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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az öreg kontinens elöregedéséről – az idősödéssel kapcsolatos politika 2020 utáni 
lehetőségei és kihívásai
(2020/2008(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 6., 153., 156. és 174. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. és 25. cikkére,

– tekintettel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményre, amely 
kérdéseket vet fel a személyes autonómiával, a megkülönböztetésmentességgel, a 
társadalomban való teljes körű és hatékony részvétellel, valamint az esélyegyenlőséggel 
és az akadálymentességgel kapcsolatban,

– tekintettel az Európai Unió Bíróságának azon ítéletére, amely kimondja, hogy az 
életkoron alapuló megkülönböztetés tilalma az egyenlő bánásmód különleges eseteként 
az uniós jog általános elve1;

– tekintettel az aktív időskorról szóló, 2010. június 7-i tanácsi következtetésekre2,

– tekintettel az ENSZ fenntartható fejlődési céljaira,

– tekintettel a szociális jogok európai pillérére3,

– tekintettel „A demográfiai kihívás és a nemzedékek közötti szolidaritás” című, 2010. 
november 11-i állásfoglalására,

– tekintettel az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének (2012) 
létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 14-i európai parlamenti és tanácsi határozatra 
(2010/0242 (COD)) és az Európai Bizottság azt megelőző közleményére 
(COM(2010)0462),

– tekintettel a kohéziós politika eszközeinek a régiók által a demográfiai változások 
kezelésére való alkalmazásáról szóló európai parlamenti jelentésre (2017),

– tekintettel a 2000/78/EK tanácsi irányelvre, amely általános keretről rendelkezik a 
valláson, meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés tekintetében a foglalkoztatás és a 
munkavégzés terén,

– tekintettel a Bizottság és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „European 

1 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=hu&num=C-144/04
2 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/lsa/114968.pdf
3 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_hu
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Economy: The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 
Member States on pensions, health care, long-term care, education and unemployment 
transfers (2004–2050)” (Az európai gazdaság: az öregedés hatása a közkiadásokra: 
előrejelzések az EU25 számára a nyugdíjakkal, az egészségügyi ellátással, a tartós 
ápolás-gondozással, az oktatással és a munkanélküliséggel kapcsolatos kiadások 
tekintetében (2004–2050)) című jelentésére (Brüsszel, 2006),

– tekintettel az „Európa demográfiai jövője – Kovácsoljunk lehetőséget a kihívásból!” 
című bizottsági közleményre (COM(2006)0571)4,

– tekintettel a Bizottság és a szociális védelemmel foglalkozó bizottság „Adequate Social 
Protection for Long-Term Care Needs in an Ageing Society” (Megfelelő szociális 
védelem a hosszú távú gondozási igények kielégítésére az elöregedő társadalomban) 
című 2014. évi jelentésére,

– tekintettel a Bizottság „The 2018 Ageing Report: Underlying Assumption and 
Projection Methodologies” (2018. évi jelentés a társadalom elöregedéséről: 
Feltételezések és előrejelzési módszerek) című jelentésére5,

– tekintettel a WHO „Active Ageing. A Policy Framework” (Tevékeny időskor: 
szakpolitikai keret) című jelentésére (2002),

– tekintettel a WHO „Global Age-Friendly Cities: A Guide” (Idősbarát városok 
világszerte: Iránymutatás) című jelentésére (2007),

– tekintettel a WHO „World Report on Ageing and Health” (Világjelentés az időskorról 
és az egészségről) című jelentésére (2015),

– tekintettel az ENSZ 2015. évi globális életkormutatójára (Global Age Index),

– tekintettel az ENSZ „World Population Ageing” (A világnépesség öregedése) című 
jelentésére (2019),

– tekintettel arra, hogy a tevékeny időskor az Európa 2020 stratégia egyik 
kulcsfontosságú eleme volt,

– tekintettel a Bizottság „Impact of Demographic Change in Europe” (Az európai 
demográfiai változások következményei) című jelentésére (2020),

