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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

A. mivel az EU-27-ben a medián életkor a 2001. évi 38,3 évről 2018-ra 43,1 évre 
emelkedett; mivel az aktív népesség 2010 óta csökken, és az előrejelzések folyamatos 
csökkenésre utalnak1; mivel az aktív népesség a következő 50 évben valószínűleg 18%-
kal csökkenni fog2;

B. mivel az európaiak hosszabb és egészségesebb életet élhetnek, és születéskor várható 
élettartamuk körülbelül 10 évvel nőtt az elmúlt öt évtizedben mind a férfiak, mind a nők 
esetében; mivel az előrejelzések szerint 2070-ben a várható élettartam a férfiak esetében 
eléri a 86,1 évet, a nők esetében pedig a 90,3 évet3; mivel az eltartottak és a 
fogyatékossággal élő személyek száma várhatóan növekedni fog, miközben a népesség 
öregszik; mivel az időskorú eltartottak aránya az előrejelzések szerint 2030-ra eléri a 
62%-ot4; mivel 2014-ben az idős népesség csaknem fele számolt be arról, hogy legalább 
egy testápolási vagy háztartási tevékenység elvégzésekor nehézségekbe ütköznek5;

C. mivel a demográfiai tendenciák folytatódásával az időskori szegénység valószínűleg 
egyre nagyobb aggodalomra fog okot adni; mivel 2018-ban az EU-27-ben a 65 éves 
vagy annál idősebb személyek 15,5%-át fenyegette a szegénység6; mivel a nőket 
időskorban nagyobb valószínűséggel sújtja a szegénység és a társadalmi kirekesztés; 
mivel a nők születéskor várható élettartama 5,5 évvel magasabb, mint a férfiaké7; mivel 
a nők aránytalanul nagy terhet viselnek a gyermekek, az idősek és a fogyatékossággal 
élő személyek formális és informális gondozása terén; mivel a 20 és 64 év közötti nők 
egyharmada családi vagy gondozási kötelezettségei miatt nem vesz részt fizetett 
munkában, ezzel szemben a férfiak mindössze 5%-a gazdaságilag inaktív8; mivel 2019-
ben az egyszemélyes háztartásban élő nők aránya elérte a 40%-ot, és több mint 
kétszerese volt az egyedül élő férfiak arányának9;

D. mivel a demográfiai változás súlyos hatást gyakorol az EU társadalmi, gazdasági és 
területi kohéziójára, különösen a vidéki területeken és a már lemaradt régiókban; mivel 
egyes régiókban a demográfiai hanyatlás súlyosbítja a meglévő egyenlőtlenségeket és 
rontja az emberek életminőségét; mivel az EU-ban tapasztalható egyenlőtlenségek arra 
kényszeríthetik a munkavállalókat, hogy egy másik régióban vagy tagállamban 
keressenek munkalehetőségeket; mivel a kohéziós politikai eszközöknek foglalkozniuk 
kell a városokba, más régiókba vagy tagállamokba irányuló migrációt befolyásoló 

1 Az Európai Parlament Kutatószolgálata: Az Európai Unió demográfiai kilátásai, 2020. március, 3. o.
2 Az Európai Bizottság jelentése a demográfiai változások hatásairól, 2020. június, 15. o.
3 Az Európai Bizottság jelentése a demográfiai változások hatásairól, 2020. június, 4. o.
4 Az Európai Parlament Kutatószolgálata: Az Európai Unió demográfiai kilátásai, 2020. március, 5–6. o.
5 Eurostat, Statisztikák a funkcionális és tevékenységi korlátozottságokról, 2019. november.
6Az Európai Bizottság jelentése a demográfiai változások hatásairól, 2020. június, 22. o.
7Az Európai Bizottság jelentése a demográfiai változások hatásairól, 2020. június, 7. o.
8EIGE, A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 2019. évi mutató. A munka és a magánélet közötti egyensúly, 
2020., 79. o.
9Az Európai Bizottság jelentése a demográfiai változások hatásairól, 2020. június, 11. o.
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számos tényezővel; mivel a fiatalok és a nők különösen azok közé tartoznak, akik 
elhagyják a vidéki területeket és a hátrányos helyzetű régiókat;

E. mivel mind a munkavállalók szabad mozgása, mind a belső és külső migráció továbbra 
is hatással lesz a lakosság méretére uniós, nemzeti és regionális szinten; mivel a 
migrációt és az agyelszívást gyakran az országok közötti társadalmi és gazdasági 
különbségek váltják ki, mind az Unión belül, mind pedig az EU és harmadik országok 
között;

