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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. toteaa, että vanhushuoltosuhteita koskevien väestöennusteiden mukaan alueiden väliset 
erot lisääntyvät, sillä vuoteen 2020 mennessä suhde on 40 alueella vähintään 
25 prosenttia EU:n keskiarvon yläpuolella, mikä aiheuttaa eläke- ja 
terveydenhuoltojärjestelmiin liittyvien haasteiden lisäksi vakavia vanhustenhoitoon sekä 
työvoiman riittävyyteen ja koulutukseen liittyviä haasteita ja monia muita sosiaalisia 
ongelmia;

2. panee merkille, että Euroopan väestön ikääntyminen kätkee sisälleen merkittäviä 
alueellisia eroja; toteaa, että kansalliset tiedot väestörakenteen muutoksista eivät tuo esiin 
paikallisten tilanteiden eroja ja että sen vuoksi on joskus vaikea tunnistaa 
infrastruktuuriin ja keskushallinnon rahoituksen saamiseen liittyviä tarpeita; kehottaa 
komissiota avustamaan väestökehitystietojen ja -tilastojen luotettavuuden parantamisessa;

3. panee merkille, että elinajanodotteen pidentyminen, hedelmällisyyden väheneminen ja 
muuttoliike ovat aiheuttaneet väestörakenteen muutoksia, jotka vaihtelevat huomattavasti 
Euroopan eri puolilla siten, että jäsenvaltioiden, alueiden ja kaupunkien välillä ja joskus 
jopa kaupunkien sisällä on suuria eroja;

4. katsoo, että elinajanodotteen pidentyminen on myönteinen asia ja että sitä pitäisi myös 
tarkastella sellaisena; pyytää siksi EU:ta varmistamaan, että sen jäsenvaltiot takaavat, että 
varsinkaan pienituloiset eläkeläiset, joilla ei ole varaa asuntoon tai jotka eivät pysty 
huolehtimaan itsestään, eivät joudu köyhyyteen;

5. katsoo, että äskeisen talous- ja rahoituskriisin johdosta Euroopan väestökehitystilanne on 
huonontunut ja ratkaisun löytäminen ongelmaan on entistä vaikeampaa;

6. toteaa kuitenkin, että muuttoliike antaa erityisesti muuttotappioalueille mahdollisuuden 
estää väestörakenteen muutoksen kielteiset vaikutukset, ja kehottaa siksi jäsenvaltioita 
tunnustamaan maahanmuuttajien kotouttamisen strategisen merkityksen;

7. toteaa, että väestörakenteen muutokseen vastaaminen on tärkeää, jotta voidaan saavuttaa 
Eurooppa 2020 -strategian älykästä, kestävää ja osallisuutta edistävää kasvua koskevat 
tavoitteet; katsoo, että ikääntyminen olisi tässä yhteydessä nähtävä mahdollisuutena eikä 
rasitteena, sillä rakennerahastot tarjoavat mahdollisuuksia jäsenvaltioille, alueille ja 
kaupungeille;

8. korostaa, että väestörakenteen muutos ja erityisesti väestön ikääntyminen vaikuttavat 
selvästi eläkejärjestelmien sekä hoiva- ja hoitopalveluiden ja muiden sosiaalipoliittisen 
rakenteiden järjestämiseen, kun alueviranomaisten on pystyttävä vastaamaan eri 
väestöryhmien muuttuviin tarpeisiin;

9. katsoo, että BKT:tä olisi täydennettävä muilla, kuten väestörakenteen muutosta 
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koskevilla ja ennen kaikkea vanhushuoltosuhdetta koskevilla, indikaattoreilla EU:n 
tulevan koheesiopolitiikan mukaisen rahoituksen myöntämisperusteena; korostaa 
kuitenkin myös muiden sosiaalisten indikaattoreiden merkitystä tässä yhteydessä ja panee 
merkille, että monet tärkeät indikaattorit on lueteltu työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan mietinnössä "BKT ja muut indikaattorit – Edistyksen mittaaminen 
muuttuvassa maailmassa" (2010/2088(INI), jotta voidaan vastata tehokkaammin 
Euroopan haasteisiin;

10. katsoo, että väestörakenteen muutokset vaikuttavat vakavasti kaikkiin alueisiin ja että 
muuttoliikkeen kohdealueet ja väestökatoalueet tarvitsevat erilaisia 
sopeutumisstrategioita; toteaa, että elämänlaatu määräytyy eri tavalla väestökatoalueilla, 
jotka yleensä ovat maaseutualueita, ja kasvavan väestökehityksen alueilla, ja pitää siksi 
erilaisia tukitoimia välttämättöminä;

