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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a demográfiai változásokról és az EU jövőbeli kohéziós politikájára gyakorolt 
hatásaikról
(2010/2157(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Regionális Politikai Főigazgatóság gazdasági, társadalmi és a területi 
kohézióról szóló ötödik jelentésére, különösen annak 230–234. oldalára,

– tekintettel „A gazdasági, szociális és területi kohézióról szóló ötödik jelentéssel 
kapcsolatos következtetések: a kohéziós politika jövője” című dokumentumra 
(COM(2010)0642) és annak kísérődokumentumára (SEC(2010)1348),

– tekintettel a Regionális Politikai Főigazgatóság „Régiók 2020-ban – az EU régiói előtt 
álló jövőbeli kihívások értékelése” című, 2008. novemberi munkadokumentumára 
(Background Document to Commission Staff Working Document (SEC(2008)2868)),

– tekintettel a demográfiai kihívásokról és a nemzedékek közötti szolidaritásról szóló 2010. 
november 11-i állásfoglalására1, 

– tekintettel az Európa demográfiai jövőjéről szóló 2008. február 21-i állásfoglalására2,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „A nemzedékek közötti 
szolidaritás előmozdítása” című 2007. május 10-i közleményére (COM(2007)0244),

– tekintettel a demográfiai kihívásokról és a nemzedékek közötti szolidaritásról szóló 2006. 
március 23-i állásfoglalására3,

– tekintettel a Bizottság „Európa demográfiai jövője: kovácsoljunk lehetőséget a 
kihívásból!” című 2006. október 12-i közleményére (COM(2006)0571),

– tekintettel „A demográfiai változások kihívása, a nemzedékek közötti szolidaritás új 
formái” című 2005. március 16-i zöld könyvre (COM(2005)0094),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel az Európai Unióban és világszerte zajló demográfiai változás tény, kezelése pedig a 
jövő egyik kulcsfontosságú feladata,

B. mivel az európai népesség öregedése új feladatok elé állítja a régiókat, amelyeket 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0400.
2 HL C 184. E, 2009.8.6., 75. o.
3 HL C 292. E., 2006.12.1., 11. o.
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azonban nem fenyegetésnek, hanem sokkal inkább esélynek kellene tekinteni,

C. mivel különösen a vidéki régiók állnak nagy kihívások előtt, de a városi területeknek is új 
kihívásokkal, köztük az átlagéletkor változásával kell szembenézniük, és mivel a 
megfelelő infrastruktúra és szolgáltatások iránti igény sem a vidéki, sem a városi 
területeken nem csökken, hanem sokkal inkább minőségi változásokon megy keresztül,

D. mivel a tagállamok a 2007–2013-as operatív programok keretében 30 milliárd euró 
értékben irányoztak elő strukturális eszközöket a demográfiai változással kapcsolatos 
intézkedésekre, és ezáltal a regionális politika kulcsfontosságú eszköz e változás 
kezeléséhez,

Általános kérdések

1. úgy véli, hogy a közvélemény gyakran csak a demográfiai változások veszélyeit látja 
meg, a bennük rejlő lehetőségeket nem;

2. úgy véli, hogy a demográfiai változások igen különböző módon hatnak a régiókra;

3. úgy véli, hogy a nemek közötti egyenlőség politikai keretfeltételei hozzájárulhatnak a 
demográfiai kihívások kezeléséhez; ezért szorgalmazza, hogy a nemek közötti 
egyenlőség kérdését a demográfiai kérdések megvizsgálása során minden esetben vegyék 
figyelembe;

A strukturális politika reformjai

4. kéri, hogy a régiók az uniós strukturális eszközök odaítélésekor és elosztásakor 
demográfiai mutatókat is vegyenek tekintetbe;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy a demográfiai változásokat tekintse a jövőbeni kohéziós 
politika kialakítását szolgáló „tematikus prioritásnak”; kéri emellett, hogy a Bizottság a 
beruházási célú partnerségekről szóló megállapodások keretében sürgesse a tagállamokat 
e témakör bevonására;

6. biztatja a tagállamokat és a régiókat, hogy a demográfiai változásokat és azok hatásait az 
eddiginél jobban vegyék figyelembe horizontális prioritásként operatív programjaikban;

Városfejlesztés / infrastruktúra

7. ösztönzi a régiókat, hogy használják fel a strukturális alapokat a demográfiai kihívások 
kezelésére, valamint arra, hogy továbbra is vonzóak legyenek a lakosok számára, és 
ezáltal enyhüljön az elvándorlás;

