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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a társadalombiztosítási rendszerek és a nyugdíjak jövőjéről: ezek finanszírozása és az 
individualizációs tendencia
(2007/2290(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az uniós államháztartások hosszú távú fenntarthatóságáról szóló bizottsági 
közleményre (COM(2006)0574),

– tekintettel a Szerződés 99. cikkére,

– tekintettel az Európai Tanács 2008. március 13-i és 14-i következtetéseire,

– tekintettel „A szociális védelem korszerűsítése a nagyobb társadalmi igazságosság és 
gazdasági kohézió érdekében: a munkaerőpiacról leginkább kiszorultak aktív 
integrációjának elősegítése” tárgyú bizottsági közleményre (COM(2007)0620),

– tekintettel a társadalombiztosítás minimális normáiról szóló, 1952. évi ENSZ-
egyezményre,

– tekintettel „A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén” című 
bizottsági közleményre (SEC(2008)0475),

– tekintettel az európai szociális partnereknek „Az európai munkaerőpiacokat fenyegető 
fő kihívások: az európai szociális partnerek közös elemzése” című, 2007. október 18-i 
jelentésben szereplő ajánlásaira,

– tekintettel „A munkajog korszerűsítése – szembenézve a XXI. század kihívásaival” 
című zöld könyvére (COM(2006)0708) és „A munkajog korszerűsítése szembenézve a 
XXI. század kihívásaival” című, 2007. június 11-i parlamenti állásfoglalásra1,

– tekintettel „A szociális valóság felmérése: A 2007 tavaszi Európai Tanács számára 
készített időközi jelentés” című bizottsági közleményre (COM(2007)0063) és a 
szociális valóság felméréséről szóló, 2007. november 15-i parlamenti állásfoglalásra2,

– tekintettel „A nemzedékek közötti szolidaritás előmozdítása” című bizottsági 
közleményre (COM(2007)0244) és az Európa demográfiai jövőjéről szóló, 2008. január 
30-i parlamenti állásfoglalásra3,

– tekintettel az eljárási szabályzat 45. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági és 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0339.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0541.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0066.
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Monetáris Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére 
(A6-0000/2008),

A. mivel az Európai Unió teljes népessége 2025-ig várhatóan enyhén növekszik, 2025 után 
pedig enyhén csökken, 2050-re pedig kismértékben kisebb lesz, viszont jelentős 
mértékben idősebb,

B. mivel ha a bevándorlás a jelenlegi szinten állandósul, a munkaerő a 2005. évi 227 millió 
főről 2050-re 183 millióra csökken, a foglalkoztatási ráta 2020-ban 70%-ra növekszik, 
aminek oka elsődlegesen a nők magasabb foglalkoztatási rátája, és az alkalmazottak 
összes száma 2017-re 20 millióval növekszik, ezt követően azonban 2050-re 30 millióra 
csökken, továbbá a 65 év felettiek és a munkaképes korúak várható aránya a 2005. évi 
1:4-ről 2050-re 1:2-re növekszik,

C. mivel a munkanélküliek alacsonyabb aránya miatt a munkanélküli segélyre fordított 
kiadások kb. a GDP 0,6 százalékpontjával csökkennek 2050-re, és ez a csökkenés igen 
szerény, és nem kompenzálja más ágazatokban a magasabb mértékű kiadásokat,

D. mivel az Európai Unió a GDP 27,2%-át fordítja szociális védelemre (2008), és ennek 
legnagyobb részét öregségi ellátásra és nyugdíjakra fordítják (46%),

E. mivel az elöregedő népesség ténye várhatóan növekedéseket eredményez a 
közkiadásokban, amelynek nagy részét 2050-re a legtöbb tagállamban nyugdíjra, 
egészségbiztosításra és hosszú távú gondozásra fordítják, ha a jelenlegi politikákat 
megtartják, és a legnagyobb mértékű növekedésre 2020 és 2040 között lehet számítani,

