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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a demográfiai változásokról és a nemzedékek közötti szolidaritásról
(2005/2147(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az 1995-ös európai uniós demográfiai helyzetről szóló bizottsági jelentéssel 
kapcsolatos állásfoglalására,

– tekintettel a Bizottság 1997-es demográfiai jelentésével kapcsolatos állásfoglalására,

– tekintettel a Bizottság „Úton minden korosztály Európája felé - a jólét és a nemzedékek 
közötti szolidaritás előmozdítása” című közleményével kapcsolatos állásfoglalására,

– tekintettel a Bizottság „Európa válasza a világ népességének elöregedésére - A gazdasági 
és társadalmi fejlődés előmozdítása egy elöregedő világban - Az Európai Bizottság 
hozzájárulása az elöregedésről szóló második világtalálkozóhoz” című közleményére 
(COM(2002)0143),

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

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság véleményére (A6-0000/2005),

1. üdvözli a „Szembenézés a demográfiai változással: új szolidaritás a nemzedékek között” 
című zöld könyvről szóló bizottsági közleményt;

2. megállapítja, hogy a demográfiai változások és az alacsony gazdasági 
növekedés/folyamatosan magas munkanélküliség az idők során exponenciálisan növelni 
fogja ezeket a kihívásokat; arra a következtetésre jut, hogy az alacsony növekedéssel és a 
magas munkanélküliséggel szembeni fellépésnek emiatt elő kell segítenie a demográfiai 
változás következményeinek csökkentését;

3. elismeri, hogy a különböző tagállamok ezen a területen közös kihívásokkal küzdenek, és 
különféle megoldások után kutatnak különböző mértékű sikerrel; úgy ítéli meg, hogy 
nincsenek egységes, általánosan „igaz” válaszok, különösen egy 25 vagy több tagállamból 
álló Unióban; kiemeli, hogy a különböző megközelítések szükségességét a demográfiai 
kihívások megoldásában tovább fokozzák a tagállamok különböző régióiban tapasztalható 
jelentős eltérések; az ilyen különbségek merész, nem egységes megközelítéseket tesznek 
szükségessé;

4. hiszi, hogy valamennyi tagállam többet tanulhat egymástól a legjobb gyakorlatok 
élénkebb cseréje által, különösen azoktól a skandináv országoktól, ahol a nők nagyszámú 
jelenléte a munkaerőpiacon az Európában legmagasabb termékenységi aránnyal párosul;
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5. úgy ítéli még, hogy sok nőnek az a döntése, hogy korlátozza vagy elhalasztja a 
családalapítást, talán nem a saját szándéka, hanem a munka és a családi élet 
összeegyeztetésének kihívása által rájuk erőltetett szándék; figyelembe veszi, hogy nem 
csak a nők érdekében kell biztosítani számukra a gyermekvállalást, hanem a társadalom 
egészének érdekében, amely jelenleg Európában csökkenő születési arányt mutat.

6. felhívja a tagállamokat, hogy a családok támogatása érdekében tegyenek többet 
valamennyi akadály meghatározásért, ideértve a munkahelyen kívüli akadályokat is, mint 
például az adópolitika, a nyitvatartási idő és az ingatlanpiac hozzáférhetősége;

7. arra a következtetésre jut, hogy a kormányoknak folyamatosan prioritásként kellene 
kezelni az egyének munkája és magánélete közötti egyensúly javítását; hozzáteszi, hogy a 
kormányoknak ahelyett, hogy az egyének helyett döntenének, lehetővé kell tenni, hogy az 
egyének saját döntéseket hozhassanak;

8. nem lehet elég határozottan hangsúlyozni az oktatás, a készségfejlesztés, és az élethosszig 
tartó tanulás lehetőségeinek fontosságát az egyének mobilitásának és 
foglalkoztathatóságának, valamint az önkiteljesítésnek az optimalizálásában;

9. úgy ítéli meg, hogy az európai magántársaságok fontos szerepet játszanak az 
esélyegyenlőség aktív előmozdításában és az életkoron alapuló diszkrimináció elleni 
fellépésben; hozzáteszi, hogy támogatni kellene a társaságokat az idősödő társadalommal 
járó kihívások felvállalására a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának részeként;

10. úgy ítéli meg, hogy a demográfiai kihívások enyhítése érdekében ösztönözni kellene azon 
bevándorlási politikákat, amelyek a bevándorlók sikeres gazdasági, társadalmi és jogi 
integrációjának előmozdítására törekszenek, ugyanakkor elismeri, hogy ez önmagában 
nem oldja meg a demográfiai változással együtt járó valamennyi problémát;

11. emlékezteti a tagállamokat, hogy ennek jelentősége a kevésbé fejlett országokra is 
vonatkozik, amelyek szintén az idősödő népességgel együtt járó kihívásokkal, valamint a 
fiatalkori munkanélküliség kezdődő problémájával néznek szembe; arra kívánja
ösztönözni a tagállamok kormányait és az Európai Uniót, hogy vegyék figyelembe e 
tényezőt a segély- és együttműködési programok kialakítása során;

12. javasolja, hogy fordítsanak több figyelmet a különböző tagállamok által az EUROSTAT 
tájékoztatása során alkalmazott eltérő előfeltevések szabványosítására a legjobb 
gyakorlatok érvényesebb összevethetősége végett;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