F. mivel a népesség elöregedése a munkaképes korú népesség csökkenését okozza, és 
Unió-szerte a települések és falvak hanyatlásához vezethet; mivel a települések és 
falvak összeolvasztására vagy más településekbe vagy városokba való integrálására 
vonatkozó döntések a települések és falvak teljes eltűnését is eredményezhetik; mivel az 
ambiciózus beruházások és a minőségi munkahelyek, valamint a szolgáltatások és az 
infrastruktúra hozzáférhetőségének és minőségének javítása különösen fontos az 
elnéptelenedés kockázatának kitett régiókban annak érdekében, hogy fokozzák 
gazdasági fellendülésüket és hosszú távú versenyképességüket az egységes piacon, és 
ezáltal visszafordítsák a negatív demográfiai tendenciákat;

G. mivel a Covid19-világjárvány valószínűleg hatással lesz az EU-n belüli demográfiai 
tendenciákra, és ismét rávilágított az EU-n belüli demográfiai változások hatásaira adott 
szakpolitikai válaszok hiányára, például a megfelelő és megfizethető lakhatás, a 
minőségi gondozási létesítmények, valamint a megfelelő gondozási és támogatási 
szolgáltatások hiányára, amint azt az egészségügyi ellátás fokozódó hiányára utaló 
jelenségek is mutatják; mivel a negatív demográfiai tendenciák azt jelentik, hogy 
nagyobb szolidaritásra van szükség a generációk között, ami elengedhetetlen a 
Covid19-válságból és a jövőbeli válságokból való sikeres kilábaláshoz, valamint a 
méltányosabb, befogadóbb és ellenállóbb társadalmak létrehozásához; mivel a Covid19-
világjárvány ismételten hangsúlyozta az idősek méltósága és alapvető jogai Unióban 
való védelmének és előmozdításának fontosságát;

H. mivel a demográfiai változások intenzitása és gyorsasága jelentős gazdasági, társadalmi 
és környezeti nyomást gyakorol a tagállamok kormányaira, valamint a helyi és 
regionális önkormányzatokra a közszolgáltatások nyújtása és fenntartása tekintetében, 
beleértve az oktatást, az egészségügyet, a szociális jólétet, a lakhatást, a szociális 
szolgáltatásokat, a nyugdíjakat, a közüzemi szolgáltatásokat és az idősbarát 
infrastruktúrát; mivel megfelelő szakpolitikai válasz hiányában ezt a nyomást tovább 
súlyosbítja majd az aktív népesség számának csökkenése és az eltartottak magasabb 
aránya, valamint a krónikus betegségek növekvő előfordulása;

I. mivel a demográfiai kihívások kezeléséhez összehangolt fellépésre és átfogó 
szakpolitikai csomagra van szükség, beleértve a foglalkoztatás, a szociális védelem, az 
egészségügy és a munkahelyi biztonság, az oktatás és a készségek területére vonatkozó 
célzott intézkedéseket, amelyek kidolgozása és hatása időbe telik; mivel a leginkább 
érintett régiókban a demográfiai változások egyes negatív hatásai az uniós eszközök 
támogatásával tett azonnali reagálást tesznek szükségessé;

J. mivel a megfelelő infrastruktúra, a megfizethető, magas színvonalú szolgáltatások, 
különösen az egészségügyi ellátás, az idősgondozás, a gyermekgondozás, a tartós 
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ápolás-gondozás és a napközi otthonok kulcsfontosságú szerepet fognak játszani; mivel 
először megfelelően értékelni kell a távmunka, a digitális oktatás, a távgondozás és a 
távorvoslás szerepét, majd lehetőség szerint tovább kell fejleszteni és megfelelően végre 
kell hajtani ezeket alkalmazásuk kiterjesztése, valamint a polgárok életminőségének és 
biztonságának biztosítása érdekében; mivel el kell ismerni a foglalkoztatás és a szociális 
innováció európai uniós programjának (EaSI) fontosságát a tartós ápolással-gondozással 
kapcsolatos projektek finanszírozásában; mivel az egyetemes tervezés koncepciójával 
összhangban létfontosságú a termékek és szolgáltatások általános hozzáférhetőségének 
a családok, a fogyatékkal élők és az idősek számára való biztosítása;