Általános kérdések

1. sürgeti a tagállamokat, hogy a lisszaboni stratégia és a társadalombiztosítási és 
nyugdíjrendszerek fenntarthatósága megőrzésére irányuló intézkedés szükségességének
fényében lépjenek fokozottabban előre a társadalmi kiadások felől a társadalmi aktivitás 
kilátása felé, és több személyt vonzzanak és tartsanak meg a minőségi munkahelyeken, 
növeljék a munkaerő-kínálatot, korszerűsítsék a társadalombiztosítási rendszereket, és 
növeljék a humántőkébe való befektetést megfelelőbb oktatás és képzés útján;

2. hangsúlyozza, hogy a gazdasági növekedés forrásai változnak: a foglalkoztatás 
kedvezően járul hozzá a növekedéshez 2010-ig, 2030 után pedig kedvezőtlenül, és a 
munkaerő termelékenysége ilyen módon a növekedés domináns forrásává válik; 
felismeri, hogy a nagyobb mértékű termelékenység megőrzése érdekében 
elengedhetetlenné válik a kutatás és a fejlesztés terén a nagyobb mértékű beruházás;

3. hangsúlyozza a jelenlegi demográfiai, gazdasági és szociális tendenciákra és a 
generációk és társadalmak közötti konfliktusok megakadályozására tekintettel annak 
fontosságát, hogy új modelleket találjanak a költségek és a haszon elosztására egy 
kisebb gazdaságilag aktív és egy nagyobb gazdaságilag inaktív lakosság között, 
hatékony és méltányos módon;

4. emlékeztet azon meggyőződésére, hogy az EU munkajogának meg kell erősítenie a 
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határozatlan időre szóló munkaszerződéseket a foglalkoztatás általános formájaként, 
amelyek értelmében megfelelő szociális és egészségvédelem, továbbá az alapvető jogok 
tiszteletben tartása biztosítható;

5. emlékeztet arra, hogy az európai szociális modellek alapja a gazdaságilag aktívak és a 
gazdaságilag inaktívak közötti szolidaritás, amelyet elsődlegesen a munkával 
kapcsolatos bevételekből finanszíroznak, úgymint a társadalombiztosítási járulékokból 
vagy a munkára kivetett adóból; rámutat mindenesetre, hogy az elöregedő népesség 
komoly nyomást jelent majd az aktív munkaerőre; hangsúlyozza, hogy mindez 
veszélyeztetheti a szolidaritást, ilyen módon pedig az európai szociális modelleket; 
hangsúlyozza tehát a szolidaritás újragondolásának komoly jelentőségét, ideértve egy 
új, méltányos finanszírozási egyensúly megtalálását is;

6. rámutat az individualizáció folyamatos alakulására, amelyet a szociális jogok 
individualizálására irányuló kitartóbb erőfeszítéseknek kell kísérniük, amelyek révén az 
egyének, főleg a nők függetlenebbé válhatnak;

Munkaerő

7. úgy véli, hogy egy csökkenő létszámú munkaerő a jelenlegi helyzet folytatódása esetén 
a ledolgozott munkaórák teljes számának csökkenését eredményezi; úgy ítéli meg, hogy 
szükséges lehet ezt a fejlődést a fennmaradó munkavállalók által ledolgozott órák 
növelésével vagy a részidős munkavállalók számának csökkentésével kompenzálni;

8. emlékeztet arra, hogy a magas munkanélküliségi ráta nagymértékben függ annak 
szükségességétől, hogy minden csoportot aktív állapotban tartsanak, és hangsúlyozza 
ezért a munkaerőpiacon a megkülönböztetés elleni küzdelem szükségességét;

9. úgy ítéli meg, hogy szükséges lehet az egyének számára a 65. életévet követően is 
folytatni a munkát, és a lehető legtovább a munkaerő részének maradni; hangsúlyozza a 
törvényes nyugdíjkorhatár emelése megvitatásának szükségességét;

10. emlékeztet arra, hogy a különösen a potenciális munkaképes korú migránsokra irányuló 
és a magasan képzett jelentkezőknek gyors bevándorlást ígérő proaktív gazdasági 
migrációs politika mellett szükség lesz a migránsok jobb munkaerő-piaci és általában 
társadalmi integrálására; hangsúlyozza, hogy a bevándorlás fokozására irányuló 
intenzívebb erőfeszítések eredménye a származási országban az agyelszívás jelensége 
lehet, ami kedvezőtlenül hathat ezen országok gazdasági és társadalmi fejlődésére;

