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JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

A. mivel az előrejelzések szerint az elkövetkező évtizedekben az EU egészében jelentősen 
nőni fog az időskori függőségi ráta (a 65 éves vagy annál idősebb személyek aránya a 
15–64 évesekhez képest); mivel ez az arány a 2016. évi adatok szerint 29,6%-ra nőtt, és 
az előrejelzések szerint 2050-ig tovább emelkedik, majd 2070-ben eléri az 51,2%-ot;

B. mivel az idősebbek jelenlegi munkaerőpiaci és tágabb értelemben vett társadalmi 
helyzete azt mutatja, hogy hatalmas és döntő beruházásra van szükség olyan 
területeken, mint az esélyegyenlőség, az egész életen át tartó tanulás és az egészségügy, 
és általában véve az EU-n belüli növekvő gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek 
kezelése érdekében;

1. úgy véli, hogy a jelenlegi politikai megközelítést, amely korlátozott és káros jövőképen 
alapul („bármilyen munkát bármilyen áron”), fokozatosan meg kell szüntetni annak 
érdekében, hogy a foglalkoztatást és a munkát az egyén munkával töltött 
életszakaszának hosszabb távú perspektívájában lehessen szemlélni; 

2. úgy véli, hogy a szociális partnereknek, valamint az európai és nemzeti intézményeknek 
továbbra is folyamatos erőfeszítéseket kell tenniük az aktív időskor és a 
megkülönböztetésmentes munkaerő-felvétel valóban pozitív „kultúrájának” 
megteremtése érdekében; 

3. rámutat, hogy az idősödő munkaerő és a generációs megújulás hiánya komolyabb 
problémát jelent a mezőgazdaságban, mint más ágazatokban; úgy véli, hogy a 
mezőgazdasági vállalkozások esetében a piaci bizonytalanság és a jövedelmezőség 
hiányának kezelése kulcsfontosságú e tendencia megfordításához;

4. úgy véli, hogy Európában a mezőgazdasági munkaerő túlnyomó többségét még mindig 
a családi munkavállalók teszik ki, de megjegyzi, hogy az ilyen típusú munkaerő évek 
óta folyamatosan csökken, és a közeljövőben várhatóan még tovább fog csökkenni;

5. fontosnak tartja emlékeztetni arra, hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás fenntartása 
közvetlen hatással van a vidéki gazdaságok életben tartására; úgy véli továbbá, hogy 
nem szabad alábecsülni azt a kihívást, amellyel minden mezőgazdasági termelőnek 
szembe kell néznie a modern technológia és az innováció mezőgazdaságban betöltött 
szerepének megértése és az abban való szerepvállalás terén; ennélfogva hangsúlyozza 
az egész életen át tartó szakképzés, a tanácsadási szolgáltatások és az ismeretek 
cseréjének fontosságát mind a KAP keretén belül, mind azon kívül.


