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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a demográfiai kihívásról és a nemzedékek közötti szolidaritásról
(2010/2027(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió demográfiai helyzetéről a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek címzett bizottsági jelentésről szóló, 1997. március 14-i állásfoglalására 
(1995)1,

– tekintettel a Bizottság 1997. évi demográfiai jelentéséről szóló, 1998. március 12-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel az „Úton minden korosztály Európája felé – a jólét és a nemzedékek közötti 
szolidaritás előmozdítása” című bizottsági közleményről szóló, 2000. december 15-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a „A demográfiai változások kihívása, a nemzedékek közötti szolidaritás új 
formái” című bizottsági zöld könyvre (COM(2005)0094),

– tekintettel a demográfiai kihívásokról és a generációk közötti szolidaritásról szóló, 
2006. március 23-i állásfoglalására4,

– tekintettel a jövő európai szociális modelljéről szóló, 2006. szeptember 6-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel Európa demográfiai jövőjéről szóló, 2008. február 21-i állásfoglalására6,

– tekintettel az „Európa demográfiai jövője – Kovácsoljunk lehetőséget a kihívásból!” 
című bizottsági közleményre (COM(2006)0571),

– tekintettel „A nemzedékek közötti szolidaritás előmozdítása” című bizottsági 
közleményre (COM(2007)0244),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak „A család és a demográfiai 
változások” című, 2007. március 14-i véleményére7 és azon javaslatára, hogy az EU 
tagállamai írjanak alá egy, a családok támogatásáról szóló Európai Paktumot,

– tekintettel az „Európa demográfiai jövője: tények és adatok” című bizottsági 
munkadokumentumra (SEC(2007)0638),

– tekintettel a Bizottság és a Gazdaságpolitikai Bizottság (a népesség elöregedésével 
                                               
1 HL C 115., 1997.04.14, 238. o.
2 HL C 104., 1998.04.06., 222. o.
3 HL C 232., 2001.08.17., 381. o.
4 HL C 292E., 2006.12.01., 131. o.
5 HL C 305E., 2006.12.14., 141. o.
6 E napon elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0066.
7 HL C 161., 2007.07.13., 66. o.
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foglalkozó munkacsoport) által készített, „2009-es jelentés az idősödésről: a 27 uniós 
tagállamra vonatkozó gazdasági és költségvetési előrejelzések (2008–2060)” című 
közös jelentésre,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2. cikkére és 3. cikkének (3) 
bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és 
Monetáris Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére 
(A7-0000/2010),

A. azzal a meggyőződéssel, hogy az emberhez méltó társadalom alapja a nemzedékek 
közötti méltányosság,

B. annak tudatában, hogy a célok eléréséhez a gazdaságnak és a társadalomnak minden 
nemzedék élettapasztalatára, közreműködésére és találékonyságára szüksége van,

C. azzal a meggyőződéssel, hogy a demográfiai változás alakítható, amennyiben azt 
kellőképpen előkészítik és komolyan veszik,

D. mivel a nemzedékek közötti méltányosság legfontosabb eszközei felett a tagállamok 
rendelkeznek (nyugdíjrendszerek és egészségügyi ellátás), az EU azonban fontos 
kezdeményezéseket indíthat a bevált gyakorlatok és a cselekvési programok felügyelete 
és cseréje terén,

Alapelvek és célkitűzések

1. a nemzedékek közötti méltányosságot az előnyök és a ráfordítások nemzedékek közötti 
egyenletes elosztásaként határozza meg;

2. úgy ítéli meg, hogy a nemzedékek közötti jól működő együttélés a szabadság, a 
szolidaritás és a méltányosság alapértékein nyugszik, és azt a kölcsönös tiszteletnek, 
felelősségvállalásnak és gondoskodásra való hajlandóságnak kell jellemeznie;

3. megállapítja, hogy az emberek örvendetes módon egyre tovább élnek, egyre tovább 
élnek aktív életet, és vesznek részt önállóan és elkötelezetten a társadalmi életben; 
másrészt pedig megállapítja, hogy a születések száma évtizedek óta alacsony a 
tagállamokban, ami a következő nemzedékek jelentős megterheléséhez és elosztási 
konfliktusokhoz vezethet; 