Nyugdíjak

11. felhívja a figyelmet a munkaerőpiac veszélyeztetett csoportjai elleni jelenlegi 
megkülönböztetésre, amelynek eredménye az alacsonyabb foglalkoztatási ráta és az 
alacsonyabb bérek, és ilyen módon az említett csoportok számára kevesebb lehetőség a 
megfelelő nyugdíj kialakítására; ragaszkodik ahhoz, hogy mindenki számára biztosítani 
kell az esélyegyenlőséget;

12. felismeri, hogy a nyugdíjakra fordított növekvő közkiadások csökkenthetők a 
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magánfinanszírozású rendszerekre való részleges átállással; hangsúlyozza, hogy a 
magánfinanszírozási nyugdíjakra való erősebb összpontosítás növeli a 
magánnyugdíjalapok megfelelő szabályozásának szükségességét;

13. felhívja a tagállamokat, hogy vegyék komolyan figyelembe a hagyományos 
nyugdíjrendszerek átalakításának szükségességét, szisztematikus kockázatértékelések és 
egy tipikus, szokásos életmenet feltételezése alapján, mivel a feltételezett szokásos 
életmenet gyorsan változik, és az úgynevezett patchwork életrajzok egyre gyakoribbá 
válnak, ezzel pedig számos egyén és különösen a veszélyeztetett csoportok, vagyis a 
bevándorlók, alacsonyan képzett munkavállalók és gyermeküket egyedül nevelő szülők 
számára jelentkezik a fokozódó kiszámíthatatlanság jelentette új társadalmi kockázat;

14. megállapítja, hogy általában a nők gondozzák a gyermekeket, önként vagy nem önként, 
a kulturális attitűdök és a társadalmi normák nyomása vagy a gyermekgondozási 
létesítmények rossz minősége vagy hiánya miatt; hangsúlyozza a nők kompenzálásának 
és annak szükségességét, hogy számukra valós választási lehetőségeket biztosítsanak a 
gyermekvállalást illetően, anélkül, hogy az esetleges pénzügyi hátrányoktól vagy a 
szakmai előmenetelük kedvezőtlen alakulásától kelljen tartaniuk; üdvözli a tagállamok
által ennek kompenzálása érdekében tett intézkedéseket;

Pénzügyi fenntarthatóság

15. Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a tagállamok megőrizzék a 
társadalombiztosítási és nyugdíjrendszerek megfelelő finanszírozási szintjét, hogy 
alternatív és szilárd adóalapokat találjanak a globalizáció miatti növekvő versennyel 
szemben; figyelmeztet az átalányadók miatt az adóbevétel lehetséges csökkenésére, 
mivel ezek erősen kötődnek a munkaerőhöz tartozók teljes számához; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy csökkentsék a munkaerőre kivetett adóktól való függést a 
tagállami gazdaságok versenyképességének növelése érdekében, továbbá hogy több 
munkaösztönzőt biztosítsanak; elismeri egy inkább tőke alapú adóztatásra való átállás 
jelentette nehézségeket, mivel kicsi a tőkeadóalap, és a tőke igen mobilis; javasolja, 
hogy mérlegeljék a környezetvédelmi adók felhasználásának növelését és a fogyasztásra 
mint adóalapra való nagyobb mértékű támaszkodást, ilyen módon pedig a nagyobb 
mértékű progresszivitás szükségességét, mivel ez csökkentheti az alacsonyabb 
jövedelmekre nehezedő nyomást;

Egészségügy és hosszú távú gondozás

16. ragaszkodik annak fontosságához, hogy megőrizzék az Európai Unió valamennyi 
egészségügyi rendszere mögött álló értékeket és elveket, mivel ezek egyetemes 
lefedettséget, finanszírozási szolidaritást, egyenlő hozzáférést és magas színvonalú 
egészségügyi ellátást biztosítanak, a szűkös erőforrások racionális fogyasztása iránti 
igényt nem sértve;