8. úgy véli, hogy az elvándorlás megakadályozása érdekében a városokat gyermek- és 
családbaráttá kell alakítani, amihez hozzátartozik a „rövid távolságok városának” 
koncepciója, ahol a munkahely, a lakóhely és a kikapcsolódás helye közel esik 
egymáshoz; felhívja a régiókat, hogy a várostervezés során ügyeljenek a lakásokat, 
vállalkozásokat és zöldterületet is magában foglaló vegyes területhasználatra;

9. utal arra, hogy az ERFA-támogatások felhasználhatóak az idősek társadalmi 
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kirekesztődésének megakadályozására, például az idősek igényeihez igazodó 
infrastruktúra kialakításának céljára;

10. úgy véli, hogy a népességfogyás által érintett régiókban pénzügyileg támogatni kell a 
városrehabilitációt, illetve a terület-újrahasznosításokat; véleménye szerint a 
várostervezésnek jobban szem előtt kell tartania az infrastruktúra-használat módjának 
megváltoztatását, többek között a városközpontok újjáélesztése és átalakítása révén;

11. felhívja a régiókat, hogy dolgozzanak ki innovatív koncepciókat a tömegközlekedés 
területén, hogy meg lehessen felelni a különösen a vidéki térségekben tapasztalható 
utasszám-csökkenés jelentette kihívásoknak; 

Idősek, gyermekek, családok

12. támogatja az ERFA-támogatások kedvezményes hitelekhez történő felhasználását, 
amelyekkel támogatható a lakások idősek igényeinek megfelelő kialakítása; javasolja, 
hogy az idősödő társadalom magas életszínvonalának biztosítása érdekében különítsenek 
el pénzeszközöket gondozást is kínáló otthonok és többgenerációs otthonok céljára;

13. ösztönzi a tagállamokat, hogy szociális és egészségügyi szolgáltatásaikat igazítsák az 
igényekhez, és különítsenek el támogatásokat arra, hogy az időskorúak számára továbbra 
is biztosított legyen az otthoni ápolás és a teljes körű orvosi ellátás;

14. úgy véli, hogy az egészségügyi és gondozási rendszer területén végrehajtott állami 
beruházások fontosak az Európán belüli társadalmi kohézió szempontjából; felhívja a 
tagállamokat, hogy a vidéki területeken is biztosítsák a jó minőségű orvosi ellátást, 
például regionális távgyógyászati központok révén, valamint fordítsanak strukturális 
támogatásokat a távgyógyászattal kapcsolatos kiegészítő intézkedésekre;

15. figyelmeztet az ápolás területén mutatkozó szakemberhiány veszélyére; úgy véli, hogy a 
régióknak a magas színvonalú gondozás biztosítása érdekében az ERFA-támogatásokat 
fel kell használniuk ápolási szakemberek képzésére;

16. felhívja a régiókat és a településeket, hogy az elvándorlás feltartóztatása érdekében 
biztosítsanak átfogó, megbízható és ingyenes napközi ellátást a gyermekek valamennyi 
korosztálya számára;

Migráció / integráció

17. felhívja a tagállamokat, hogy jussanak egyetértésre egy közös migrációs stratégiáról, 
mivel Európa a demográfiai fejlemények miatt rá van utalva a szakképzett munkaerő 
bevándorlására;

18. javasolja, hogy az előítéletek felszámolása érdekében fordítsanak több pénzt az 
integrációra, aminek keretében támogatni lehetne különböző képzéseket és a kölcsönös 
cserét szolgáló közös rendezvényeket;

Foglalkoztatás



PE462.525v01-00 6/9 PR\861797HU.doc

HU

19. felhívja a Bizottságot, hogy az ESZA-t még inkább úgy alakítsa ki, hogy a benne rejlő 
potenciál megfeleljen a demográfiai változások kihívásainak; rámutat, hogy az idősebbek 
tudását fel kellene használni, például coaching-projektek keretében, és hogy ehhez 
megfelelő struktúrákra van szükség;

20. úgy véli, hogy a régióknak fel kellene használniuk az ESZA-támogatásokat a fiatalok 
munkanélküliségének leküzdéséhez, hogy lehetőséget adjanak nekik egy megfelelő 
szakma gyakorlására;

21. úgy véli, hogy növelni kell a nők foglalkoztatottsági arányát; ezért sürgeti, hogy tegyék 
lehetővé több nő számára a szakképzettséget igénylő munkahelyekhez és az egész életen 
át tartó tanulást célzó programokhoz való hozzáférést;

Elemzés / bevált gyakorlatok

22. úgy véli, hogy a régiókban zajló demográfiai folyamatokat statisztikailag figyelemmel 
kell kísérni; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat a demográfiai 
folyamatokra vonatkozó helyi, regionális és nemzeti adatbázisok összehasonlíthatóvá 
tételére, hogy az adatokat egész Európára kiterjedően értékelni lehessen; 