K. mivel fontos, hogy az EU valamennyi szakpolitikájában érvényesítse a demográfiai 
kérdéseket, többek között azáltal, hogy azokat beépíti hosszú távú prioritásaiba és 
költségvetési soraiba, különösen az ipari és fenntartható fejlesztési politikáiba, valamint 
az európai szemeszterbe, továbbá hogy megbízható, nagyléptékű statisztikai adatokat 
gyűjtsön és kövessen nyomon, illetve hogy minden szinten támogassa a kutatást és a 
bevált gyakorlatok cseréjét a demográfiai kihívások jobb megértésének elősegítése, a 
helyi munkaerőpiacokra gyakorolt hatásuk előrejelzése, valamint az idősbarát környezet 
biztosítására irányuló innovatív, hatékony és környezetbarát szakpolitikai megoldások 
kidolgozása érdekében; mivel a demográfiai kihívások nem kezelhetők olyan uniós ipari 
stratégia nélkül, amely biztosítja a közberuházásokat, a minőségi munkahelyeket, az 
állami kutatást és innovációt, valamint az egyenlő fejlődést és fenntarthatóságot 
ösztönző közoktatást; mivel a demográfiai változásokról és az EU jövőbeli kohéziós 
politikájára gyakorolt hatásaikról szóló, 2011. november 15-i10, valamint a kohéziós 
politika eszközeinek régiók által a demográfiai változások kezelésére való 
alkalmazásáról szóló, 2017. november 14-i állásfoglalásában11 a Parlament valamennyi 
rendelkezésre álló uniós eszköz – többek között a kohéziós politikai finanszírozás – 
felhasználására szólított fel a demográfiai változások jelentette kihívások kezelése 
érdekében;

L. mivel a kohéziós politika eszközei jelentik az állami beruházások fő forrását az EU-ban, 
amelyek az EU-ban a kormányzati tőkebefektetések 8,5%-át, az EU-13 szintjén 41%-át 
teszik ki, és számos más tagállamban meghaladják az 50%-ot12;

M. mivel a fiataloknak már a 2008-as gazdasági és pénzügyi válság idején is aránytalanul 
nagy terhet kellett viselniük; mivel a munkanélküliség, különösen a fiatalok 
munkanélkülisége és a tartós munkanélküliség, a fiatalok és az idősek közötti 
egyenlőtlenség és kirekesztés elleni küzdelem továbbra is az uniós régiók előtt álló fő 
kihívások egyike; mivel a munkahelyek és lehetőségek rendelkezésre állása – többek 
között a helyreállítási és újjáépítési szakaszban – és a magas színvonalú szolgáltatások 
javítják az életminőséget és erősítik a vidéki térségeket, ezáltal lehetővé téve számukra 
az elnéptelenedéssel és a régiók közötti egyenlőtlenségekkel szembeni fellépést; mivel 
az európai strukturális és beruházási alapokat proaktívabban kell felhasználni a fiatalok, 
az idősek, a fogyatékossággal élő személyek és más kiszolgáltatott csoportok 
támogatására a munkaerőpiacra való belépésük vagy ott maradásuk, valamint a 
minőségi munkahelyek biztosítása során, különös figyelmet fordítva a leginkább 

10Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0485.
11Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0427.
12Európai Bizottság, Az európai strukturális és beruházási alapok adatai, 2018. október.
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elnéptelenedett vidéki és távoli területekre;

N. mivel a munka és a magánélet közötti egyensúly fontosságát nem ismerik el 
megfelelően; mivel támogatást kell biztosítani a szülőknek, a gyermekeknek és a 
családoknak, beleértve az akadálymentes gyermekgondozási infrastruktúrát, a rugalmas 
munkafeltételeket, az egyszülős családoknak és a fogyatékossággal élő gyermeket 
nevelő szülőknek nyújtott segítséget, valamint a megfelelő pénzügyi támogatást az 
anyasági, apasági és szülői szabadság alatt; mivel az ilyen támogatás hozzájárulhat a 
negatív demográfiai tendenciák megfordításához;

O. mivel a demográfiai lehetőségeket és kihívásokat kezelő valamennyi politikának 
tényeken kell alapulnia, emberközpontúnak kell lennie és jogokon kell alapulnia, és 
különösen nem csorbíthatja az egyéni reproduktív jogokat; mivel a szexuális és 
reproduktív egészség, a nemek közötti egyenlőség, az egészségügyi és gondozási 
szolgáltatások, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrák területére irányuló 
beruházások a demográfiai kihívások kezelésének fontos elemei;