17. mivel az egészségügyi ellátás és a hosszú távú ápolás várhatóan költségesebb, úgy ítéli 
meg, hogy a tagállamoknak meg kell vizsgálniuk saját finanszírozásukat, és figyelembe 
kell venniük, hogy mivel a kisebb családok felé mutató tendencia és a nők fokozottabb 
munkaerő-piaci részvétele miatt kevesebb nem szakmai gondozás áll majd 
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rendelkezésre, a hosszú távú gondozás növekedése a vártnál magasabb lehet;

18. megállapítja, hogy az egészségügyi ellátás közfinanszírozása hozzájárul a 
hatékonysághoz és a tisztességességhez a pénzügyi kockázat elleni védelem 
biztosításával és a kifizetéseknek a betegség kockázatától való függetlenítésével, míg 
ezzel szemben a magán-hozzájárulási mechanizmusok korlátozott kockázatot 
jelentenek, illetve nem vonják össze a kockázatokat, a kifizetéseket pedig általában a 
betegség kockázatához és a fizetésképességhez kötik;

19. megállapítja, hogy az elsődlegesen a foglalkoztatás alapú társadalombiztosítási 
járulékokból finanszírozott egészségügyi rendszerek számára előnyös lehet az adóalap 
kiterjesztése a nem keresettel kapcsolatos jövedelmekre;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a 
Foglalkoztatási Bizottságnak, a szociális védelemmel foglalkozó bizottságnak és a 
tagállamok és a tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek.
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Demográfiai fejlemények

Európában a demográfiai tendencia a népességszám várható csökkenéséhez és a lakosság 
elöregedéséhez vezet. Ennek eredménye 2050-re kismértékben kisebb létszámú és jelentős 
mértékben idősebb népesség lesz. Ehhez hozzájárul a természetes cserélődési ráta alatti 
születésszám, valamint a magasabb várható élettartam, és ezzel a korpiramis megfordul: a 
fiatalok száma csökken, a 65 év felettieké pedig egyre nő.

Az EU-ban az átlagos születésszám nem a nők döntésén vagy az európai polgárok tényleges 
családalapítási szándékain múlik, és ezért kapcsolódhat a munka és a családi élet 
összeegyeztetésében rejlő nehézséghez is (a gyermekgondozási infrastruktúrák hiánya, a 
családok társadalmi és gazdasági támogatása, illetve a nők munkahelyei), az aggályokra okot 
adó társadalmi környezethez (nem stabil munkahely, drága lakhatás) és a jövőtől való 
félelemhez (a fiatalok kései foglalkoztatásba való bejutása és a munkahelyek 
bizonytalansága).

A dolgozó népesség változásainak bevándorláson keresztül történő kompenzálására 90–100 
millió személy iránt van igény, aminek eredménye a jóval nagyobb mértékű etnokulturális és 
vallási heterogeneitás; emlékeztet arra, hogy a magasan képzett személyek bevándorlásának 
növelésére tett fokozottabb erőfeszítések eredménye a származási országban a nagyobb 
mértékű agyelszívás, ami súlyosan kedvezőtlenül érintheti ezen országok gazdasági és 
társadalmi fejlődését.

Társadalmi fejlemények

Az előadó szerint jelentős előrelépés érhető el a jóléti állam átalakításában a társadalmi 
kiadások felől a társadalmi befektetési perspektívára történő átállás útján.

Tekintettel a lisszaboni stratégiára és az uniós szinten megállapított foglalkoztatási 
célkitűzésekre, szükséges több személy minőségi munkahelyekre történő vonzása és ott 
tartása, a munkaerő-kínálat növelése és a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése, a 
munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodó készségének és biztonságának javítása, 
továbbá a humántőkébe a jobb oktatás és készségek útján tett befektetések növelése.

Elismert tény, hogy az életvitel diverzifikálódik, ami tetten érhető a kevesebb 
házasságkötésben, a több válásban, az első gyermek születésének hosszabb kitolásában, és 
mindennek eredménye a még mindig domináns hagyományos házasságmodell alternatív 
együttélési formákkal való kiegészítése.

