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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna: deras finansiering och 
trenden mot individualisering
(2007/2290(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande om de offentliga finansernas hållbarhet 
på lång sikt i EU (KOM(2006)0574),

– med beaktande av artikel 99 i EG-fördraget,

– med beaktande av rådets slutsatser från den 13 och 14 mars 2008,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Modernisering av det sociala skyddet 
för ökad social rättvisa och ekonomisk sammanhållning: en satsning på aktiv integration 
av de personer som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden” (KOM(2007)0620),

– med beaktande av FN:s konvention om social trygghet (miniminormer) från 1952,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Skydd för arbetstagare vid 
arbetsgivarens insolvens” (SEK(2008)0475),

– med beaktande av rekommendationerna från den europeiska arbetsmarknadens parter i 
rapporten ”Key Challenges facing European Labour Markets – A Joint Analysis of 
European Social Partners” av den 18 oktober 2007,

– med beaktande av kommissionens grönbok ”En modern arbetsrätt för att möta 
2000-talets utmaningar” (KOM(2006)0708) och av parlamentets resolution av 
den 11 juni 2007 om en modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar1,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Kartläggning av den sociala 
verkligheten – delrapport till Europeiska rådets vårmöte 2007” (KOM(2007)0063) och 
av parlamentets resolution av den 15 november 2007 om kartläggning av den sociala 
verkligheten2,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Främja solidariteten mellan 
generationerna” (KOM(2007)0244), och av parlamentets resolution av 
den 30 januari 2008 om Europas demografiska framtid3,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, och 
av yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och från utskottet för kvinnors 

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0339.
2 Antagna texter, P6_TA(2007)0541.
3 Antagna texter, P6_TA(2007)0066.



PE402.875v01-00 4/12 PR\712391SV.doc

SV

rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-.../2008), och av följande skäl:

A. Folkmängden i Europeiska unionen förväntas växa något fram till 2025 och minska 
något efter 2025. År 2050 är invånarna något färre och betydligt äldre.

B. Om invandringen bibehålls på nuvarande nivå minskar arbetskraften från 227 miljoner
2005 till 183 miljoner 2050. Förvärvsfrekvensen stiger till 70 procent 2020. 
Huvudsakligen beror detta på att andelen sysselsatta kvinnor ökar. Antalet sysselsatta 
ökar med 20 miljoner fram till 2017, men minskar därefter med 30 miljoner fram till 
2050. Förhållandet mellan antal människor över 65 år och antal människor i arbetsför 
ålder kommer att öka från 1:4 2005 till 1:2 2050.

C. Då arbetslösheten sjunker minskar utgifterna för arbetslöshetsförmåner med omkring 
0,6 procentenheter av BNP fram till 2050. Detta är en mycket blygsam minskning som 
inte kan uppväga de stigande utgifterna inom andra områden.

D. Utgifterna för social trygghet uppgår till 27,2 procent av Europeiska unionens 
BNP (2008). Den största andelen härav, 46 procent, utgörs av pensionsförmåner.

E. Om nuvarande politik bibehålls väntas de offentliga utgifterna öka i takt med att 
befolkningen åldras i flertalet medlemsstater fram till 2050. Huvuddelen av ökningen 
gäller pensioner, hälso- och sjukvård och långtidsvård och inträffar mellan 2020 
och 2040.

Allmänt

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, med beaktande av Lissabonstrategin 
och av att åtgärder behöver vidtas för att säkra de sociala trygghets- och 
pensionssystemens hållbarhet, arbeta vidare med övergången från en politik för sociala 
utgifter till en politik som syftar till social aktivering: till att locka och behålla fler 
människor i kvalitetsarbeten, öka utbudet av arbetskraft, modernisera de sociala 
skyddsnäten och öka investeringarna i humankapital genom bättre utbildning.

2. Europaparlamentet framhåller att tillväxten kommer att drivas på andra sätt. Fram 
till 2010 ger sysselsättningen ett positivt bidrag till tillväxten, men efter 2030 är bidraget 
negativt. Arbetskraftens produktivitet blir då den viktigaste tillväxtmotorn. Parlamentet 
konstaterar att investeringarna i forskning och utveckling måste öka om en hög 
produktivitetsnivå ska bibehållas.