11. korostaa, että Euroopan sosiaalirahastoa olisi pidettävä tärkeänä mahdollisuutena tukea 
koulutuksen tarjontaa, jotta voidaan parantaa naisten, nuorten ja ikääntyvien työllisyyttä 
ja edistää työuran suunnittelua ja sosiaalista osallisuutta; kehottaa käyttämään rahaston 
kaikkia mahdollisuuksia tähän tarkoitukseen;

12. toteaa, että kaikilla alueilla, muuttotappioalueet mukaan lukien, on eri alojen 
erityispotentiaalia; kehottaa jäsenvaltioita asettamaan poliittisessa toiminnassaan 
etusijalle toimintasuunnitelmat, joiden avulla tällaiset alueet voivat kaikin puolin 
hyödyntää omaa kehityspotentiaaliaan, koska kokemus osoittaa, että näin voidaan 
kannustaa paikallisia ja alueellisia taloudellisia ja sosiaalisia toimijoita niin, että 
muuttotappioalueista tulee jälleen vetovoimaisempia ja muuttoliikkeen suunta saadaan 
kääntymään; kiinnittää erityistä huomiota Euroopan sosiaalirahaston merkitykseen tässä 
yhteydessä ja vaatii integroituja ohjelmia alueiden tasolla, jotta Euroopan 
aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston yhteistyö on tehokkaampaa ja siinä 
otetaan huomioon myös maatalouspolitiikka ja ympäristöpolitiikka siten, että on 
mahdollista täyttää tehokkaasti maaseutualueiden tarpeet, ja katsoo, että kaikessa 
koheesiopolitiikassa olisi keskityttävä kestävään kehitykseen, köyhyyden poistamiseen, 
kilpailukykyyn, työllisyyteen ja muihin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteisiin; 
edellyttää, että koheesiopolitiikan on oltava riippuvaista tuloksista ja että asetetaan 
mitattavissa olevat tavoitteet ja tulosindikaattorit jatkuvan arvioinnin mahdollistamiseksi; 
kehottaa arvioimaan ja tarkastelemaan sosiaalirahastosta myönnetyillä varoilla 
saavutettuja tuloksia;

13. kehottaa parantamaan Euroopan sosiaalirahaston puitteissa ikääntyneiden ihmisten 
työolosuhteita ja työllistämismahdollisuuksia sekä kannustimia jatkaa työelämässä 
nykyistä pitempään ja järjestämään työntekijöille täydennyskoulutusta, jotta työelämän 
muuttuviin vaatimuksiin voidaan vastata, ja kehottaa tukemaan senioriyrittäjyyttä;

14. katsoo, että Euroopan sosiaalirahaston varoja olisi käytettävä tukemaan hoitopalvelujen 
kehittämistä, mukaan lukien ikääntyneiden pitkäaikaishoito, joka on uusi potentiaalinen 
palvelumarkkinoiden kasvusektori ja joka tarjoaa tilaisuuden parantaa erityisesti 
naispuolisten hoitotyöntekijöiden työllisyyttä;

15. ehdottaa, että Euroopan sosiaalirahaston tarjoamia mahdollisuuksia käytettäisiin 
paremmin hyväksi, jotta paikallista sosiaalista pääomaa voitaisiin hyödyntää paikallisiin 
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lähipalveluihin siten, että voidaan huolehtia ikääntyneiden erityistarpeista ja antaa heille 
mahdollisuus elää itsenäisesti mahdollisimman pitkään; toteaa lisäksi, että 
muuttotappioalueilla on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan säilyttämään luonnolliset 
väestösuhteet ja erityisesti huolehtimaan, että saatavilla on lasten päivähoitoa ja 
kiinnostavia koulutusmahdollisuuksia ja että myös muita yleishyödyllisiä palveluja on 
yleisesti saatavilla;

16. kehottaa luomaan suotuisat edellytykset yrityksille ja erityisesti pk-yrityksille ottamalla 
käyttöön ja mukauttamalla innovatiivisia tuotteita ja prosesseja;

17. katsoo, että tutkimuslaitosten ja liike-elämän edustajien vuorovaikutusta olisi edistettävä;