Az előadó tisztában van azzal, hogy a fokozottabban egyéni magatartás megváltoztatja az 
emberek hűségét a társadalmi intézmények tekintetében, ideértve a társadalombiztosítási 
rendszereket is, és nyomást gyakorol a szolidaritás újradefiniálásáról és a társadalmi 
kiegyenlítésről zajló vitára.

Pénzügyi fejlemények
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Az elöregedő népesség várhatólag 2050-ig a legtöbb tagállamban növeli a közkiadásokat –
elsősorban a nyugdíj, az egészségügyi ellátás és a hosszú távú gondozási kiadások terén – a 
jelenlegi politikák alapján. Az oktatási közkiadások tekintetében a megtakarítások potenciális 
leírása várhatóan korlátozott, az élethosszig tartó tanulás terén tett egyre nagyobb mértékű 
beruházások miatt.

Az előadó elismeri, hogy az adók beszedését érintik a strukturális fejlemények és a növekvő 
kihívások, ideértve a növekvő globális versenyt és a termelési tényezők növekvő mobilitását; 
hangsúlyozza ilyen módon alternatív, szilárd adóalapok megvitatásának szükségességét.

Gazdasági fejlemények

A világot jelenleg a globalizáció jellemzi, vagyis a felgyorsult nyílt kereskedelem és a gyors 
műszaki fejlődés, ami erőteljes versenynyomást teremt, és a vállalatokat a piaci bővülés iránti 
fokozottabb rugalmasságra kényszeríti. Az előrejelzések szerint a GDP potenciális éves 
átlagos növekedési mértéke a következő évtizedekben csökken majd.

A jövőben a gazdasági növekedés forrásai változnak majd: a foglalkoztatás a növekedéshez 
kedvezően járul hozzá 2010-ig, 2030 után pedig jelentős mértékben kedvezőtlenné válik, míg 
a munkaerő termelékenysége a növekedés domináns, néha egyedüli forrásává lesz. Ilyen 
módon a termelékenység magasabb szintjének megtartásához többet kell beruházni a kutatás 
és a fejlesztés terén.

A munkaerő megváltozott korstruktúrája módosíthatja a fogyasztás és a belföldi kereslet 
összetételét, és potenciálisan a szektorok közötti átrendeződéssel járhat, amihez a munkával 
kapcsolatos mobilitás fokozódása szükséges, a még alacsonyabb szintű foglalkoztatás mellett 
a kiegyenlítetlen munkaerő-piaci kereslet és kínálat elkerülése érdekében.

Munkaerő-piaci fejlemények

A globalizáció ipari és regionális strukturális változásokhoz és a foglalkoztatási minták és 
szintek változásához vezet, és erre reagálva a fokozottabb rugalmas biztonságot célzó 
politikákhoz; hangsúlyozza, hogy a fő kihívás a gazdasági rugalmasság megvalósítása a jobb 
szociális védelemmel együtt, hogy a lehetőségeket a leginkább kihasználni képes környezet 
jöhessen létre; felismeri a képzett, alkalmazkodóképes munkaerő iránti igényt, ezáltal 
kombinálva az aktív munkaerő-piaci politikákat az élethosszig tartó tanulás terén tett 
befektetéssel a foglalkoztathatóság növelése érdekében.

Ez különösen az alacsonyan képzettek oktatásának és képzésének megerősítését is jelenti.

A munkaerőpiac a sikeres szakpolitikai kiigazítás kulcsa, mivel végső soron ez az országok 
azon gazdasági eredménye, amely meghatározza a magas színvonalú jóléti ellátás 
fenntartására való képességét.

A jelenlegi bevándorlási szint mellett a munkaerő a 2005. évi 227 millió főről 2050-re 183 
millióra csökken, a foglalkoztatási ráta 2020-ban 70%-ra növekszik, aminek oka elsődlegesen 
a nők magasabb foglalkoztatási rátája, az alkalmazottak összes száma pedig 2017-re 20 
millióval növekszik, ezt követően azonban 2050-re 30 millióra csökken.
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Ennek eredményeként kevesebb munkanélküli lesz, és ilyen módon a munkanélküli segélyre 
fordított kiadás 2050-re a GDP kb. 0,6 százalékpontjával csökken. Ez a csökkenés igen 
szerény, viszonylag kicsi, és nem kompenzálja majd más ágazatokban a fokozottabb 
kiadásokat.