4. úgy véli, hogy a nemzedékek közötti méltányosságot szolgáló politika célkitűzése az 
kell, hogy legyen, hogy megteremtse az alapokat és az eszközöket ahhoz, hogy olyan 
nyílt és őszinte párbeszéd jöhessen létre a nemzedékek között, amely mindenki számára 
előnyös helyzetet kíván létrehozni; 

5. úgy ítéli meg, hogy világossá kell tenni, hogy az idősebb emberek nem terhet, hanem 
tapasztalatuk, teljesítményük és tudásuk révén nyereséget jelentenek a gazdaság és a 
társadalom számára;



PR\815397HU.doc 5/12 PE441.184v01-00

HU

Átláthatósági kezdeményezés

6. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Eurostat fenntartható fejlődésre vonatkozó 
mutatóinak információs eszközeként és továbbfejlesztéseként valamennyi tagállamban 
és uniós szinten vezessen be generációs mérlegeket annak érdekében, hogy minden 
generáció fizetési forgalmait, juttatásait és terheit megbízhatóan le lehessen képezni és 
előre lehessen jelezni;

7. támogatja egy hatásvizsgálat (generációs vizsgálat) kötelező jelleggel történő elvégzését 
európai és nemzeti szinten, amely láthatóvá teszi a jogszabályok nemzedékek közötti 
méltányosságra gyakorolt hatását, és lehetővé teszi a hosszú távú költség-haszon 
elemzést;

Oktatási és munkaügyi politika

8. meggyőződése, hogy a képzéshez és a munkaerőpiacokhoz való nyílt és méltányos 
hozzáférés képezi a nemzedékek közötti méltányosságot szolgáló politika lényegét, 
valamint a jólét és a függetlenség alapját;

9. elismeri, hogy a munka több mint kereső tevékenység, és hogy az idősebbek a családon 
belül és a társadalomban végzett munkájuk révén nagymértékben hozzájárulnak 
társadalmunk humánusabbá tételéhez, és ösztönzi a kormányokat, hogy könnyítsék meg 
a társadalmi munkát és a családon belüli gondozást, és haladéktalanul tisztázzák a 
felelősséggel kapcsolatos kérdéseket;

10. megállapítja, hogy a munkaerő-állomány egyoldalú fiatalítása már nem eredményez 
további innovációt, az csupán a tapasztalat, az ismeretek és kompetenciák pazarlása;

11. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a szakmai életutak az ideiglenes munkavállalás, a 
határozott időtartamú munkaviszonyok, a csekély mértékű foglalkoztatás vagy a 
munkanélküliség miatt egyre változékonyabbak és bizonytalanabbak;

12. meggyőződése, hogy a rugalmas biztonság (flexicurity) megkönnyítheti a szakmai élet 
különböző szakaszai közötti átmeneteket, amennyiben az a nemzedékek közötti 
szolidaritáson alapszik, és figyelembe veszi minden korosztály gondjait és szükségleteit;

13. hangsúlyozza, hogy minden képzési program középpontjában az egész életen át tartó 
tanulásnak kell állnia, és az abban való részvétel minden nemzedék számára 
követelmény;

14. hangsúlyozza, hogy a demográfiai változás nem szolgálhat ürügyül a szociális jogok és 
juttatások csökkentésére;

Az Európai Ifjúsági Garancia kezdeményezés 

15. hangsúlyozza, hogy a fiatalok munkanélkülisége a legsürgetőbb problémák közé 
tartozik, mivel az esélytelenséghez, kirekesztéshez, a szociális kiadások növekedéséhez, 
valamint az értékes emberi erőforrások pazarlásához vezet; 
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16. sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyen rendkívüli erőfeszítéseket, és 
dolgozzon ki konkrét intézkedéseket, és ennek részét képezze az Európai Ifjúsági 
Garancia, amelynek keretében a fiatalok számára legfeljebb hat hónapos 
munkanélküliséget követően munkahelyet, szakmai gyakorlati helyet, kiegészítő 
képzési vagy munkával kombinált képzési lehetőséget ajánlanak fel, feltéve, hogy az 
érintettek önálló erőfeszítéseik révén maguk is elősegítik a beilleszkedési folyamatot;

