse vraag en mogelijk tot reallocatie tussen 
sectoren, hetgeen meer baanmobiliteit vereist ter vermijding van een toenemende 
wanverhouding van de arbeidsmarkt met een nog verder dalende werkgelegenheid.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Globalisering zal op industrieel en regionaal niveau leiden tot structurele veranderingen en tot 
veranderingen in patronen en niveaus van werkgelegenheid, en in reactie daarop tot beleid dat 
gericht is op meer flexiezekerheid; onderstreept dat het de belangrijkste uitdaging is te komen 
tot een economische flexibiliteit met betere sociale bescherming teneinde een omgeving te 
scheppen die in staat is de kansen het best te benutten; erkent de behoefte aan een geschoolde 
en flexibele beroepsbevolking en derhalve de combinatie van een actief arbeidsmarktbeleid 
met investering in permanente educatie voor een grotere inzetbaarheid.

Dit betekent ook de verbetering van onderwijs en opleiding met name voor de 
laaggeschoolden.

De arbeidsmarkt is de sleutel voor een succesvolle beleidsaanpassing, aangezien deze de 
economische output is van een land die zijn capaciteit bepaalt voor het behoud van een 
kwalitatief hoge welvaart.
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Bij een gelijkblijvende immigratie zal de beroepsbevolking afnemen van 227 miljoen mensen 
in 2005 tot 18 miljoen in 2050; de arbeidsparticipatie zal stijgen tot 70 procent in 2020, in 
hoofdzaak vanwege een hogere participatiegraad van vrouwen, voornamelijk als gevolg van 
de pensionering van oudere vrouwen, daar waar de arbeidsparticipatie laag zou zijn; de totale 
werkgelegenheid zal met 20 miljoen arbeidsplaatsen tot 2017 toenemen, maar zal daarna met 
30 miljoen tot 2050 afnemen.

Dit zal ook leiden tot lagere percentages werklozen en dus zullen de uitgaven voor 
werkloosheidsuitkeringen met ongeveer 0,6 procentpunt van het BBP in 2050 dalen. Deze 
afname is zeer bescheiden en relatief klein en zal de hogere uitgaven in andere sectoren niet 
compenseren.

De afname van de beroepsbevolking zal leiden tot een vermindering van het totale aantal 
arbeidsuren. Ter compensatie van deze ontwikkeling is het noodzakelijk het totaal aantal 
arbeidsuren van de resterende werknemers te verhogen of het aantal mensen dat in deeltijd 
werkt, te verminderen.

Een hogere participatiegraad hangt sterk af van het activeren van alle groepen die op de 
arbeidsmarkt met discriminatie worden geconfronteerd. In dit licht moet de behoefte worden 
gezien om de economische rollen van vrouwen op een rechtvaardige en efficiënte wijze af te 
stemmen op noodzakelijke veranderingen in het verschaffen van belangrijke diensten in het 
huishouden zoals kinderopvang, en om het werk van vrouwen te verenigen met het 
gezinsleven.

In dit licht is het ook van belang dat er voldoende kansen op een baan moeten zijn voor 
ouderen met de vereiste arbeidsvaardigheden. Daarom moet leeftijdsdiscriminatie worden 
aangepakt, permanente educatie worden bevorderd, in flexibele pensioneringstrajecten 
worden voorzien en voor gezonde werkomstandigheden worden gezorgd.

De rapporteur is van opvatting dat de lidstaten deze ontwikkelingen dienen te zien als een 
goede gelegenheid om structurele hervormingen na te streven.

Aan leeftijd gerelateerde ontwikkelingen

De vergrijzing van de bevolking zal meer druk leggen op overheidsuitgaven en op sommige 
categorieën van belastingheffing, terwijl tegelijkertijd de globalisering het steeds lastiger zal 
maken om belasting te heffen op grond van mobiele belastinggrondslagen.

Veel van de geraamde verlenging van de levensverwachting is het gevolg van lagere 
sterftecijfers op latere leeftijd, hetgeen de relatie tussen duur van het pensioen en de duur van 
het werk zal veranderen.

De rapporteur is ervan overtuigd dat een van de belangrijke uitdagingen zal zijn de 
ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid en de hervorming van belasting- en uitkeringsstelsels 
gericht op een groter arbeidsaanbod, alsmede verdere hervormingen van de welvaartsstaat die 
de houdbaarheid van de openbare financiën op lange termijn bij een vergrijzende bevolking 
zullen waarborgen.

Pensioenen
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Demografische ontwikkeling zal in alle lidstaten leiden tot meer overheidsuitgaven voor 
pensioenen. Deze stijging kan worden getemperd door een gedeeltelijke overschakeling van 
het stelsel van overheidspensioen naar particulier gefinancierde stelsels, maar een sterkere 
aandacht op particulier gefinancierde pensioenen kan nieuwe uitdagingen en risico's doen 
ontstaan, alsmede de noodzaak van een passende regelgeving voor particuliere 
pensioenfondsen.

Pensioenstelsels in de lidstaten zijn, zij het in verschillende mate, historisch ontwikkelde 
stelsels die zijn gebaseerd op het zogenaamde mannelijk kostwinnersmodel, dat wil zeggen 
sterk toegespitst op het gezin.