3. Den aktuella demografiska, ekonomiska och sociala utvecklingen föranleder 
Europaparlamentet att understryka vikten av att finna nya metoder för att effektivt och 
rättvist fördela kostnader och förmåner mellan en krympande ekonomiskt aktiv 
befolkningsdel och en växande ekonomiskt inaktiv befolkningsdel.

4. Europaparlamentet påminner om att det anser att målet för lagstiftningen på 
arbetsmarknadsområdet bör vara att göra anställningsavtal på tillsvidarebasis till den 
normala anställningsformen. Härigenom garanteras en fullgod social trygghet, hälso-
och sjukvård samt respekt för arbetstagarens grundläggande rättigheter.
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5. Europaparlamentet påminner om att solidaritet mellan ekonomiskt aktiva och 
ekonomiskt inaktiva delar av befolkningen är grundbulten för den europeiska sociala 
modellen. Detta finansieras främst med intäkter som härrör från arbete, exempelvis 
sociala avgifter och skatt på arbete. Parlamentet påpekar att en åldrande befolkning 
kommer att utgöra en tung börda för de förvärvsarbetande. Här kan det finnas en 
riskfaktor för solidariteten och därigenom för den europeiska sociala modellen. Det är 
därför mycket viktigt att hitta nya vägar för solidariteten och finansiera den på ett nytt, 
rättvist fördelat sätt.

6. Europaparlamentet vill markera att det pågår en individualisering som bör föranleda 
större ansträngningar för att knyta sociala rättigheter till individen. Härigenom gör vi 
människor mer oberoende, vilket i synnerhet gäller kvinnor.

Arbetskraft

7. Givet att nuvarande situation består anser Europaparlamentet att en krympande 
arbetskraft resulterar i färre arbetade timmar. Det kan bli nödvändigt att motverka denna 
utveckling genom att de återstående arbetstagarna arbetar fler timmar, eller genom att 
minska antalet personer som arbetar deltid.

8. Europaparlamentet påminner om att hög sysselsättning är starkt beroende av att 
samtliga grupper är aktiva på arbetsmarknaden. Parlamentet framhåller därför att det är 
viktigt att bekämpa diskriminering på arbetsmarknaden.

9. Europaparlamentet anser att människor kan behöva arbeta även efter 65 års ålder och 
kvarstanna i arbetskraften så länge som möjligt. Parlamentet framhåller att det är 
nödvändigt att diskutera en höjning av den lagstadgade pensionsåldern.

10. Europaparlamentet påminner om att proaktiv politik för ekonomiskt motiverad 
invandring, med särskild inriktning på potentiella invandrare i arbetsför ålder, och som
erbjuder särskilt kvalificerade sökande snabb handläggning av invandringsärenden, 
behöver kompletteras genom att integrera invandrarna bättre både på arbetsmarknaden 
och i samhället som helhet. Större ansträngningar för att öka invandringen kan orsaka 
kunskapsflykt i ursprungsländerna, vilket i sin tur kan påverka ekonomin och 
samhällsutvecklingen i dessa länder negativt.

Pensioner

11. Europaparlamentet påpekar att sårbara grupper i dag diskrimineras på arbetsmarknaden. 
Detta leder till lägre sysselsättning och lägre löner, vilket i sin tur gör att dessa grupper 
inte får lika goda möjligheter att bygga upp ett fullgott pensionssparande. Parlamentet 
kräver lika möjligheter för alla.

12. Europaparlamentet konstaterar att ökningen av de offentliga pensionsutgifterna skulle 
kunna dämpas genom ett större inslag av privatfinansiering. Parlamentet framhåller att 
en större andel privat pensionssparande skulle öka behovet av särskild lagstiftning för 
privata pensionsfonder.

13. Mot bakgrund av att de traditionella pensionssystemen bygger på systematisk 
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riskvärdering och utgår ifrån en typisk livsföring som följer en mall uppmanar 
Europaparlamentet medlemsstaterna att inse hur stort behovet är av att ge dessa system 
en annan utformning. Människornas livsföring, som antas följa mallen, förändras 
snabbt. Så kallade lapptäckesbiografier kommer att bli allt vanligare. Den allt större 
oförutsägbarheten innebär ett nytt socialt risktagande för många enskilda personer, i 
synnerhet för utsatta grupper som invandrare, lågutbildad arbetskraft och ensamstående 
föräldrar.