Az „Európai New Deal 50 plus” kezdeményezés

17. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy az EU 2020 
stratégia továbbfejlesztése keretében 2020-ig megvalósuljanak a következő 
célkitűzések:

i) az 50 év feletti munkavállalók foglalkoztatási arányának 55%-ot meghaladó szintre 
történő emelése;

ii) a korai nyugdíjba menetel és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi ösztönzők 
megszüntetése,

iii) továbbképzésben részt vevők arányának növelése több nemzedéket átfogóan;

iv) ösztönzők kialakítása egyrészt a 60 év feletti munkavállalók számára, hogy továbbra 
is álljanak a munkaerőpiac rendelkezésére, másrészt a vállalkozások számára, hogy 
alkalmazzák ezeket a munkavállalókat;

Az „AGE-Management” kezdeményezés

18. úgy ítéli meg, hogy az időskorúak foglalkoztathatósága szükségessé teszi, hogy a 
munkáltatók kezdeményezéseket tegyenek az egészségügy, a továbbképzés, a 
munkaszervezés, a munkahelyi elégedettség és a vezetői hozzáállás területén, és ezeket 
a kezdeményezéseket a szociális partnereknek közösen kell kidolgozniuk;

A „Generációs tandem” kezdeményezés

19. sürgeti olyan konkrét kezdeményezések létrehozását, amelyek célja az életkor 
szempontjából vegyes csoportok támogatása a munkafolyamat során; ösztönzi ezeknek 
a vállalkozásoknak a támogatását és a kiváló projektek kitüntetését;

A „Munka határok nélkül” kezdeményezés

20. meggyőződése, hogy az érintetteknek kell mérlegelniük, hogy a nyugdíjba vonulás 
nemzeti korhatárát meghaladóan mennyi ideig kívánnak kereső tevékenységet folytatni;

21. felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy 2012-ig elfogulatlan vizsgálatnak vetessék 
alá és szüntessék meg az egyes foglalkozások és hivatások gyakorlásánál, illetve a 
hitelek odaítélésénél meghatározott korhatárokat;

Az „Aktív időskor” kezdeményezés

22. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül az egészséges öregedés területén folytatott 
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tevékenységeket, és 2011-ben terjesszen elő egy, az idősebb emberek méltóságát, 
egészségét és életminőségét előmozdító cselekvési tervet;

23. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy javaslatot annak érdekében, hogy 2012 az 
aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve lehessen, ami rávilágít az 
idősek társadalmi szerepére; üdvözli, hogy számos civil társadalmi szervezet április 29-
ét a nemzedékek közötti szolidaritás napjává nyilvánította;

Családpolitika

24. hangsúlyozza, hogy a család társadalmunk alapját képezi, és az elválaszthatatlanul 
kapcsolódik az értékek és a szolidáris együttélés módjának közvetítéséhez; 
hangsúlyozza továbbá annak fontosságát, hogy a munka és a családi élet 
összeegyeztethetőségét minden tagállamban elérhető, színvonalas gyermekfelügyeleti és 
-nevelési szolgáltatások segítségével biztosítsák;

25. ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak a szülők számára kedvező intézkedéseket, 
például kiegészítő nyugdíjjogosultság és a vállalati bölcsődék számára nyújtott 
adókedvezmények formájában, valamint ösztönzi a bevált gyakorlatok cseréjét is az 
európai „Szövetség a családokért” keretében;

26. úgy ítéli meg, hogy a rugalmas munkaidő és a munkahelymegosztás hozzájárulnak a 
családi élet és a munka összeegyeztethetőségéhez;

Gazdasági és növekedési politika

27. úgy ítéli meg, hogy az idősek gazdaságán (az „ezüst gazdaságon”) belül az új piacok 
feltárása hatalmas lehetőségeket rejt magában a versenyképesség és az innovációs 
képesség javítására, valamint a növekedés és foglalkoztatás növelésére;

28. felhívja a tagállamokat, hogy hozzák létre a szükséges keretfeltételeket, különös 
tekintettel a különféle regionális feltételeket számításba vevő, innovatív megközelítési 
módokra;

