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ET

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et demograafilises prognoosis ülalpeetavate vanurite suhtarvu kohta viidatakse 
piirkondadevaheliste erinevuste suurenemisele, sest 2020. aastaks on vähemalt 40 
piirkonnas nende suhtarv ELi keskmisest vähemalt 25% suurem, mis tekitab tõsiseid 
probleeme vanurite hooldamise ning tööjõu vastavuse ja koolituse valdkonnas ning palju 
muid sotsiaalseid probleeme;

2. on seisukohal, et demograafiliste muutuste näitajad ja ennekõike ülalpeetavate vanurite 
suhtarv peaks täiendama SKPd kui praegu parimat võimalikku mõõdupuud vahendite 
eraldamiseks ELi tulevase ühtekuuluvuspoliitika raames, et eespool nimetatud 
probleemidele paremini reageerida;

3. juhib tähelepanu Euroopa Sotsiaalfondi olulisusele ühtekuuluvuspoliitikas ning nõuab 
integreeritud programme piirkondlikul tasandil, et Euroopa Regionaalarengu Fond ja 
Euroopa Sotsiaalfond teeksid paremat koostööd ning selles võetaks arvesse ka ühist 
põllumajanduspoliitikat nii, et tegevus oleks tulemustele orienteeritud ja keskenduks 
konkurentsivõimele, tööhõivele ja muudele Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkide 
saavutamisele; nõuab, et ühtekuuluvuspoliitika muudetaks tulemustest sõltuvaks ja 
kindlaks määrataks mõõdetavad eesmärgid ning tulemuslikkuse näitajad, et võimaldada 
pidevat hindamist;

4. on seisukohal, et piirkondi, kus elanikkonna vananemine on kõige kiirem, tuleks kasutada 
kiiretest demograafilistest muutustest põhjustatud piirkondlike probleemide lahendamisele 
suunatud uuenduslike lahenduste katsetamiseks ja rahastamiseks, pidades silmas, et 
innovatsioon on vajalik paljudes valdkondades, mis on näiteks: 

– perede toetamine sündimuse langustendentsi ümberpööramiseks;

– piisava tööjõu tagamine vanurite hooldamise jaoks;

– tootlikkuse tõstmine tervishoiu ja vanurite hoolduse valdkonnas info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise abil;

– vananeva elanikkonna hoidmine tervena, aktiivsena ja võimelisena elama kodus;

– reageerimine vanurite seisundi halvenemise etappidele;

5. nõuab ühtekuuluvuspoliitika lihtsamat haldamist ja suuremat läbipaistvust, et hõlbustada 
innovatsiooni edendamist ning suurendada piirkondlikku, piiriülest ja makropiirkondlikku 
koostööd, et tegeleda demograafilisest muutusest põhjustatud ühiste väljakutsetega.