14. Europaparlamentet konstaterar att det främst är kvinnor som tar hand om barnen. Detta 
kan ske mer eller mindre frivilligt, genom inverkan av kulturellt rotade attityder och 
samhällsnormer, eller därför att barnomsorgen är undermålig eller helt saknas. Det är 
nödvändigt att kompensera kvinnorna och sörja för att de får en reell möjlighet att välja 
att skaffa barn, utan att behöva frukta att det går ut över deras ekonomi eller att deras 
karriärutsikter försämras. Parlamentet välkomnar kompenserande åtgärder från 
medlemsstaternas sida.

Finansiell hållbarhet

15. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna måste bibehålla en fullgod 
finansiering av sina socialförsäkrings- och pensionssystem. När konkurrensen ökar till 
följd av globaliseringen måste de hitta alternativa och beständiga skattebaser.
Parlamentet varnar för att schablonbeskattning kan minska skatteintäkterna, eftersom 
utfallet står i proportion till hur många personer som är sysselsatta. Parlamentet 
framhåller att det är viktigt att minska skatten på arbete för att göra medlemsstaternas 
ekonomier mer konkurrenskraftiga och öka arbetsincitamentet. Parlamentet inser att 
övergången till en högre andel kapitalinkomstbeskattning är komplicerad, eftersom
skattebasen vid kapitalinkomstbeskattning är mindre och kapitalet mer lättrörligt. 
Parlamentet anser att man bör överväga att i högre grad bygga systemet på 
miljörelaterade skatter och konsumtionsbeskattning. Det finns i så fall ett behov av att 
dämpa belastningen på låginkomsttagare genom att göra beskattningen mer progressiv.

Hälso- och sjukvård och långtidsvård 

16. Europaparlamentet kräver att de värderingar och principer som samtliga europeiska 
hälso- och sjukvårdssystem bygger på bibehålls, det vill säga att de omfattar alla, 
finansieras solidariskt, ger rättvis tillgång till vård och att vården håller hög kvalitet, 
trots behovet av att använda begränsade resurser rationellt.

17. Europaparlamentet anser att de ökande kostnader för hälso- och sjukvård och 
långtidsvård som prognostiseras gör att medlemsstaterna bör se över finansieringen. De 
bör beakta att utbudet av icke yrkesmässig vård kan minska då familjerna blir mindre 
och andelen sysselsatta kvinnor ökar, och att behovet av långtidsvård då kan bli större 
än beräknat.

18. Europaparlamentet konstaterar att offentlig finansiering bidrar till att göra hälso- och 
sjukvårdssystemet effektivt och rättvist genom att skydda mot ekonomiska risker och 
frikoppla avgiftsuttaget från individens sjukdomsrisk. I mekanismer för privat 
finansiering är riskspridningen liten eller obefintlig, och i allmänhet får sjukdomsrisk 
och betalningsförmåga styra avgiftsuttaget.
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19. Europaparlamentet konstaterar att hälso- och sjukvårdssystem som huvudsakligen 
finansieras via sociala avgifter på anställdas löner kan må bra av att intäktsbasen 
breddas till att även omfatta andra inkomster än lön.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, till 
kommissionen, till Ständiga kommittén för sysselsättningen, till Kommittén för socialt 
skydd och till regeringar och parlament i medlemsstaterna och i kandidatländerna.
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MOTIVERING

Demografisk utveckling

Om dagens demografiska trend följer prognoserna kommer befolkningen i Europa att krympa 
och åldras. År 2050 är befolkningen något mindre och betydligt äldre. Som en följd minskar 
födelsetalen till under reproduktionsnivån, samtidigt som medellivslängden ökar. När antalet 
unga minskar och andelen människor över 65 år ökar resulterar det i en omvänd 
ålderspyramid.

EU:s genomsnittliga födelsetal är inte en funktion av kvinnors val eller av hur stark önskan att 
bilda familj faktiskt är hos de europeiska medborgarna. Det beror snarare på faktorer som att 
brister i barnomsorg, socialt och ekonomiskt stöd till familjer och arbetsmarknaden för 
kvinnor gör det svårt att förena arbete och familjeliv. Sociala förhållanden kan utlösa oro 
(osäker arbetssituation, höga bostadskostnader) och fruktan för framtiden 
(ungdomsarbetslöshet och otrygga anställningar).