Nyugdíj és költségvetési politika

29. figyelmeztet arra, hogy a szociális biztonsági rendszerek jelentős kihívások előtt állnak, 
és növekszik az időskori szegénység veszélye; úgy ítéli meg, hogy a nyugdíj-
előtakarékosság terén a tervezési biztonság áll a fontossági sorrend élén;

30. emlékeztet arra, hogy az állami költségvetések konszolidációja és az 
adósságcsökkentési kötelezettség teljesítése a nemzedékek közötti méltányosság 
kérdéskörébe tartozik;

Migrációs politika

31. úgy ítéli meg, hogy a sikeres beilleszkedéssel járó migráció hozzájárul a demográfiai 
változás kezeléséhez, és hogy túl sok migráns háttérrel rendelkező ember nem érzi úgy, 
hogy ahhoz a tagállamhoz tartozna, amelyben él;
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32. meggyőződése, hogy a sikeres beilleszkedés feltétele az azonosulás, az egyenlő 
részvétel és felelősségvállalás, és az csak úgy lehet sikeres, ha a bevándorlók 
alkalmazkodásra való hajlandósággal, a fogadó közösségek pedig befogadóképességgel 
rendelkeznek;

Ellátási politika

33. figyelmeztet arra, hogy a demográfiai változás súlyos regionális egyenlőtlenségeket 
mutat, és a vidéki, periférikus területekről való elvándorláshoz vezet, ezért ki kell 
dolgozni a szociális és egészségügyi ellátórendszerek átalakítására vonatkozó 
koncepciókat, forrásokat kell rendelkezésre bocsátani, és kezdeményezni kell a bevált 
gyakorlatok fokozott cseréjét;

34. hangsúlyozza, hogy az embereknek jövedelemtől, kortól, társadalmi helyzettől vagy 
egészségügyi kockázatoktól függetlenül hozzáférhető, színvonalas orvosi ellátásban és 
ápolásban kell részesülniük;

35. elismeri az idősek ápolásában végzett munkát, és felhívja a tagállamokat, hogy az 
ápolásra szorulók méltóságának védelme érdekében hozzanak létre szabályos és 
átlátható ellenőrző rendszereket;

36. úgy ítéli meg, hogy szükség van egy uniós szintű, az Európai Parlament és a Tanács 
által elfogadott magatartási kódex létrehozására, amely meghatározza a hosszú távú 
gondozás rendelkezésre bocsátására vonatkozó alapkövetelményeket és -ellátásokat;

37. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A nemzedékek közötti méltányosság egyike a következő évek során az európai és nemzeti 
politika előtt álló legfontosabb szociálpolitikai kihívásoknak. Az évszázad kezdetére a 
demográfiai változások már lefutnak, annak első hatásai már ma érzékelhetőek.

A nemzedékek közötti szolidaritás biztosítása
A demográfiai változás eredményeképpen az emberek örvendetes módon egyre tovább élnek, 
és egyre tovább élnek fizikailag és szellemileg aktív életet. A születések száma ugyanakkor 
évtizedek óta alacsony a tagállamokban; az életkor szerinti megoszlás folyamatosan az 
idősebb nemzedékek irányába tolódik el. A nemzedékek közötti megállapodás lehetőségei 
kimerülnek: csak addig képes garantálni a szolidaritást, a szociális méltányosságot és a 
szociális biztonsági rendszerek stabilitását, amíg a juttatásokban részesülők száma lényegesen 
alacsonyabb, mint az azokat megfizetők száma.  Ha az előrejelzések nem tévednek, akkor 
nem zárható ki, hogy az elkövetkező nemzedékek pénzügyi terhei magasak lesznek, és ez 
elosztási konfliktusokhoz vezet. A pénzügyi, gazdasági és szociális válságok tovább 
súlyosbíthatják ezt a tendenciát.

A párbeszéd lehetővé tétele  
Az előadó tudatában van annak, hogy a nemzedékek közötti méltányosság eléréséhez 
szükséges legfontosabb eszközök felett a tagállamok rendelkeznek. Számos európai 
csúcstalálkozó témája volt már, hogy a változás milyen következményekkel jár, de az 
ígéreteket csak vonakodva teljesítik. Az európai hozzáadott értéket különösen abban látja az 
előadó, hogy megteremtjük egy olyan nemzedékek közötti, nyílt és őszinte párbeszéd alapjait 
és eszközeit, amely mindenki számára előnyös helyzetet hozhat létre. A méltányosság 
fogalmának a gyakorlatba való átültetésekor fokozottabban érvényesíteni kell a munkabeli, 
esélybeli és részvételbeli méltányosság alapelveit.