P. mivel tilos a nemen, vallási meggyőződésen, életkoron, fogyatékosságon vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés, amely az alapvető uniós értékek megsértését 
jelenti;

Q. mivel a demográfiai változásoknak a Szerződések keretében történő koordinált 
megközelítése rendkívül fontos lenne a jelenlegi negatív demográfiai tendenciák 
megfordítása érdekében, és előmozdítaná a területi, gazdasági és társadalmi kohéziót, 
valamint csökkentené a munkanélküliséget az EU-ban; mivel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 174. cikke értelmében e tekintetben különös 
figyelmet kell fordítani a súlyos és állandó demográfiai hátrányban lévő régiókra; mivel 
a vidéki területek és az agrár-élelmiszeripari ágazat a társadalom egészének, valamint az 
erős és ellenállóképes Európa támogatásának fontos elemét képezik; mivel a gyéren 
lakott vidéki területeken és az elnéptelenedés kockázatának kitett területeken a 
mezőgazdasági munkavállalók jobban ki vannak téve a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés kockázatának13;

R. mivel a demográfiai változást olyan strukturális változásnak kell tekinteni, amelynek 
társadalmilag fenntarthatónak kell lennie, és minden életkorban el kell ismernie, fel kell 
ismernie és ki kell használnia az emberekben rejlő lehetőségeket, és ezért minden 
szinten be kell vonni a politikai döntéshozókat és a civil társadalmat; mivel ebben az 
összefüggésben az idősödés lehetőséget kínál az ezüst gazdaság kiépítésére; mivel a 
demográfiai változások lehetőségeket teremthetnek, és rávilágíthatnak arra, hogy új 
fejlesztési perspektívákat kell előmozdítani, különösen a vidéki területeken, többek 
között a minőségi élelmiszerek iránti kereslet, a fenntartható turizmus fejlesztése, 
valamint az ezüst gazdaság, a szociális innováció és az infrastruktúra fejlesztése révén;

13„2015-ben a vidéki népesség valamivel több mint egynegyede (25,5%) volt kitéve a szegénység vagy a 
társadalmi kirekesztés kockázatának, míg a városokban élőknél ez az arány viszonylag alacsonyabb volt 
(24,0%). Az Eurostat 2016. évi adatai szerint ez a tendencia tovább erősödött, és az EU-28 vidéki területeken élő 
lakosságának (a városi területekkel összehasonlítva) nagyobb hányada van kitéve a szegénység vagy a társadalmi 
kirekesztés kockázatának.” (Az Európai Parlament Kutatószolgálata, Demográfiai kilátások az Európai Unióban, 
2020. március, 16. o.).
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1. felhívja a tagállamokat, hogy használják fel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközt és a kohéziós alapok forrásait a súlyos és állandó demográfiai hátrányokkal 
küzdő területek vonzerejének növelésére, és különösen használják fel az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot (ESZA) és a jövőbeli ESZA 
Pluszt a demográfiai változások jogokon alapuló és társadalmilag igazságos módon 
történő kezelésére – különös tekintettel a kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű 
csoportokra –, valamint a nyilvános terek minőségének és hozzáférhetőségének 
javítására mindenki számára; felhívja továbbá a tagállamokat, hogy mindenki, 
különösen a fogyatékossággal élő személyek, a gyermekek és az idősek számára 
javítsák a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és mozdítsák elő az elérhető, 
megfizethető és ellenálló uniós egészségügyi rendszereket; kiemeli, hogy a kohéziós 
alapok regionális szintű sikeres felvevőképessége nagymértékben függ a területi, 
társadalmi, politikai és gazdasági előfeltételektől is; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy a kohéziós alapokból finanszírozott termékek és 
szolgáltatások a mindenki számára történő tervezés elvével összhangban hozzáférhetők 
legyenek a kiszolgáltatott csoportok számára; emlékeztet a tagállamok saját 
közszolgáltatásaikkal kapcsolatos felelősségére;

2. hangsúlyozza, hogy az európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) 
tervezésének és felhasználásának javítása érdekében fontos a társadalmi befogadásnak a 
szociális partnerek, a civil társadalom, a regionális és helyi hatóságok és a helyi 
lakosság között a konkrét intézkedések tervezésében és végrehajtásában, valamint a 
programozás valamennyi szakaszában való együttműködése révén történő előmozdítása; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy biztosítsák a polgárok teljes körű részvételét a 
demokratikus folyamatokban;