A foglalkoztatottak csökkenése a ledolgozott munkaórák teljes számának csökkenését 
eredményezi. Szükséges lehet ezt a fejlődést a fennmaradó munkavállalók által ledolgozott 
órák növelésével vagy a részidős munkavállalók számának csökkentésével kompenzálni.

A magasabb foglalkoztatási ráta erősen függ a munkaerőpiacon megkülönböztetéssel 
szembesülő valamennyi csoport aktiválásától. Ennek fényében szükséges a nők gazdasági 
szerepének méltányos, hatékony módon történő összeegyeztetése az alapvető háztartási 
szolgáltatások nyújtásában – pl. gyermekgondozás – bekövetkezett változásokkal, hogy a nők 
a munkát és a családi életet összeegyeztethessék.

Ennek fényében fontos továbbá, hogy elegendő munkalehetőség álljon a megfelelő 
munkaképességgel bíró idősek számára. Vagyis kezelni kell a kor alapú megkülönböztetést, 
elő kell mozdítani az élethosszig tartó tanulást, és rugalmas nyugdíjlehetőségek biztosítandók, 
továbbá megfelelő munkafeltételeket kell megvalósítani.

Az előadó szerint a tagállamoknak e fejleményeket a strukturális reformok megvalósítása 
tekintetében lehetőségként kell vizsgálniuk.

Életkorral kapcsolatos fejlemények

A népesség elöregedése nagyobb nyomást gyakorol a közkiadásokra, és ugyanakkor a 
globalizáció egyre inkább megnehezíti a mobil adóalapokról az adók beszedését.

A várható élettartamban bekövetkező várható nyereség jó része az időskori alacsonyabb 
halandósági rátának köszönhető, ami megváltoztatja a nyugdíj és a munka hosszának 
viszonyát.

Az előadó meggyőződése szerint az egyik fő kihívás olyan munkaerő-piaci politikák és 
reformok kialakítása az adó- és ellátási rendszerekben, amelyek célja a munkaerő-kínálat 
növelése és az egyéb jóléti állami reformok, amelyek az elöregedő lakosság tekintetében a 
közfinanszírozás hosszú távú fenntarthatóságát garantálják.

Nyugdíjak

A demográfiai fejlemények eredménye valamennyi tagállamban az állami nyugdíjkiadások 
növekedése lesz. Ez a növekedés mérsékelhető az állami öregségi nyugdíjrendszerek részben 
magánfinanszírozású rendszerekkel való kiváltása által, azonban a magánfinanszírozású 
nyugdíjakra való erősebb összpontosítás új kihívásokat és kockázati formákat teremthet, 
továbbá a magánnyugdíjalapok megfelelő szabályozásának szükségességét idézheti elő.

A tagállami nyugdíjrendszerek – bár eltérő mértékben – történelmi hátterű rendszerek, 
amelyek alapja az úgynevezett férfi kenyérkereső modell, vagyis ezek erőteljesen családi 
jellegűek.
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Figyelmet kell fordítani a hagyományos nyugdíjrendszerek átalakítására, szisztematikus 
kockázatértékelések és egy tipikus, szokásos életmenet feltételezése alapján, mivel a 
feltételezett szokásos életmenet gyorsan változik, és az úgynevezett patchwork életrajzok 
egyre gyakoribbá válnak, ezzel pedig számos egyén és különösen a veszélyeztetett csoportok, 
vagyis a bevándorlók, alacsonyan képzett munkavállalók és gyermeküket egyedül nevelő 
szülők számára jelentkezik a fokozódó kiszámíthatatlanság jelentette új társadalmi kockázat. 
A nem stabil szakmai pályafutások jelentős mértékben befolyásolják a nyugdíjigényeket, és a 
legtöbb szakmában előnytelen a munka megszakítása, mind a szakmai életút, mind a bérszint 
tekintetében.