Az átláthatóság megteremtése
Az előadó a nyílt párbeszéd alapjának megteremtéséhez konkrét intézkedéseket javasol. Az 
olyan átláthatósági kezdeményezéseknek, mint például a generációs mérlegek, az a céljuk, 
hogy az egyes korosztályok közötti fizetési forgalmakat, továbbá valamennyi nemzedék 
juttatásait és terheit megbízhatóan leképezzék és előre jelezzék.  A jogszabályok kötelező 
jellegű hatásvizsgálatainak (a generációs vizsgálatnak) az a célja, hogy európai és nemzeti 
szinten láthatóvá tegye a jogszabályok nemzedékek közötti méltányosságra gyakorolt hatását 
és lehetővé tegye a hosszú távú költség-haszon elemzést.

Oktatási és munkaügyi politika
Az oktatási és a munkaügyi szakpolitika kiemelt figyelmet érdemel. A nemzedékek közötti 
méltányosságot szolgáló politika lényegét a képzéshez és a munkaerőpiacokhoz való nyílt és 
méltányos hozzáférésnek kell képeznie. Ez képezi az alapot ahhoz, hogy minden egyes 
nemzedék jólétet és függetlenséget teremthessen magának. A termelékenységet az egész
életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés és a foglalkoztatási arány növelésével lehet fokozni. 
Egyes emberek kirekesztése sérti az emberi méltóságot.



PE441.184v01-00 10/12 PR\815397HU.doc

HU

Az 55 és 64 év közöttiek foglalkoztatási rátája nem éri el a lisszaboni célkitűzést (50%), 
amelyet az Európai Tanács a 2010 évre megállapított.1 2020-ig előreláthatóan három millió 
fővel fog csökkenni a kereső tevékenységet folytatók száma. A munkaerőpiac és a gazdaság 
jelentős strukturális változásokon megy keresztül: a család szerkezete átalakul, tovább nő az 
„idősödő munkavállalók“ (55-64 évesek), a nyugdíjasok (65-79 évesek), és az aggok (80 év 
felettiek) aránya, ugyanakkor csökken a gyermekek, a fiatalkorúak és a munkaképes korú 
fiatalok száma.2 A szakmai életutak a nemzetgazdasági válságok, az ideiglenes 
munkavállalás, a határozott időtartamú munkaviszonyok, a csekély mértékű foglalkoztatás 
vagy a munkanélküliség miatt egyre változékonyabbak és bizonytalanabbak. Ennek 
kezeléséhez életciklusra összpontosító megközelítés keretében gyorsan és határozottan
fokozni kell a fiatal és idősebb emberek munkaerő-piaci részvételét. A rugalmas biztonság 
koncepciója és az EU 2020 stratégia célkitűzése, miszerint 75%-os foglalkoztatási arányt kell 
elérni, fontos lépéseket testesítenek meg.

Az EU-ban a 15–24 év közöttiek körében egyértelműen magasabb a munkanélküliek aránya, 
mint bármely más korosztály körében. Az iskolából kimaradók aránya továbbra is túlságosan 
magas, és veszélyben van az a célkitűzés, miszerint 2012-re 10% alá kell szorítani az 
iskolából kimaradók arányát. A jövőbeli munkahelyeknek magasan képzett munkavállalókra 
van szükségük. A fiatalok munkaerő-piaci részvételi arányának növelésére az előadó javasolja 
egy Európai Ifjúsági Garancia létrehozását. Ez az Ifjúsági Garancia a fiatalok számára 
legfeljebb hat hónapos munkanélküliséget követően munkahelyet, szakmai gyakorlati helyet, 
kiegészítő képzési vagy munkával kombinált képzési lehetőséget biztosít. Ennek során a 
„támogatni és követelni” („fördern und fordern“) alapelvet kell követni: Az érintetteknek
önálló erőfeszítéseik segítségével maguknak is elő kell segíteniük a munkaerő-piaci 
beilleszkedésük folyamatát.

