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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. rámutat arra, hogy az uniós tagállamokban nagyon eltérő az öregedés üteme, és jelentős 
nemzeti, politikai és kulturális különbségek tapasztalhatók a demográfiai kihívás 
felfogását, és különösen az azzal való szembenézés mikéntjét illetően;

2. tudomásul veszi az aktív és egészséges időskor témájára vonatkozó európai innovációs 
partnerség végrehajtási tervét, különösen azt, hogy a köz- és magánszférába tartozó 
érdekeltek közötti együttműködést, a jó elképzelések és a legjobb gyakorlatok (pl. a 
digitális alapú „Marketplace” platform) cseréjét és átadását, valamint a meglévő 
finanszírozási eszközök optimalizálását állítja az előtérbe;

3. hangsúlyozza, hogy megfelelő feltételeket kell kialakítani ahhoz, hogy az emberek tovább 
dolgozzanak és termelékenyebbek legyenek, mind a munkaerő-piaci rugalmasság 
időelszámolások és részmunkaidős lehetőségek bevezetésével történő javítása révén, mind 
pedig a munkaszerződés korszerű formáinak – többek között ideiglenes szerződéseknek –
a biztosítása révén;

4. meggyőződése, hogy átfogó reformok szükségesek munkaerőpiacainkon a komoly 
hiányok megelőzése és elkerülése érdekében, amelyek további gazdasági lassuláshoz 
vezetnének, és veszélyeztetnék az európai jólét szintjét;

5. rámutat az aktív és termelékeny idősödő munkaerő felkészítése érdekében az oktatásba és 
képzésbe történő több befektetés alapvető szerepére, elsőbbséget biztosítva az egész életen 
át tartó tanulás számára;

6. fenntartja, hogy a nyugdíjrendszerek további reformjára van szükség ahhoz, hogy azokat 
fenntarthatóvá tegyék; nagyobb összhangot kell teremteni a tényleges nyugdíjkorhatár, a 
hivatalos nyugdíjkorhatár és a várható élettartam között;

7. kritikus jelentőségűnek tartja az idősebb generáció információs elszigeteltsége elleni 
küzdelmet; az új technológiákhoz való hozzáférés és azok használata elengedhetetlen az 
aktív és egészséges időskorhoz és az idősek társadalmi integrációjához.