3. felhívja a tagállamokat, hogy a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetővé tétele és 
a munkalehetőségek számának növelése érdekében használják fel a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz és az ERFA forrásait az önálló életvitel és mobilitás 
támogatására, a közlekedési elszigeteltség kezelésére, illetve a digitális és távközlési 
infrastruktúra – különösen a mobil és széles sávú internetkapcsolat – fejlesztésére a 
kevésbé fejlett, magas öregedési rátával, magas ifjúsági munkanélküliségi rátával és 
agyelszívással küzdő vidéki, periférikus, távoli és legkülső területeken; hangsúlyozza, 
hogy annak érdekében, hogy a fiatalok és az idősek munkát vállalhassanak, 
tanulhassanak és aktív szerepet vállalhassanak a modern társadalomban, lehetőséget kell 
biztosítani számukra az ehhez szükséges digitális készségek elsajátítására; ezért 
ösztönzi a fejlesztési kezdeményezéseknek, a szociális szolgáltatásoknak, valamint az 
oktatási és képzési intézmények fejlesztésének ezeken a területeken a kis 
közösségekben történő támogatását;

4. felhívja a tagállamokat, hogy a társadalmi kirekesztés, az energiaszegénység és az 
anyagi nélkülözés kezelése, a digitális szakadék és a digitális kirekesztés – különösen a 
vidéki területeken, valamint a fiatalok, az idősek és a fogyatékossággal élő személyek 
körében történő – hatékony leküzdése, valamint a digitális eszközökhöz és 
programokhoz, illetve a megfizethető kommunikációs infrastruktúrákhoz való 
hozzáférés biztosítása érdekében fokozottabban mozgósítsák az ESZA és a Méltányos 
Átállást Támogató Alap forrásait, és kombinálják azokat a nemzeti és helyi 
beruházásokkal; felszólít ezért arra, hogy biztosítsanak hozzáférhető és megfizethető 
lehetőségeket a digitális készségeknek az idősek igényeihez igazított módon történő 
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elsajátítására; rámutat arra, hogy e kezdeményezéseknek nagyobb esélyük van a sikerre, 
ha a nemzedékek közötti tapasztalatcsere lehetőségeihez kapcsolódnak; ebben az 
értelemben úgy véli, hogy a digitalizációban, a robotizációban és a mesterséges 
intelligenciában rejlő lehetőségeket – a magas szintű etikai normák biztosítása mellett – 
tovább lehetne vizsgálni és elő lehetne mozdítani az idősek önállóságának, valamint 
élet- és egészségügyi körülményeinek javítása érdekében;

5. kiemeli, hogy támogatni kell a méltányos átállást, és úgy véli, hogy egy jól megtervezett 
méltányos átállási mechanizmus – beleértve az ambiciózus, a Méltányos Átállást 
Támogató Alapot is – fontos gazdasági eszköz lenne az átállás megkönnyítéséhez és az 
ambiciózus éghajlat-politikai célok eléréséhez, a társadalmi és területi hatások kezelése 
mellett;

6. üdvözli a REACT-EU eszköz létrehozására irányuló bizottsági javaslatot, amelynek 
célja az ERFA, az ESZA és a leginkább rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap finanszírozásának növelése; mindazonáltal mély aggodalmát fejezi 
ki amiatt, hogy ez az ideiglenes finanszírozás nem elegendő a Covid19-válság szociális 
dimenziójának, többek között a legsürgetőbb demográfiai kihívásoknak a kezeléséhez; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 2021–2027. közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretről szóló megállapodásban nem növelték az ESZA+ előirányzatait; 
hangsúlyozza, hogy a demográfiai kihívások kezelése érdekében a régióknak 
proaktívabban kell felhasználniuk az ESZA-t az ifjúsági munkanélküliség kezelése és 
annak érdekében, hogy a fiatalok lehetőséget kaphassanak életpályájuk megkezdésére; 
ösztönzi a tagállamokat, hogy támogassák a fiataloknak szóló képzési programokat és a 
vállalkozói szellem fejlesztését;