Tekintettel az idősebbekre, az előadó kéri egy Európai New Deal 50 plus megállapodás 
létrehozását. A megállapodásnak az EU 2020 stratégia továbbfejlesztése keretében rögzítenie 
kell az 50 év feletti munkavállalók 55%-ot meghaladó foglalkoztatási arányát, a korai 
nyugdíjba menetel és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi ösztönzők megszüntetését, a 
továbbképzésben részt vevők arányának növelését több nemzedéket átfogóan, valamint 
ösztönzők kialakítását a 60 év felettiek számára, hogy továbbra is álljanak a munkaerőpiac 
rendelkezésére. A gazdasági életben és a társadalomban világossá kell tenni, hogy az idősebb 
emberek nem terhet, hanem tapasztalatuk, teljesítményük és tudásuk révén nyereséget 
jelentenek. A megállapodást olyan konkrét intézkedéseknek kell kísérnie, mint például az 
életkor szempontjából vegyes csoportok előmozdítása a vállalatokon belül, és a korhatárok 
vizsgálata és megszüntetése.

Szükség van arra, hogy a vállalatok megváltoztassák gondolkodásmódjukat. A CEDEFOP 
legújabb kutatásai kimutatják, hogy a legtöbb munkáltató továbbra is előítéletekkel 
rendelkezik az idősebb munkavállalók teljesítőképességével kapcsolatban. Az egészségügy, a 
továbbképzés, a munkaszervezés, a munkahelyi elégedettség és a vezetői hozzáállás területén 
kezdeményezésekre van szükség. Ezeket a kezdeményezéseket a szociális partnereknek 
közösen kell kidolgozniuk és előmozdítaniuk a vállalatokon belül. Jobb megértésre van 
                                               
1 A 2012. év az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évévé történő nyilvánításának 
lehetőségével kapcsolatos konzultáció, Európai Bizottság, 2009. június
2 „A demográfiai változások kihívása, a nemzedékek közötti szolidaritás új formái” című zöld könyv 
(COM(2005)94), 
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szükség ahhoz, hogy az idősebb munkavállalók képessé váljanak és ösztönzést kapjanak 
ahhoz, hogy a nyugdíjkorhatárt meghaladóan is aktívak maradjanak.

A tagállamokban minden oktatási program középpontjában az egész életen át tartó tanulásnak 
kell állnia. A képesítések iránti jövőbeli igénynek a „new skills for new jobs” (új 
szakismeretek az új munkahelyek számára) kezdeményezések keretében végzett felméréséből 
kiderül, hogy a munkában állók zöme csak alapvető készségekkel rendelkezik.

Családpolitika 
Az EU-ban az átlagos születési ráta 1,5 gyermek, ami világszinten a legalacsonyabbak közé 
tartozik. Gyakran hiányoznak azok a struktúrák, amelyek a párok számára lehetővé teszik, 
hogy kívánságuk szerint vállalhassanak gyermekeket. A magasabb születési ráta előfeltétele 
egy olyan szakpolitika, amely a gyermekeket állítja a középpontba. A szakmai és a magánélet 
jobb összeegyeztethetősége különösképpen hozzájárulna a népesség elöregedésével 
kapcsolatos probléma megoldásához. Ki kell terjeszteni az elérhető és színvonalas 
gyermekfelügyeleti és -nevelési szolgáltatásokat, és a szülők számára kedvező intézkedéseket 
kell hozni.

Az aktív időskorral kapcsolatos politika
Aktív időskor alatt azt a folyamatot értjük, amelynek során optimalizáljuk az emberek 
számára nyitva álló lehetőségeket, hogy életkoruk előrehaladtával megőrizzék egészségüket, 
részt vegyenek szociális környezetük életében és javítsák életminőségüket. A 2012-es évet az 
aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évévé kell nyilvánítani, 
megmutatva ezzel, hogy a fiatalok és az idősebbek milyen teljesítménnyel járulnak hozzá a 
társadalom egészéhez. Az európai évek mindig hozzájárultak a szélesebb politikai 
támogatottság eléréséhez és az átfogóbb önkéntes kötelezettségvállalások felé vezető út 
egyengetéséhez.