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére,

– tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság módosítások formájában 
megfogalmazott álláspontjára,

4 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eec46e9d-b108-489e-9d65-b0e216428094/language-hu
5 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-
projection-methodologies_en
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– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

Általános információk

A. mivel az Unió népessége csökken; mivel 1960-ban az Unió lakosai a világ 
népességének 13,5%-át tették ki, míg jelenleg ez az arány 6,9%;

B. mivel a férfiak és nők átlagos várható élettartama az elmúlt 50 évben átlagosan 10 
évvel nőtt; 

C. mivel az Unióban csökken a termékenységi arányszám, és 2018-ban 1,55 volt;

D. mivel a munkaképes korú (15–64 éves) személyek teljes száma 2005 és 2030 között 
20,8 millióval csökken, ahogy a demográfiai robbanás generációja  nyugdíjba vonul;

E. mivel 2018-ban az uniós polgárok 19%-a volt 65 éves vagy idősebb;

F. mivel az időskorra jellemző a partner elvesztése, a nők arányának növekedése és az 
elmagányosodás; mivel az egyszemélyes háztartások száma 2010 óta 19%-kal nőtt; 
mivel az Unióban a 65 év feletti nők 40%-a egyedül él;

G. mivel a vidéki térségeket és a peremterületeket súlyosan érintik a demográfiai 
változások;

H. mivel 2000 és 2015 között a 60 év feletti lakosság száma a városokban 68%-kal, a 
vidéki területeken pedig 25%-kal nőtt;

I. mivel az idősebbeket érinti leginkább az internethez és a modern technológiákhoz 
való hozzáférés hiánya, és ennek következtében jobban ki vannak téve a 
kirekesztésnek, ideértve a digitális kirekesztést is;

J. mivel 1998 és 2018 között az Unió egyes régióiban a népesség akár 15%-kal is 
csökkent, ami elöregedéshez és szélsőséges esetekben a régiók gyors 
elnéptelenedéséhez vezet;

Egészség

K. mivel az európai egészségfelmérés (EHIS) eredményei azt mutatják, hogy az idősek 
többségének krónikus betegsége vagy panasza van, és csak kilencből egy 
nyilatkozott úgy, hogy nincs ilyen problémája;

L. mivel az idősek nem alkotnak homogén közösséget;

M. mivel az életkor növekedésével egyre többen szorulnak segítségre; 

N. mivel az Unióban nincs egységes meghatározása annak, hogy ki minősül segítségre 
szorulónak;

O. mivel az idősek előnyben részesítik a passzív tevékenységeket, részben egészségi 
állapotuk, a rendszeres testmozgás és kikapcsolódás szokásának hiánya, a 
sportközpontokhoz és a mozgásrehabilitációs központokhoz való hozzáférés 
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nehézségei, valamint az időseket célzó tevékenységek elégtelensége miatt;

P. mivel a „helyben való idősödés” (ageing in place) gondolata kulcsfontosságú a 
területrendezés, valamint az ellátás intézményesítettségének csökkentése 
szempontjából;

Q. mivel az idősek nagyobb valószínűséggel vannak kitéve a megbetegedés 
kockázatának, valamint a betegségek, például a Covid19, súlyosabb lefolyásának;

R. mivel a koronavírus-világjárvány idején sok polgár tapasztalt életkoron alapuló 
megkülönböztetést az orvosi és ápolási szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében;

Életkor alapján történő megkülönböztetés

S. mivel az idősebbek, különösen a nők jobban ki vannak téve a szegénység 
kockázatának, többek között a tagállamok gazdasági fejlettsége közötti 
különbségek, valamint a bér- és nyugdíjszakadék miatt;

T. mivel a munkaerőpiacon zajló, életkoron alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem 
elengedhetetlen az aktív időskorhoz;

U. mivel az életkor alapján történő megkülönböztetés (ageism) mindenütt jelen van az 
Unióban, és tükröződik az intézményi rendszerekben, az egyéni megközelítésekben 
és a nemzedékek közötti kapcsolatokban;