Om förändringen av den arbetande befolkningens struktur ska kompenseras genom 
invandring kommer behovet av 90–100 miljoner invandrare att göra befolkningen etniskt, 
kulturellt och religiöst mycket mer blandad. Europaparlamentet påminner om att de allt större 
ansträngningarna att öka invandringen av kvalificerad arbetskraft kan förvärra 
kunskapsflykten i ursprungsländerna. Detta kan påverka den ekonomiska och samhälleliga 
utvecklingen i dessa länder ytterst negativt.

Samhällsutveckling

Föredraganden anser att det går att komma ganska långt med omvandlingen av välfärdsstaten 
genom att övergå från en politik för sociala utgifter till en politik som syftar till social 
aktivering.

Lissabonstrategin och de sysselsättningsmål som EU-länderna enats om skapar ett behov av 
att locka och behålla allt fler människor i kvalitetsarbeten, att öka utbudet av arbetskraft och 
att modernisera de sociala trygghetssystemen, att verka för ökad anpassningsbarhet och 
trygghet för både arbetstagare och företag, och att öka investeringarna i humankapital genom 
bättre utbildning och yrkeskunnande.

Man kan konstatera att det finns många former av samlevnad. Det kommer till uttryck genom 
att färre äktenskap ingås, att andelen skilsmässor ökar och att människor väntar längre med att 
skaffa sitt första barn. På så vis kompletteras den traditionella familjemodellen byggd på 
äktenskap, som fortfarande överväger, med alternativa samlevnadsformer.

Föredraganden konstaterar att mer individualiserade beteendemönster förändrar människors 
benägenhet att ställa sig bakom socialförsäkringssystemen och andra samhällsinstitutioner. 
Detta kommer att intensifiera debatten om att omdefiniera solidaritetsbegreppet och om hur 
samhällets bördor ska fördelas.
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Finansiell utveckling

När befolkningen åldras innebär detta (om dagens politik bibehålls) att de offentliga utgifterna 
ökar i flertalet medlemsstater fram till 2050. Främst gäller detta utgifterna för pensioner, 
hälso- och sjukvård och långtidsvård. Besparingspotentialen genom att 
utbildningskostnaderna minskar kan endast i begränsad omfattning uppväga detta, eftersom 
investeringarna i livslångt lärande ökar.

Föredraganden konstaterar att omstrukturering och större utmaningar har påverkat 
skatteuppbörden: exempelvis har den globala konkurrensen hårdnat och 
produktionsfaktorerna blivit allt rörligare. Det finns därför ett stort behov av att diskutera 
alternativa, mer beständiga skattebaser.

Ekonomisk utveckling

Världen präglas i dag av globalisering, med allt friare handel, och av en snabb teknisk 
utveckling. Detta skapar ett starkt konkurrenstryck som tvingar företag som vill expandera att 
arbeta mer flexibelt. Prognoser visar att den potentiella, genomsnittliga årliga BNP-tillväxten 
saktar in under de närmaste årtiondena.

I framtiden kommer den ekonomiska tillväxten att drivas på andra sätt. Sysselsättningen ger 
ett positivt tillväxtbidrag fram till 2010, men efter 2030 blir bidraget starkt negativt. 
Arbetskraftens produktivitet blir den viktigaste (och ibland enda) tillväxtmotorn. Om vi ska 
fortsätta att öka produktiviteten är det därför avgörande att vi satsar mer pengar på forskning 
och utveckling.

Arbetskraftens förändrade åldersstruktur kan påverka konsumtions- och efterfrågemönster på
hemmamarknaderna. Detta kan utlösa omfördelningar mellan olika sektorer. Det i sin tur kan 
kräva att arbetskraften blir rörligare, om det inte ska uppstå ett växande glapp mellan utbud 
och efterfrågan på arbetsmarknaden när sysselsättningen minskar.

Arbetsmarknadens utveckling

Globaliseringen kommer att strukturellt förändra branscher och regioner. Även 
sysselsättningsmönster och -nivåer kommer att förändras. Den politiska reaktionen blir att 
agera för mer flexicurity (balanserat förhållande mellan flexibilitet och social trygghet). 
Europaparlamentet framhåller att den viktigaste utmaningen är att förena ekonomisk 
flexibilitet med ett förbättrat socialt skyddsnät, så att vi skapar förhållanden som låter oss 
utnyttja de möjligheter som finns optimalt. Parlamentet konstaterar att det finns ett behov av 
kompetent och anpassningsbar arbetskraft och att det därför är lämpligt att göra människor 
mer attraktiva på arbetsmarknaden genom att blanda en aktiv arbetsmarknadspolitik med 
investeringar i livslångt lärande.