7. hangsúlyozza, hogy a régióknak és a településeknek aktívabban kell felhasználniuk az 
európai strukturális és beruházási alapokat a demográfiai változások kezelésére, 
különösen az oktatás, az egész életen át tartó tanulás, a továbbképzés és az átképzés 
támogatása, valamint a vállalkozói készségeknek az oktatás minden szintjén történő 
fejlesztése révén annak érdekében, hogy az emberek minőségi munkahelyet találjanak, 
illetve a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés érdekében, a kkv-k támogatása, a 
minőségi munkahelyteremtés – többek között a gyéren lakott és az elnéptelenedés 
kockázatának kitett területeken –, továbbá a humán tőke, a kutatás és az innovációs 
képesség erősítése, valamint a régiók közötti projektet, az információcsere és az ezüst 
gazdaság előmozdítása révén; e tekintetben üdvözli az aktualizált európai 
készségfejlesztési programot, amely segíthet a szakképzett munkaerő hiányának 
kezelésében a lemaradt régiókban;

8. hangsúlyozza, hogy a népesség elöregedése nagyobb nyomást helyez az egészségügyi 
szolgáltatásokra és a tartós ápolási-gondozási szolgáltatásokra, amelyeket eltérő 
demográfiai környezetben alakítottak ki, és amelyeknek jelenleg egy idősebb 
társadalom egészségügyi és ápolási-gondozási szükségleteire kell reagálniuk; felhívja a 
tagállamokat, hogy növeljék a jogokon alapuló, emberközpontú és tényeken alapuló 
szakpolitikákba, az egészségügyi megelőzési és egészségtudatossági kampányokba, az 
infrastruktúrákba, a korai diagnózisba és a tartós ápolásra-gondozásra kiterjedő szociális 
védelembe történő beruházásokat a növekvő kereslet kielégítése és annak biztosítása 
érdekében, hogy mindenkinek joga legyen időben jó minőségű, megfizethető, megelőző 
és gyógyító egészségügyi ellátáshoz jutni, a szociális jogok európai pillérében 
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foglaltaknak megfelelően; hangsúlyozza, hogy valamennyi uniós szakpolitika és 
tevékenység meghatározása és végrehajtása során biztosítani kell az emberi 
egészségvédelem magas szintjét; felhívja a tagállamokat, hogy kezeljék az egészségügyi 
szakemberek hiányát a készségekbe való befektetéssel, az egészségügyi szakmák 
értékelésével és támogatásával, illetve vonzóbbá és hozzáférhetőbbé tételével, különös 
tekintettel a vidéki és távoli területekre;

9. hangsúlyozza, hogy a felülvizsgált Európai Szociális Charta, valamint a szociális jogok 
európai pillérében foglalt, az esélyegyenlőséghez, az egészségügyi ellátáshoz, a tartós 
ápoláshoz-gondozáshoz és az alapvető szolgáltatásokhoz, a nyugdíjakhoz, a lakhatáshoz 
és a hajléktalanoknak nyújtott segítséghez való jogra vonatkozó elvek végrehajtása 
alapvető fontosságú a demográfiai változások következményei elleni küzdelemben; kéri 
továbbá, hogy használják fel az uniós forrásokat annak érdekében, hogy mindenki 
számára biztosítsák az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést azáltal, hogy 
előmozdítják az orvosok tevékenységét és a kórházak fenntartását a vidéki területeken;

10. úgy véli, hogy a kohéziós alapokat az aktív időskor előmozdítására kell felhasználni, 
különösen olyan szociális innovációs kezdeményezések révén, amelyek célja többek 
között az idősebbek foglalkoztatásának megkönnyítése, készségeik naprakésszé tétele, 
autonómiájuk biztosítása és a generációk közötti cserék ösztönzése; felhívja a 
Bizottságot, hogy fokozza kötelezettségvállalásait, például a saját lakókörnyezetben 
való életvitel segítését szolgáló programot, egy fontos kezdeményezést, amely 
előmozdítja az ezüstgazdaságot az EU-ban annak érdekében, hogy többek között az 
otthonok automatizálása, az emberközpontú információs és kommunikációs 
technológiák, a mesterséges intelligencia és a bevált gyakorlatok EU-szerte történő 
folyamatos cseréje révén lehetővé tegye az idősebb és eltartott emberek számára, hogy 
megszokott környezetükben tovább éljenek otthonukban;