Általában a nők gondozzák a gyermekeket, önként vagy nem önként, a kulturális attitűdök és 
a társadalmi normák nyomása vagy a gyermekgondozási létesítmények rossz minősége vagy 
hiánya miatt. Ezt a tényt fokozza, hogy számos tagállamban a szülési szabadság feltételeit úgy 
alakították ki, hogy a nőknek szabadságra is kell vonulniuk; hangsúlyozza a nők 
kompenzálásának és annak szükségességét, hogy számukra valós választási lehetőségeket 
biztosítsanak, hogy az esetleges pénzügyi hátrányok miatti aggodalom nélkül vállalhassanak 
gyermeket.

Egészségügyi fejlemények

A kor önmagában nem oka az egészségügyi kiadásoknak, azonban egy elöregedő népesség 
nyomást gyakorol a fokozottabb közkiadásokra, és ilyen módon az egészségügyi ellátásra 
fordított állami kiadás 2050-ig a legtöbb tagállamban a GDP 1,5–2 százalékpontjával nő.

A hosszú távú gondozásra az elöregedő népesség erős hatást gyakorol, aminek oka 
elsődlegesen az idősek számának növekedése, valamint a hosszú távú gondozás iránti igény 
növekedése, ami a GDP 0,5–1 százalékpontos növekedésével jár. 

Emellett kevesebb informális gondozás áll rendelkezésre majd a háztartásokon belül, a kisebb 
családok és a nők munkaerő-piaci részvételének fokozódása iránti tendencia miatt, és ilyen 
módon a hosszú távú gondozás növekedése magasabb lehet a vártnál a formálisabb gondozás 
iránti igény miatt.

Az elöregedő népesség fényében a mindenki számára nyújtott egészségügyi ellátás növeli 
majd a nyújtott szolgáltatások költségeit, ami – belátva, hogy a járulékok növekedése nem 
választási lehetőség – meggyorsítja a közfinanszírozott szolgáltatások mennyiségének a 
minimális létfontosságú szolgáltatásokra való csökkentését, és ennek eredményeként végtelen 
vita alakul ki az ilyen szolgáltatások köréről. A szolidaritásból való kivonulásra 
lehetőségekkel bíró emberek elhagyhatják az állami egészségügyi ellátórendszereket, és több 
és magasabb színvonalú szolgáltatást kereshetnek a magán egészségügyi ellátónál, ami 
további nyomást helyez az állami egészségügyi ellátás finanszírozására, kevesebb 
szolgáltatást nyújtanak alacsonyabb minőségben, és ezzel csökken a közegészségügyi ellátás 
iránti bizalom, a szolidaritásra pedig nyomás nehezedik.

Az előadó főbb észrevételei

Az elöregedő és sokrétűbb népességstruktúrák kiváltotta demográfiai nyomás – a szigorú 
adózási valósággal együttesen – arra készteti a tagállamokat, hogy újragondolják a 
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hagyományos társadalombiztosítási rendszerek elemeit, ideértve a nyugdíjrendszereket, a 
munkaerő-piaci programokat, továbbá az egészségügyi és oktatási politikákat.

A fejlődés enyhítésére vonatkozó lehetséges megoldások a magasabb munkaerő-piaci 
részvételi ráták, különösen az 55 és 65 év közöttiek és a nők tekintetében, akik foglalkoztatása 
jelenleg jelentős mértékben alacsonyabb. Ez megfelelő lehetőségeket tesz szükségessé a nők 
számára a munka és a családi élet összeegyeztetésére, ideértve különösen a 
gyermekgondozási létesítményeket és a napközis iskolákat, továbbá a fogyatékkal élők 
munkalehetőségeinek és -feltételeinek és a társadalmi kirekesztés kezelésére irányuló 
megerősített erőfeszítéseknek a javítására. Ennek érdekében végre kell hajtani a lisszaboni 
napirendet, az egyének tisztességes bér és más munkaösztönzők mellett történő 
foglalkoztatására összpontosítva.

Ugyanakkor az elkövetkező évtizedekben biztosítani kell az egészségügyi ellátás és a 
nyugdíjjövedelem fenntarthatóságát és megfelelőségét a tagállamok lakosságának körében a 
társadalom, a kormány, a cégek és a háztartások minden szintjén.
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