23. felhívja a Bizottságot a „demográfiai sebezhetőségi mutató” pontosítására és ötévenkénti 
megállapítására, hogy ezáltal azonosíthatóvá váljék, hogy Európa mely régiói vannak 
leginkább kitéve a demográfiai változásoknak;

24. felszólítja a tagállamokat, hogy javítsák a helyi és regionális szereplőkkel való 
együttműködést a demográfiai változásokkal összefüggő témákra vonatkozóan;

25. kéri a Bizottságot, hogy találjon módot a választott képviselőknek szóló Erasmus-
program elképzelésének megfelelő formában történő átalakítására és a nyári vagy téli 
egyetemmel kapcsolatos elképzelésének kifejtésére;

o

o          o

26. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

1. A demográfiai változás – Fenyegetés helyett esély

Az Európai Unión belüli demográfiai változás tény, kezelése pedig a jövő egyik 
kulcsfontosságú feladata. Az európai népesség öregedése egyre előbbre halad, világszerte 
nálunk a legmagasabb a népesség átlagéletkora és a legalacsonyabb a népességnövekedési 
ráta. A legtöbb tagállamban az egy nőre eső születések száma a fennmaradáshoz szükséges 
2,1 gyermekes átlag alatt marad (és részben tovább csökken), miközben a várható élettartam 
emelkedik. A 2010-ben Németországban született lányok 50%-os valószínűséggel meg fogják 
érni a 100. életévüket. A demográfiai változás ezért joggal tekinthető a 21. század 
megatrendjének, amely döntően meg fogja változtatni Európa politikai, szociális, társadalmi 
és közgazdasági helyzetét. 

A demográfiai változásokat sokan problémának tekintik. Az előadó ezt túlságosan szűk 
látókörű megközelítésnek tartja; véleménye szerint meg kell látni, hogy milyen lehetőségeket 
jelentenek Európa számára ezek a folyamatok. A probléma nem magában a demográfiai 
változásban rejlik, hanem abban, hogy a politika és a társadalom vonakodva néz szembe ezzel 
a változással.

Az előadó véleménye szerint a demográfiai változás az Európai Unió sok régiójával szemben 
új kihívásokat támaszt. Ezért a demográfiai folyamatokat elsősorban a régiók szintjén kell 
szemlélni, ahol igen különböző tendenciák figyelhetők meg. Míg a demográfiai változás 
számos vidéki térségben a fiatalok elvándorlásán keresztül érezteti hatását, a tehetősebb 
városi területek számára előnyökkel jár a betelepülők érkezése. Az olyan városi övezeteknek, 
mint London a betelepülők hullámait kell kezelnie, míg az olyan régiókból, mint az új német 
tartományok, Nyugat-Lengyelország és Észak-Spanyolország, elvándorol a lakosság. A 
népességfogyás mértéke 20 európai régióban meg fogja haladni a 10%-ot.

2. A demográfiai változás és az EU regionális politikája 

Nem minden régió ismerte még fel, hogy a demográfiai változás egyszerre jelenthet számára 
kockázatokat és lehetőségeket. A kihívások sokfélesége miatt a régióknak és a városoknak 
saját stratégiákra van szükségük. Ez alapvetően a tagállamok hatáskörébe tartozik, az előadó 
azonban meg van győződve arról, hogy a régióknak proaktív módon kell fellépniük, és ehhez 
egyszersmind útmutatásra és perspektívákra van szükségük. 

Az ötödik kohéziós jelentés következtetéseiben1 a Bizottság rámutat a demográfiai változás 
jelentőségére. Az Európai Bizottságnak a régiók közötti szolidaritás előmozdításáról szóló 
közleménye is kimondja, hogy szavatolni kell minden generáció jogait. A gyermekeknek és a 
fiataloknak szerepet kell kapniuk a társadalomban – ehhez hozzátartozik a családok 
támogatása, a minőségi gondozási és oktatási intézmények létrehozása és fenntartása, a 
szakképzés és a szakmai perspektívák biztosítása. A középső generációknak támogatásra van 
szükségük gyermekeik gondozása és nevelése terén, de az idősebb generáció ápolása terén is. 

                                               
1 COM(2010)642., 230. o. skk.
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Az idősebbeknek pedig segítségre van szükségük ahhoz, hogy aktív és független résztvevői 
legyenek a társadalmi életnek.