11. felszólít egy olyan európai gondozási stratégiai keret létrehozására, amely garantálja a 
minőségi ellátást és a tartós ápolási-gondozási szolgáltatásokat, valamint lehetővé teszi 
a minőségi és biztonságos távgondozás és távorvoslás szélesebb körű, közös etikai 
normákon alapuló alkalmazását azáltal, hogy jogi biztosítékokat nyújt az ápolási-
gondozási szakembereknek, és megállapítja a képzéshez szükséges követelményeket, 
azzal a céllal, hogy életkortól függetlenül minden földrajzi területen mindenki számára 
biztosítsák az ellátást és az alapellátást; felhívja a tagállamokat, hogy ismerjék el a nem 
hivatalos gondozás értékét, és javítsák a nem hivatalos gondozók szociális védelmét és 
támogatását; felszólítja a Bizottságot, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 25. 
cikke alapján dolgozza ki és fogadja el az idősek jogainak európai chartáját;

12. felszólít a tartós ápolásról-gondozásról szóló keretirányelv kidolgozására, amely 
lefekteti az alapvető elveket és biztosítja a tényeken alapuló kritériumokat az EU egész 
területén hozzáférhető, minőségi, tartós ápolási-gondozási és támogatási szolgáltatások 
számára, és amely megkönnyítené az alternatív megközelítések alkalmazását is, 
előmozdítva a személyközpontú és közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérést;

13. hangsúlyozza, hogy a munka és a magánélet közötti igazságos és egészséges egyensúlyt 
mindenki számára garantálni kell; kéri, hogy az aktív keresők szegénysége elleni 
küzdelem váljon az EU egyik legfontosabb prioritásává;
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14. hangsúlyozza, hogy a tartós munkanélküliség és az aktív keresők szegénységi rátája, 
valamint a fiatalok és az idősek körében tapasztalható munkanélküliség csökkentése 
révén kell kezelni az időskori függőségi rátát; emlékeztet arra, hogy a megfizethető 
gyermekgondozási és egyéb gondozási és támogatási szolgáltatásokhoz való egyetemes 
hozzáférés számos ember – különösen a nők és az egyedülálló szülők – számára 
előfeltétele annak, hogy gazdaságilag aktívak legyenek vagy maradjanak, valamint hogy 
biztosítsák a munka és a magánélet közötti egészséges egyensúlyt;

15. kifejezi aggodalmát az EU-ban élő fiatalok vidéki területekről városi területekre és 
harmadik országokba irányuló migrációs áramlása miatt; hangsúlyozza, hogy e 
migrációs minták kezelése és a munkaképes korú népesség csökkenésének megelőzése 
érdekében alapvető fontosságú, hogy a fiataloknak hazájukban biztosítsanak 
lehetőségeket; megjegyzi, hogy amennyiben ezt a helyzetet nem kezelik megfelelően, a 
születések számának esetleges növekedése csak a migráció növekedéséhez fog vezetni;

16. sürgeti a tagállamokat, hogy osszák meg egymással bevált gyakorlataikat annak 
érdekében, hogy támogassák a fiatalokat az önálló életvitelben, továbbá biztosítsanak 
számukra olyan juttatásokat, mint a lakhatási támogatás és a kedvezményes hitelek; 
ösztönzi a tagállamokat, hogy a maguk sokféleségében ismerjék el a vidéki és távoli 
területek jelentőségét, és összekapcsolhatóságuk javítása, a helyi gazdaságba történő 
beruházások és a vállalkozói szellem ösztönzése, továbbá az e területeken élő nők 
társadalmi szerepvállalásának növelése révén fejlesszék a bennük rejlő lehetőségeket 
gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt, illetve a munka és a magánélet közötti 
egyensúly biztosítása és a családbarát politikák előmozdítása révén; elismeri, hogy a 
kohéziós politika és a közös agrárpolitika kiemelkedő szerepet játszhat a nők 
foglalkoztathatóságának és integrációjának ösztönzésében és javításában ezeken a 
területeken; felhívja a tagállamokat, hogy fejlesszék a vidéki és távoli területeket, 
különösen a megfelelő elérési útvonalakba, a nagy sebességű széles sávú internetbe, 
valamint az iskolák számára létfontosságú és megfelelő erőforrásokba és anyagokba – 
többek között az iskolákban, kórházakban és minden más releváns szolgáltatásban 
használt korszerű technológiai berendezésekbe – történő beruházások révén, többek 
között hatékony e-kormányzás kialakításával, valamint az egészségesebb életmódot és a 
jobb életminőséget megfizethetőbb módon ösztönző társadalmi, kulturális és 
sporttevékenységek előmozdításával;