Detta betyder också att möjligheterna till utbildning och fortbildning måste förstärkas, i 
synnerhet för lågutbildad arbetskraft.

Arbetsmarknaden är nyckeln till en framgångsrik anpassning av politiken, eftersom ett lands 
förmåga att tillhandahålla välfärdssystem med hög kvalitet i sista hand avgörs av hur 
produktiv landets ekonomi är.



PE402.875v01-00 10/12 PR\712391SV.doc

SV

Givet att invandringen förblir på samma nivå som i dag minskar arbetskraften från 
227 miljoner människor 2005 till 183 miljoner 2050. Sysselsättningsnivån ökar till 70 procent 
2020, huvudsakligen därför att kvinnornas förvärvsfrekvens ökar – detta beror i sin tur främst 
på att en äldre generation kvinnor, med lägre relativ förvärvsfrekvens, går i pension. Antalet 
sysselsatta ökar med 20 miljoner människor till 2017, men minskar sedan med 30 miljoner 
fram till 2050.

Detta innebär också att andelen arbetslösa, och därmed utgifterna för arbetslöshetsersättning, 
minskar med omkring 0,6 procentenheter av BNP till 2050. Denna jämförelsevis lilla 
minskning är blygsam och uppväger inte utgiftsökningarna på andra områden.

Minskningen av arbetskraften innebär att det sammanlagda antalet arbetstimmar minskar. För 
att kompensera denna utveckling behöver återstående arbetstagare arbeta fler timmar, 
alternativt antalet deltidssysselsatta minska.

En förutsättning för att kunna öka andelen sysselsatta är att alla grupper som utsätts för
diskriminering på arbetsmarknaden aktiveras. Kvinnor måste därmed kunna förena sina olika 
ekonomiska roller på ett rättvist och effektivt sätt. Utbudet av barnomsorg och andra 
grundläggande tjänster för hushållen behöver utformas på ett sätt som gör det lättare för 
kvinnor att förena arbete och familjeliv.

Därmed är det också viktigt att det finns tillräckligt med arbetstillfällen för äldre människor 
som har lämpliga kvalifikationer. Åldersdiskriminering behöver därför bekämpas, livslångt 
lärande främjas, möjligheter till flexibel pensionsgång inrättas och arbetsmiljön vara sund.

Föredraganden anser att medlemsstaterna bör utnyttja denna utveckling som ett tillfälle att 
genomföra strukturella reformer.

Åldersrelaterad utveckling

När befolkningen åldras ökar också belastningen på de offentliga finanserna och på vissa 
former av skatteintäkter. Samtidigt gör globaliseringen det allt svårare att beskatta rörliga 
skattebaser.

Den förväntade ökningen av medellivslängden beror i stor utsträckning på lägre dödlighet i 
högre åldersgrupper. Detta kommer att förändra proportionerna mellan pensionstid och tid i 
arbete.

Föredraganden är övertygad om att en av de viktigaste utmaningarna blir att utveckla en 
arbetsmarknadspolitik och reformer av skatte- och förmånssystem som syftar till att öka 
utbudet av arbetskraft och säkra de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet då 
befolkningen åldras.

Pensioner

Den demografiska utvecklingen kommer att öka pensionsutgifterna i samtliga medlemsländer. 
Ökningen kan dämpas genom att delvis omvandla de offentliga ålderspensionssystemen till 
privat pensionssparande. En stärkt roll för det privata pensionssparandet kan emellertid 
medföra nya utmaningar och riskmoment, och göra det nödvändigt att på lämpligt sätt 
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lagstifta om privata pensionsfonder.

Att mannen är familjens försörjare har i mer eller mindre hög grad varit utgångspunkten för 
de pensionssystem som historiskt vuxit fram i medlemsstaterna. Systemen är med andra ord 
starkt familjeorienterade.