18. katsoo, että Euroopassa ei saisi olla sosiaalisesti ja taloudellisesti perifeerisiä alueita ja 
että sen vuoksi olisi käytettävä erilaisia toimintalinjoja ja toimenpiteitä, joilla 
kannustetaan nuoria pysymään perifeerisillä alueilla ja muuttamaan niille ja myös 
autetaan niiden asukkaita hankkimaan elantonsa; toteaa, että muuttotappioalueilla 
voidaan parantaa elämänlaatua innovatiivisten hajautettujen sosiaalisten perusrakenteiden 
ja aktiivisen kansalaisuuden avulla ja että näin voidaan vakauttaa myös muun muassa 
nuorten taloutta; katsoo, että alueiden taloutta ja rakenteita on uudistettava ennakoivasti 
kohtaamaan väestön ikääntymisen seuraukset ja että alueita, joilla väestön ikääntyminen 
on kaikkein nopeinta, voitaisiin käyttää alueellisia ongelmia koskevien innovatiivisten 
ratkaisujen ja rahoituksen testaamiseen, kun muistetaan, että uusia sosiaali- ja 
palveluinnovaatioita tarvitaan monilla aloilla, joita ovat esimerkiksi

– perhe- ja työelämän yhteensovittaminen, mukaan lukien taloudellinen tuki, riittävät 
tukipalvelut ja hoitotyön tunnustaminen,

– ikääntyvien henkilöiden työllisyyden tukeminen lisäämällä työelämän joustavuutta,

– alueiden marginalisoitumisen pysäyttäminen ja taantuvien alueiden kehittäminen,

– riittävien laadukkaiden yleishyödyllisten peruspalvelujen yleisen saatavuuden 
turvaaminen, mukaan lukien ikääntyneiden hoitopalvelut, koska sosiaalipalveluiden 
yleinen saatavuus on perusoikeus ja solidaarisuuden periaatetta on noudatettava
myös silloin, kun väestökehitys on epätasapainoista,

– terveydenhuollon ja vanhustenhoidon tuottavuuden lisääminen tieto- ja 
viestintätekniikan avulla,

– ikääntyvän väestön pitäminen terveenä, aktiivisena ja kykenevänä asumaan kotona ja 
ikääntyvien työntekijöiden, yrittäjien ja vapaaehtoistyöntekijöiden potentiaalin 
hyödyntäminen parantamalla heidän työllistettävyyttään ja koulutustaan, ikääntyvän 
väestön taloudellisen osallistumisen ja osaamisen kehittäminen (esimerkiksi 
koulutuksen avulla) uudistamalla perusteellisesti ikääntyvien työntekijöiden työuran 
suunnittelua 50 vuoden iästä lähtien, koska näitä työntekijöitä rangaistaan nykyään 
usein syrjimällä heitä työhönotossa, rajoittamalla pääsyä muun muassa uusien 
taitojen ja uuden tekniikan edellyttämään koulutukseen ja jättämällä kokemuksen 
arvo huomiotta,
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– terveenä ikääntymisen varmistaminen siten, että jäsenvaltiot turvaavat jokaisen 
tasapuoliset mahdollisuudet käyttää perusterveydenhuollon palveluja ja parantavat 
sairaanhoidon laatua ja turvallisuutta,

– ikääntyvien ihmisten tilan heikkenemisen vaiheisiin reagoiminen ja tarvittavasta 
koulutuksesta ja taitojen hankkimisesta huolehtiminen heidän sosiaalisen 
osallisuutensa varmistamiseksi sekä haavoittuvien ryhmien kuten maahanmuuttajien, 
vammaisten ja ikääntyvien koulutusmahdollisuuksien varmistaminen, jotta he voivat 
hyödyntää paremmin tieto- ja viestintätekniikkaa,

– muuttoliikkeen kannustaminen alueellisten työmarkkinoiden tarpeiden 
tyydyttämiseksi, koska ammattitaitoiset maahanmuuttajat voivat olla ratkaisevan 
tärkeitä joillekin aluetalouden sektoreille;

19. pitää tässä suhteessa tervetulleena komission esitystä aktiivisena ja terveenä ikääntymisen 
kumppanuuspilotista, jonka tarjoaman koordinaation puitteissa mainittuja innovaatioita 
on mahdollisuus kehittää; kehottaa muuttamaan koheesiobudjettia nykyistä 
joustavammaksi, jotta voidaan toteuttaa uusia ideoita ja lähestymistapoja ja kannustaa 
riskin ottamista ja kokeellisuutta;