Gazdasági és növekedési politika
Az előadó úgy ítéli meg, hogy a népesség növekvő öregedése hatalmas lehetőséget is rejt 
magában a versenyképesség és az innovációs képesség javítására, így a növekedés és 
foglalkoztatás növelésére. Meg kell teremteni az idősek gazdaságán (az „ezüst gazdaságon”) 
belüli új piacok feltárásához szükséges keretfeltételeket. Ide értendők mindazok a termékek és 
szolgáltatások, amelyek az idősebb emberek speciális igényeihez alkalmazkodnak, és a lehető 
legtovább megfelelő életminőség mellett önálló életet biztosítanak számukra. A 60 évnél 
idősebbek nemzedéke évi kb. 320 millió eurós vásárlóerővel rendelkezik csupán 
Németországban, és ez a tendencia fokozott mértékben emelkedik tovább.

Migrációs politika
A migráció kérdését világviszonylatban kell szemlélni: Az Egyesült Államok fokozott 
mértékben függ a bevándorlástól, miközben Afrikában és Közel-Keleten csak az évszázad 
végén fejti ki hatását a demográfiai változás. A bevándorlás számos országban enyhítette az 
alacsony születési ráta következményeit, illetve fenntartotta a népességnövekedést.  A 
migráció céljának minden esetben azonosulással, egyenlő részvétellel és felelősségvállalással 
járó beilleszkedésnek kell lennie. Ennek előfeltétele, hogy a bevándorlók alkalmazkodásra 
való hajlandósággal, a fogadó közösségek pedig befogadóképességgel rendelkezzenek.

Nyugdíjpolitika
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A demográfiai egyensúlyhiány jelentős következményekkel jár a szociális kiadások 
finanszírozására és a nyugdíjrendszerek pénzügyi helyzetére nézve. Az életkorral kapcsolatos 
szociális kiadások 2060-ig a tagállamok átlagában a GDP kereken 4,75 százalékával 
emelkednek.1 A nyugdíjakkal kapcsolatos közkiadások 2060-ig a GDP 2,4% százalékával 
emelkednek. Kérdés, hogy ilyen keretfeltételek között hogyan lehet megfelelő 
nyugdíjjövedelmet biztosítani mindenki számára. Az előadó emlékeztet arra, hogy az 
erőfeszítéseknek az állami költségvetések konszolidációjára és az adósságcsökkentési 
kötelezettségre kell összpontosítania.

Ellátási politika
Az Unión belül az elöregedett, ritka lakossággal rendelkező vagy periférikus területeken a 
demográfiai változások kiéleződnek, a jövőben megvalósuló tendenciák pedig hamarabb 
következnek be, mint a többi régióban. Csupán Kelet-Németországban az a veszély fenyeget, 
hogy 2050-ig eltűnik a keresőképes lakosság fele. Különösen támogatni kell az okokat és a 
következményeket vizsgáló tudományos kutatásokat mint a szociális és egészségügyi 
ellátórendszerek szükséges átalakítására vonatkozó politikai koncepció alapjait.

A várható élettartam folyamatos növekedésének köszönhetően az EU-ban növekszik a 80 év 
felettiek száma. Az előrejelzések szerint a 2010 és 2030 közötti időszakban 57%-os 
emelkedés várható.2 Az egyedülállók száma növekszik. A családok egymaguk nem képesek 
gondoskodni az aggkorú családtagok ellátásáról. A tagállamoknak az ápolásra szorulók 
méltóságának védelme érdekében szabályos és átlátható ellenőrző rendszereket kell 
létrehozniuk, valamint egy uniós szintű, az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott 
magatartási kódexet kell bevezetniük, amely meghatározza a hosszú távú gondozás 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó alapkövetelményeket és -ellátásokat.

                                               
1 A Bizottság és a Gazdaságpolitikai Bizottság által készített, „2009-es jelentés az idősödésről: a 27 uniós 
tagállamra vonatkozó gazdasági és költségvetési előrejelzések (2008–2060)” című közös jelentés
2 „A demográfiai változások kihívása, a nemzedékek közötti szolidaritás új formái” című zöld könyv 
(COM(2005)94)