A tagállamok és a régiók strukturális támogatásokat vehetnek igénybe a testreszabott 
stratégiák kidolgozásához. Így az európai strukturális politika társfinanszírozást nyújt a 
demográfiai változást sikeresen kezelő projektekhez. A 2007–2013-as támogatási időszakban 
a tagállamok operatív programjaikban közel 30 milliárd eurót irányoztak elő ezzel kapcsolatos 
intézkedésekre (azaz a strukturális eszközök 8,5%-át). Ezáltal a regionális politika a 
demográfiai változás kezelésének kulcsfontosságú eszköze.

3. A jelentésben foglalt felhívások és kérdések

Az előadó tudatában van annak, hogy a demográfiai változás ágazatokon átívelő probléma1. 
Ennek ellenére úgy véli, hogy a strukturális politikának is – sőt annak különösen – szembe 
kell néznie a demográfiai változás hatalmas kihívásaival. Ezzel kapcsolatban az előadó hat 
kiemelt kérdéskört különböztet meg:

1. A strukturális alapokat jobban hozzá kell igazítani a demográfiai változás kihívásaihoz. A 
Bizottságnak ezt a változást Európa fejlődése szempontjából kulcsfontosságú prioritásnak 
kellene tekintenie. Egyidejűleg a tagállamoknak és a régióknak ezt a kérdést az eddiginél 
jobban figyelembe kell venniük, és operatív programjaikban horizontális prioritásként kellene 
elismerniük. A strukturális támogatások regionális elosztásakor demográfiai mutatókat is 
tekintetbe kell venni.

2. Az infrastruktúra terén az előadó a vidéki térségek és a városok tekintetében is jelentős 
kihívásokat lát. Az elvándorlást és az időskorúak társadalmi kirekesztődését meg kell 
akadályozni, a várostervezésnek alkalmazkodnia kell a körülményekhez. E téren a strukturális 
eszközök segítséget jelenthetnek. A városoknak és a településeknek vonzókká kell válniuk 
lakosaik számára, amihez hozzátartozik a gyermek- és családbarát infrastruktúra és a jó 
minőségű tömegközlekedés.

3. A demográfiai változás kapcsán elsősorban az időskorúakra, a gyermekekre és a családokra 
kell összpontosítani. Számukra sokat nyújthat a regionális politika, például az olyan 
kedvezményes hitelekhez nyújtott ERFA-támogatások révén, amelyek segítségével a polgárok 
az idősek igényeinek megfelelően alakíthatják ki lakásukat, vagy a többgenerációs együttélés 
előmozdítása által. A teljes körű orvosi ellátás, a megfelelő létszámú ápoló személyzet és a 
gyermekgondozás terén biztosított ingyenes napközi ellátás elengedhetetlen, és a kohéziós 
politikából is támogatható.

4. Európa demográfiai okokból továbbra is rá van utalva a bevándorló szakképzett 
munkaerőre2. A kék kártya csak az első lépést jelentheti az európai migrációs stratégia 
irányába. Egyidejűleg meg kell állapítani, hogy a bevándorolt személyek integrációja eltérő 
sikerrel zajlik. E téren a kohéziós politika például képzések és rendezvények révén (lásd 
                                               
1 Lásd még az EMPL bizottság 2010/2027(INI) sz. eljárását.
2 Németországnak például a következő 15 évben évente 30 000–50 000, harmadik országból érkező szakemberre 
lesz szüksége, ld. a német Szövetségi Munkaügyi Hivatal (Bundesagentur für Arbeit) „Perspektive 2025 -
Fachkräfte für Deutschland” című tanulmányát (Nürnberg 2011, 36. o. sk.).
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például a mannheimi német-török gazdasági központ rendezvényeit) támogatást nyújthat.

5. A demográfiai kihívások leküzdésében központi szerepet játszik a nők foglalkoztatási 
arányának növelése. Emellett fel kell lépni a fiatalok munkanélküliségével szemben. Az 
időskorúak tekintetében fontos, hogy (például coaching-projektek keretében) felhasználjuk 
tudásukat és képességeiket. A munkaerőpiacon nem szabad életkor alapján megkülönböztetést 
alkalmazni. Mindezen intézkedésekhez a tagállamok ESZA-támogatásokat is 
felhasználhatnak.

6. Az előadó véleménye szerint a demográfiai változás kihívásaira adandó válaszok 
megtalálásához először megfelelő statisztikákat kell készíteni erről a változásról. Második 
lépésben minden szinten javítani kell az illetékes szervek közötti koordinációt, és meg kell 
osztani egymással a bevált gyakorlatokat.

Ha a demográfiai változást mi alakítjuk, és európai szinten, csakúgy, mint nemzeti és 
regionális szinten válaszokat találunk, akkor az nem fenyegetést, hanem lehetőséget jelent 
Európa számára.