V. mivel a tagállamokban élő idősek beszámolói szerint a hátrányos megkülönböztetés 
leggyakoribb formái az alábbiak: a munkaerőpiachoz való hozzáférés terén 
tapasztalt, a diszkriminatív álláshirdetések és munkaerő-felvételi eljárások miatti 
nehézségek, az elbocsátás és a kényszernyugdíjazás, valamint a biztosítási és banki 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségei; 

W. mivel az idősek egyre többször válnak bűncselekmény, valamint az idősekkel 
szembeni egyéb aggasztó tevékenységek – például csalás és tisztességtelen üzleti 
gyakorlatok – áldozatává;

Az idősek a munkaerőpiacon

X. mivel egy 2012-es Eurobarométer felmérés szerint az európaiak 60%-a ellenezte a 
nyugdíjkorhatár emelését;

Y. mivel az olyan feltételek megteremtése, amelyek lehetővé teszik a nők és a férfiak 
számára a hosszabb munkavállalást, sok idős embert ösztönözhet a munkaerőpiacon 
maradásra;

Z. mivel a munkavállalók egészségének és biztonságának egész pályafutásuk során 
történő biztosítása a kiegyensúlyozott, munkával töltött élet, valamint a nyugdíjba 
vonulás utáni aktív és egészséges idősödés előfeltétele;

Uniós források és nyilvános terek
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AA. mivel az aktív időskorra vonatkozó stratégiák az európai strukturális alapokon és a 
Kohéziós Alapon keresztül támogathatók;

BB. mivel az olyan kezdeményezések, mint az Access City díj ösztönzik a nyilvános 
tereknek az idősek és a fogyatékossággal élő személyek igényeihez való igazítását; 

CC. mivel számos tagállamban az idősek lakhatása nem felel meg szükségleteiknek és 
lehetőségeiknek, a magas megélhetési költségek, az egyedüli használat, valamint az 
akadálymentesség hiánya miatt; 

Az idősekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem

1. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék fel a harcot az idősekkel szembeni 
megkülönböztetés ellen, különösen a foglalkoztatás területén, és a társadalomban 
alakítsák ki az időskor pozitív megítélését;

2. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a nemzedékek közötti kapcsolatok 
megerősítése és az időskori magányossággal szembeni fellépés érdekében jelöljék ki a 
méltóságteljes idősödés évét; hangsúlyozza e kezdeményezés jelentőségét nemcsak a 
demográfiai változások, hanem az időseket leginkább sújtó koronavírus-világjárvány 
összefüggésében is; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki cselekvési stratégiát az idősek számára, 
figyelembe véve helyzetük sokféleségét és összetettségét;

Egészségbiztonság és idősgondozás

4. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy dolgozzák ki és fogadják el a segítségre 
szorulás egységes fogalommeghatározását, ami lehetővé teszi a támogatás egyénre 
szabását és a segítségre szoruló személy egzisztenciájának társadalmilag elfogadható 
körülmények között tartását; 

5. felhívja a tagállamokat, hogy életkoron alapuló megkülönböztetés nélkül biztosítsanak 
egyenlő hozzáférést az orvosi és gondozási szolgáltatásokhoz, az egészségügyi 
ellátáshoz és a gondozási létesítményekhez;

6. felhívja a tagállamokat, hogy erősítsék meg az idősek biztonságérzetét, többek között a 
digitális technológiák, valamint a távgondozás és a távorvoslás fejlesztése révén, 
valamint azáltal, hogy a nappali ellátást nyújtó központokat az iskolákhoz és óvodákhoz 
közel alakítják ki, ezzel előmozdítva a generációk közötti kapcsolatok kialakulását;

7. ösztönzi a tagállamokat, hogy csökkentsék az idősek gondozásának 
intézményesítettségét, ez ugyanis jobban segíti az idősek társadalmi befogadását és 
autonómiáját;

8. felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsanak szakmai támogatást a segítségre szoruló 
idősek gondozói és segítői számára, és vezessék be a segítségre szoruló időseket 
gondozó családtagoknak nyújtott időszakos könnyítés különböző formáit;
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9. felhívja a tagállamokat, hogy teremtsenek rugalmas munkafeltételeket és biztosítsák a 
rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ezzel ösztönözve az idősebb 
munkavállalókat a munkaerőpiacon maradásra;

10. felhívja a tagállamokat, hogy készítsék fel az orvosi, ápolói és asszisztensi személyzetet 
az idősek szükségleteire; felhívja a tagállamokat, hogy a lehető legtöbb egészségügyi 
szakma számára biztosítsanak képzést a geriátria területén; 

Aktív időskor

11. felhívja a tagállamokat, hogy alakítsanak ki oktatási és integrációs lehetőségeket az 
idősek számára, ideértve az online oktatást is;

12. ösztönzi a tagállamokat, hogy támogassák az idősek körében az önkéntességet és a 
mentorálást, ami ellensúlyozza a társadalmi kirekesztést, ösztönzi a fiatal 
munkavállalók készségeinek fejlesztését, és segít megőrizni az európai örökség részét 
képező hagyományos kézművességet;

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az internet és más információs és 
kommunikációs technológiák kulturális, szórakoztatási, oktatási, kommunikációs, 
távgondozási és távorvoslási célokra történő használata révén mozdítsák elő az idősek 
társadalmi befogadását;

14. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy minden háztartás hozzáférjen a széles 
sávú internethez, ami segít a digitális kirekesztés elleni küzdelemben;

15. felhívja a Bizottságot, hogy az uniós stratégiákban vegye figyelembe az ezüst 
gazdaságban rejlő lehetőségeket, és azt erőteljesebben mozdítsa elő a tagállamokban;

Biztonságos tér és kutatás 

16. felhívja a tagállamokat, hogy az épületeket és a lakásokat igazítsák az idősek, a 
fogyatékossággal élők, valamint a csökkent mozgásképességű vagy észlelési képességű 
személyek igényeihez; hangsúlyozza, hogy a biztonságos lakhatás olyan, ahol 
korlátozott a veszély előfordulása, és ahol vészhelyzet esetén könnyebb reagálni;

17. felhívja a tagállamokat, hogy mozdítsanak elő olyan programokat és fellépéseket, 
amelyek arra ösztönzik a családokat, hogy közel éljenek egymáshoz, erősítsék a 
nemzedékek közötti kapcsolatokat, és tegyék lehetővé az egészségügyi vagy pénzügyi 
okokból otthonukat elhagyni kényszerülő idősek számára, hogy az igényeiknek 
megfelelő lakást találjanak anélkül, hogy el kellene hagyniuk azt a közösséget, 
amelyben évek óta élnek;

18. hangsúlyozza, hogy a védett lakhatás és a támogatott lakhatás olyan lakhatási és 
szociálpolitikai eszközök, amelyek rendkívül hatékonyan járulnak hozzá többek között 
a gondozás intézményesítettségének csökkentéséhez; felhívja a tagállamokat, hogy 
tegyenek lépéseket a védett és támogatott lakhatás rendelkezésre állásának bővítése 
érdekében;

19. ösztönzi a tagállamokat, hogy növeljék az ESZA+-ból, az ERFA-ból és az FST-ből az 
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idősebb munkavállalók képzésére és átképzésére, a vállalatok idősebbek 
foglalkoztatására való felkészítésére, valamint a közcélú infrastruktúra és a nyilvános 
terek idősebbek igényeihez történő igazítására fordított kiadásokat; szorgalmazza, hogy 
több EMVA-forrás kerüljön felhasználásra a vidéki területeken élő idősek 
elszigeteltségének ellensúlyozására;

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

A népesség elöregedése napjaink egyik legnagyobb kihívása, amellyel az Európai Uniónak 
szembe kell néznie. 
A várható élettartam növekedése, az alacsonyabb termékenységi arányszám, a növekvő 
urbanizáció és a munkaképes korú népesség csökkenése csak a legfontosabbak azon 
változások közül, amelyek az európaiaknak a világ népességében való csökkenő arányához 
vezetnek (a becslések szerint 2070-re a világ népességének kevesebb mint 4%-át teszik majd 
ki). A demográfiai változások ezenkívül súlyosbítják a régiók közötti különbségeket is, és 
következésképpen elnéptelenedéshez vezetnek az Unióban, különösen a vidéki térségekben.