I dag förändras denna utgångspunkt, de så kallade normala livsmönstren, snabbt. 
”Lapptäckesbiografier” blir allt vanligare. För många människor, särskilt i utsatta grupper 
som invandrare, lågutbildade arbetstagare och ensamstående, medför detta ett nytt socialt 
risktagande när framtiden blir alltmer oförutsägbar. Det gör att de traditionella 
pensionssystemen, som bygger på systematisk riskbedömning och utgår ifrån en typisk 
livsföring som följer en mall, behöver omstruktureras. Ett omväxlande yrkesliv påverkar 
pensionsanspråken starkt, och i de flesta yrken får uppehåll negativa följder för 
karriärmöjligheter och lönenivåer.

Det är främst kvinnor som tar hand om barnen. Detta kan ske mer eller mindre frivilligt,
genom inverkan av kulturellt rotade attityder och samhällsnormer, eller därför att 
barnomsorgen är undermålig eller helt saknas. Situationen förvärras av föräldraledighetens 
utformning i många medlemsstater: att utnyttja ledigheten är ofta obligatoriskt för kvinnorna. 
Europaparlamentet framhåller att det är nödvändigt att kompensera kvinnor för dessa 
försämrade karriärmöjligheter om de ska ha en reell möjlighet att välja att skaffa barn utan att 
behöva vara oroliga för att det går ut över deras ekonomi.

Hälso- och sjukvårdens utveckling

Åldrandet i sig utlöser inte stigande hälso- och sjukvårdsutgifter, men då befolkningen åldras 
växer belastningen på de offentliga finanserna. Fram till 2050 kommer de offentliga utgifterna 
för hälso- och sjukvården att öka med 1,5–2 procentenheter av BNP i de flesta medlemsstater.

Då befolkningen åldras påverkas behovet av långtidsvård starkt: när de äldre blir fler behövs 
det fler vårdplatser inom långtidsvården, vilket ger en kostnadsökning som motsvarar
0,5-1 procentenheter av BNP. 

Utbudet av icke yrkesmässig vård i hemmen minskar också då familjerna blir mindre 
samtidigt som kvinnorna blir mer aktiva på arbetsmarknaden. En högre efterfrågan på 
yrkesmässig vård kan därför öka behovet av långtidsvård mer än beräknat.

När befolkningen åldras kommer en hälso- och sjukvård som omfattar alla att kosta mer 
pengar. Eftersom avgiftshöjningar inte är aktuella ökar trycket på att minska det 
offentligfinansierade tjänsteutbudet till en liten kärna av livsviktiga tjänster. Hur stor denna 
kärna ska vara kommer att bli föremål för ändlösa debatter. Människor som har möjlighet att 
välja bort solidariskt utformade lösningar kan överge de offentliga hälso- och 
sjukvårdssystemen till förmån för privata vårdgivare som erbjuder fler tjänster med högre 
kvalitet. Detta kommer att öka den finansiella belastningen på de offentliga systemen, med 
följd att tjänsteutbudet minskas och kvaliteten försämras. Det i sin tur går ut över förtroendet 
för den offentligfinansierade hälso- och sjukvården och utgör en allvarlig prövning för den 
solidariska grundtanken.
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Föredragandens viktigaste synpunkter

När befolkningen åldras och blir mer heterogen, samtidigt som budgetramarna är strikta, 
kommer medlemsstaterna att tvingas tänka om när det gäller olika inslag i deras traditionella 
sociala trygghetssystem. Här avses till exempel pensionssystem, arbetsmarknadssystem och 
hälso- och utbildningspolitiken.

Utvecklingen kan dämpas genom att förvärvsfrekvensen ökar, särskilt i åldersgruppen 
55-65 år och bland kvinnor (som för närvarande har en starkt nedsatt förvärvsfrekvens). 
Förutsättningen är att kvinnor har möjlighet att förena arbete med familjeliv, i synnerhet 
genom barnomsorg och heldagsskolor. Samtidigt behöver funktionshindrade få bättre 
möjligheter och villkor på arbetsmarknaden. Arbetet med att förebygga social utestängning 
måste intensifieras. Ska detta ske är det nödvändigt att genomföra Lissabonagendan med 
inriktning på att få människor i arbete, ge dem anständiga löner och andra incitament att 
arbeta.

Vi måste sörja för att hälso- och sjukvården och pensionerna för medlemsstaternas invånare är 
både hållbara och fullgoda under flera årtionden framåt. Det är en uppgift som kräver 
handling på alla nivåer i samhället: av regeringar, företag och hushåll.
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