20. toteaa, että kuluvalla ohjelmakaudella alue- ja rakennepolitiikka perustuu 
rahastokohtaisiin ohjelmiin, ja katsoo, että seuraavalla ohjelmakaudella 
rakennerahastojen toimet tulisi integroida sopivalla alueellisella tasolla yhdeksi ohjelma-
asiakirjaksi;

21. kiinnittää huomiota siihen, että on kohdennettava julkisia varoja pienten lasten ja suurten 
perheiden auttamiseksi, erityisesti lasten päivähoidon järjestämiseen ja 
yksinhuoltajaäitien ja -perheiden aseman turvaamiseen, koska heitä uhkaa sosiaalinen 
syrjäytyminen, eristyksiin joutuminen ja köyhyys; korostaa, että tällaiset palvelut ovat 
yleishyödyllisiä ja edistävät työpaikkojen luomista sekä paikallis- ja aluetalouden 
kehitystä; kehottaa komissiota esittelemään esimerkkejä joidenkin jäsenvaltioiden hyvistä 
käytännöistä;

22. suosittaa siksi, että lasten päivähoidossa ja esikoulujärjestelmissä hyödynnetään julkisen 
ja yksityisen sektorin yhteisiä investointeja;

23. korostaa, että naisten ja miesten täysimääräisen ja yhtäläisen työmarkkinoille 
osallistumisen varmistamiseksi on huolehdittava riittävistä päivähoitopalveluista sekä 
ikääntyneiden, vammaisten ja muiden hoivan tarpeessa olevien hoitopalveluista; toteaa, 
että tämä vaikuttaa omaishoidon saatavuuteen;

24. korostaa, että julkisen sektorin on osallistuttava aktiivisesti erityisesti järjestämällä 
yleishyödyllisiä sosiaalipalveluja, jotta voidaan auttaa perheitä ja lapsia ja myös huolehtia 
ikääntyneiden ja muiden hoivaa tarvitsevien hoidon saatavuudesta;

25. korostaa, että taantuvilla alueilla vapaaehtoissektori ja sosiaaliset verkostot 
myötävaikuttavat merkittävästi paikallisten asukkaiden tarpeiden tyydyttämiseen mutta 
ne eivät voi korvata julkisen sektorin tärkeää roolia yleishyödyllisten palvelujen 
järjestämisessä; katsoo, että tällaiselle aktiiviselle kansalaisuudelle on annettava 
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tunnustusta ja toimintaan osallistuvia tahoja on tuettava aluepoliittisina kumppaneina; 
korostaa, että näin pannaan liikkeelle oppimisprosesseja, joiden avulla alue voi kohdata 
väestörakenteen muuttumisen haasteet;

26. kehottaa jäsenvaltioita uudistamaan verojärjestelmiään, jotta lasten tai vanhusten hoidon 
vuoksi työuransa keskeyttäneitä ei kohdeltaisi epäoikeudenmukaisesti vanhuuseläkettä ja 
sosiaaliturvaa koskevissa asioissa;

27. vaatii, että sosiaalirahaston uusista säännöistä tehdään yksinkertaisempia niin, että ne 
sallivat pienten järjestöjen hyötyvän enemmän rahastosta sosiaalisten 
innovaatiohankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa; kehottaa komissiota lisäämään 
uuden sosiaalirahaston ylikansallisiin EU-tason sosiaali- ja työllisyysasioita koskeviin 
kokeiluhankkeisiin tarkoitettuja varoja, jotta helpotetaan innovoivan alueellisen, rajat 
ylittävän ja makroalueellisen yhteistyön lisäämistä väestörakenteen muutoksesta 
aiheutuviin yhteisiin haasteisiin vastaamiseksi;

28. suosittaa jäsenmaita ja komissiota perustamaan helppokäyttöisiä Internet-sivustoja, joista 
kansalaiset voivat tutkia mihin EU:n koheesiopolitiikan tukirahat todellisuudessa 
menevät ja mitä niillä saadaan aikaan;

29. kehottaa tehostamaan tiedotusta siitä, että haavoittuvat väestöryhmät voivat osaltaan 
edistää alueen vahvuuksia ja että tämä luo sosiaalista yhteenkuuluvuutta;

30. kehottaa komissiota toimimaan läheisessä yhteistyössä väestö-, muuttoliike- ja muita 
tietoja tarjoavien jäsenvaltioiden tilastoviranomaisten kanssa, jotta voidaan seurata tietoja 
ja analysoida väestökehitystä ja auttaa näin jakamaan varoja tehokkaammin koko 
Euroopassa varallisuuden ja tarpeiden mukaisesti.
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