A koronavírus-járvány még inkább rávilágított a különös figyelmet igénylő problémákra, és 
megmutatta, hogy az uniós tevékenységekbe külön stratégiát kell beépíteni az idősekre 
vonatkozóan. A cél az idősek szerepének hangsúlyozása az uniós társadalmakban, megfelelő 
gondoskodás biztosítása számukra, az időskori elmagányosodás megelőzése, valamint 
hatalmas tudásuk és tapasztalataik kiaknázása. Ezért szentel ez a jelentés ennyi teret a 
nemzedékek közötti szolidaritásnak és az ezüst gazdaságon alapuló kezdeményezések 
támogatásának, a mentorálásnak és az idősek aktivizálását célzó intézkedéseknek. 

Határozottan fel kell lépni továbbá az idősek által tapasztalt megkülönböztetés, 
bűncselekmények és kirekesztés minden formájával szemben. Évek óta beszélünk az 
életkoron alapuló megkülönböztetés jelenségéről, amely többek között az idősekkel szembeni 
munkaerőpiaci megkülönböztetésben nyilvánul meg, de a koronavírus-világjárvány idején ez 
más megvilágítást kapott. A Covid19 megmutatta, hogy ez a korcsoport különösen ki van téve 
a digitális kirekesztés vagy a megkülönböztetés veszélyének az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés tekintetében. 

A jelentés előirányozza a méltóságteljes idősödés évének kijelölését is, melynek célja többek 
között a generációk közötti kapcsolatok erősítése és az időskori elmagányosodás megelőzése. 
Ez arra a 2012-ben előterjesztett kezdeményezésre utal, amikor az Unió először próbált 
foglalkozni az idősödés kérdésével. Az akkoriban megfogalmazott feladatok közül sok a mai 
napig érvényes, a koronavírus-világjárvány pedig további kihívásokat támasztott az Unióval 
szemben ezen a területen, aminek eredményeképpen több felhívás született e kezdeményezés 
újraindítására vonatkozóan.

Az egyik legnagyobb kihívás továbbra is az idősek gondozása, ezért a jelentés felhívja a 
figyelmet a probléma összetettségére: ide tartoznak az idősek eltérő szükségletei, a segítségre 
szorulás meghatározásának egységesítése, a távgondozás és a távorvoslás alkalmazása, a 
lehető legtöbb egészségügyi szakma bevonása a geriátriai képzésbe, valamint az idősek 
gondozóinak nyújtott támogatás. 

A demográfiai változások nem állnak le, ezért biztosítani kell a nyilvános terek oly módon 
történő átalakítását, hogy azok megfeleljenek az idősödő népesség igényeinek. Az Uniónak 
ösztönöznie kell a tagállamokat arra, hogy az olyan uniós forrásokat, mint az ESZA+ és az 
ERFA, nagyobb mértékben használják az infrastruktúra és a nyilvános terek idősek 
igényeihez történő hozzáigazítására.

A jelentés ezenkívül konkrét intézkedéseket határoz meg az Unió egyik alapvető értéke, a 
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nemzedékek közötti szolidaritás tekintetében. A mentorálás és az önkéntes tevékenységek 
előmozdításán túl érdemes lenne arra ösztönözni a tagállamokat, hogy a nappali ellátást 
nyújtó központokat az iskolákhoz és óvodákhoz közel alakítsák ki, ami segít a generációk 
közötti kötelékek kialakulásában és az időskori elmagányosodás megelőzésében.