Er is aandacht nodig voor de herziening van de traditionele pensioenstelsels gebaseerd op 
systematische risicobeoordeling, om te beginnen met het uitgangspunt van een doorsnee 
modale levensloop in het gezicht van de huidige trend dat de veronderstelde modale 
levensloop snel aan het veranderen is en voor de zogenaamde onderbroken loopbaan 
(patchwork biography) die steeds gebruikelijker zal worden, hetgeen leidt tot het nieuwe 
sociale risico van een toenemend onvoorspelbare toekomst voor veel mensen, in het bijzonder 
voor kwetsbare groepen, vooral immigranten, laaggekwalificeerde werknemers en 
alleenstaande ouders; een instabiel arbeidsverleden is van wezenlijke invloed op 
pensioenaanspraken en is bij de meeste loopbaanonderbrekingen nadelig voor carrièreverloop 
en salarisniveau.

Vrouwen nemen overwegend de zorg voor de kinderen op zich, vrijwillig of onvrijwillig 
onder druk van culturele attituden en maatschappelijk normen of vanwege het gebrek aan of 
de kwaliteit van kinderopvang. Dit feit wordt in veel lidstaten nog verergerd door de 
formulering van de bepalingen inzake moederschapsverlof, waarbij wordt voorgeschreven dat 
vrouwen de onderbreking moeten nemen; dit onderstreept de noodzaak om vrouwen te 
compenseren voor dat carrièrenadeel door hen een reële keuze te bieden om kinderen te 
krijgen zonder dat zij voor eventuele financiële nadelen hoeven te vrezen.

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg

Leeftijd vormt op zichzelf geen causale factor voor uitgaven in de gezondheidszorg, maar een 
vergrijzende bevolking zal leiden tot meer overheidsuitgaven, zodat de overheidsuitgaven 
inzake gezondheidszorg tot 2050 in de meeste lidstaten met 1,5 tot 2 procentpunten van het 
BBP zullen toenemen.

Er is sprake van een sterk effect van een vergrijzende bevolking op langdurige zorg, die 
hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal ouderen en de toegenomen 
behoefte aan langdurige zorg, hetgeen leidt tot een toename met 0,5 tot 1 procentpunt van het 
BBP.

Voorts zal er minder informele zorg beschikbaar zijn binnen huishoudens vanwege de trend 
naar kleinere gezinnen en de stijging van participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt, zodat 
de toename van de langdurige zorg hoger zal uitvallen dan geraamd vanwege de behoefte aan 
meer formele zorg.

In het zicht van een vergrijzende bevolking zal de verstrekking van de gezondheidszorg voor 
iedereen leiden tot hogere kosten van de geboden diensten, die – aangezien een verhoging van 
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de bijdrage geen optie is – op haar beurt de trend zal versnellen om de omvang van door de 
overheid gefinancierde diensten terug te brengen tot een minimumpakket van vitale diensten, 
wat zal leiden tot een eeuwigdurende discussie over de omvang van dit pakket. Mensen die de 
mogelijkheid hebben om zich aan solidariteit te onttrekken, zouden uit het overheidsstelsel 
voor gezondheidszorg kunnen stappen om meer en betere dienstverlening te zoeken bij een 
particuliere aanbieder van gezondheidszorg, hetgeen een aanvullende druk zal leggen op de 
overheidsfinanciering van gezondheidszorg met als gevolg minder en slechtere 
dienstverlening, hetgeen het vertrouwen zal schaden in overheidsgezondheidszorg en de 
solidariteit onder druk zal zetten.

Belangrijkste overwegingen van de rapporteur

Demografische druk veroorzaakt door vergrijzing en een meer heterogene 
bevolkingssamenstelling zal – in combinatie met stringente fiscale praktijken – de lidstaten 
dwingen tot heroverweging van elementen van de traditionele zekerheidsstelsels zoals 
pensioenstelsels, arbeidsmarktprogramma's en beleid met betrekking tot gezondheid en 
onderwijs.

Mogelijke oplossingen om de ontwikkeling tegen te gaan zijn hogere graden van 
arbeidsparticipatie, vooral voor de leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar en voor vrouwen, bij wie 
de arbeidsparticipatie momenteel beduidend lager ligt. Dit zal adequate mogelijkheden 
vereisen voor vrouwen om het werk te verenigen met gezinsleven, in het bijzonder 
kinderopvang en "kantoorurenscholen". Ook zal de kans op werk en de 
arbeidsomstandigheden moeten worden verbeterd voor gehandicapten en zullen er meer 
inspanningen nodig zijn ter voorkoming van sociale uitsluiting. Om hieraan te voldoen, is het 
noodzakelijk de Lissabon-agenda uit te voeren met specifieke aandacht om mensen aan banen 
te helpen, aan hen een behoorlijk loon te verschaffen en met behulp van andere stimulansen 
voor werk.

Het tegelijkertijd in de komende decennia zorg dragen voor een duurzame en adequate 
gezondheidszorg en pensioen voor de bevolking van de lidstaten is een taak die vraagt om 
maatregelen op alle niveaus van de samenleving, regering, bedrijven en huishoudens.
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