17. hangsúlyozza, hogy a demográfiai változások negatív hatásait jogokon alapuló és 
társadalmilag igazságos módon kell kezelni, összhangban a szociális jogok európai 
pillérében meghatározott elvekkel, különös tekintettel az esélyegyenlőséghez való jogra, 
az egészségre, a fogyatékossággal élő személyek befogadására, a tartós ápolásra-
gondozásra és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, az időskori jövedelemre 
és nyugdíjakra, a lakhatásra és a hajléktalanok segítésére vonatkozó elvekre, amelyek 
alapvető fontosságúak az összes korosztály életminőségének helyi szinten történő 
támogatásához; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a demográfiai 
változásokra vonatkozó európai stratégiát, amely az EUMSZ 174. cikkének megfelelően 
átfogó és integrált megközelítést biztosít a demográfiai kihívások és hátrányok 
kezelésére, ezáltal biztosítva az uniós régiókban a gazdaságot, a kiszolgáltatott 
csoportok társadalmi befogadását és a munkahelyteremtést; e tekintetben kiemeli annak 
fontosságát, hogy a megfelelő, megbízható és összehasonlítható adatok jobban lefedjék 
az idősek –  beleértve a gondozási létesítményekben élőket és a 65 év felettieket is – 
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élet- és munkakörülményeit; úgy véli, hogy a megerősített együttműködés megfelelő 
mechanizmus lehet e stratégia létrehozására és végrehajtására, és ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy e célból működjön együtt a tagállamokkal;

18. megismétli a tagállamokhoz intézett azon felhívását, hogy további késedelem nélkül 
fogadják el a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvtervezetet (COM(2008)0426);

19. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a nemzeti és helyi hatóságok migrációs és 
integrációs politikáihoz nyújtott támogatását, különösen szakpolitikai koordináció, az 
ismeretek cseréje és pénzügyi támogatás révén; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy javítsák a migránsok oktatáshoz és munkaerőpiachoz való hozzáférését, különösen 
a női migránsok számára;

20. hangsúlyozza, hogy a foglalkoztatási és egyéb vonatkozó szakpolitikákba be kell vonni 
a munkavállalók képviselőit és a szakszervezeteket annak biztosítása érdekében, hogy a 
munkavállalók érdekei központi szerepet kapjanak; hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a kollektív tárgyalásokat és növelni kell a kollektív tárgyalások hatókörét 
annak érdekében, hogy mindenki számára tisztességes munkafeltételeket biztosítsanak; 
kiemeli a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, az idősbarát munkakörnyezet, 
valamint a munkavállalók folyamatos átképzésének és továbbképzésének fontosságát 
annak biztosítása érdekében, hogy az emberek a törvényes nyugdíjkorhatár eléréséig 
dolgozhassanak; megismétli, hogy meg kell szüntetni a nemek közötti foglalkoztatási, 
bér- és nyugdíjszakadékot; ösztönzi a tagállamokat, hogy használják fel a kohéziós 
alapokat a nők foglalkoztatási szintjének és integrációjának javítására, különösen a 
vidéki és a kevésbé fejlett területeken, különös tekintettel a munkaerőpiacra idősebb 
korban visszatérő nők szükségleteire;

21. hangsúlyozza, hogy olyan támogatási és tanácsadási szolgáltatásokra van szükség, 
amelyek biztosítják az emberek számára az életciklusokon alapuló szemléletet, és 
fellépnek az életkor szerinti strukturális megkülönböztetés ellen, különösen a 
foglalkoztatás terén; kéri, hogy támogassák a nemzeti állami foglalkoztatási 
szolgálatokat és az állami foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatát, különösen a 
hosszú távon inaktív és idősebb álláskeresők támogatására irányuló erőfeszítéseikben; 
hangsúlyozza, hogy a munkaerőpiac befogadóbbá tétele érdekében biztosítani kell a 
fogyatékossággal élő munkavállalók gazdasági és társadalmi integrációját, és küzdeni 
kell a megkülönböztetés minden formája ellen; hangsúlyozza annak kiemelkedő 
fontosságát, hogy a vállalatok Unió-szerte támogassák a távmunka-rendszerek szélesebb 
körű alkalmazását, amelyek eszközként szolgálhatnak a vállalkozások megtartásához, a 
helyi közösségek megerősítéséhez és a vidék elnéptelenedésének kezeléséhez, ezáltal 
pozitívan megváltoztatva a demográfiai tendenciákat és megfékezve az agyelszívást; 
felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon jogalkotási keretet a távmunka feltételeinek EU-
szerte történő szabályozására és a tisztességes munka- és foglalkoztatási feltételek 
biztosítására a digitális gazdaságban.
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