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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

väestörakenteen muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta
(2010/2027(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 14. maaliskuuta 1997 antamansa päätöslauselman komission 
kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan unionin väestötilanteesta 
(1995)1,

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 1998 antamansa päätöslauselman komission asiakirjasta 
"Väestöraportti 1997"2,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2000 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
"Kaikenikäisten Eurooppaan – Hyvinvoinnin ja sukupolvien solidaarisuuden puolesta"3,

– ottaa huomioon komission vihreän kirjan "Kohti väestörakenteen muutoksia – uusi 
solidaarisuus sukupolvien välillä"(KOM(2005)0094),

– ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman väestörakenteen 
muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta4,

– ottaa huomioon 6. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Euroopan sosiaalimallista 
tulevaisuutta varten5,

– ottaa huomioon 21. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan 
väestökehityksestä6,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan väestökehitys – haasteista 
mahdollisuuksiin" (KOM(2006)0571),

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Sukupolvien välisen solidaarisuuden 
edistäminen" (KOM(2007)0244),

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. maaliskuuta 2007 hyväksymän 
lausunnon aiheesta "Perhe ja väestönkehitys"7 ja sen keskeisen ehdotuksen, että 
jäsenvaltioiden tulisi allekirjoittaa eurooppalainen perhesopimus,

– ottaa huomioon komission yksiköiden valmisteluasiakirjan "Euroopan väestönkehitys 
faktoina ja lukuina" (SEC(2007)0638),

– ottaa huomioon komission ja talouspoliittisen komitean (ikääntymistä käsittelevä 
                                               
1 EYVL C 115, 14.4.1997, s. 238.
2 EYVL C 104, 6.4.1998, s. 222.
3 EYVL C 232, 17.8.2001, s. 381.
4 EUVL C 292E, 1.12.2006, s. 131.
5 EUVL C 305E, 14.12.2006, s. 141.
6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0066.
7 EUVL C 161, 13.7.2007, s. 66.
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työryhmä) yhteisen raportin "Väestön ikääntymistä koskeva kertomus 2009: EU:n 
27 jäsenvaltion taloutta ja julkista taloutta koskevat ennusteet (2008–2060)",

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja 
raha-asioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnot (A7-0000/2010),

A. on vakuuttunut siitä, että ihmisarvoa kunnioittava yhteiskunta perustuu sukupolvien tasa-
arvoisuuteen,

B. katsoo, että talous ja yhteiskunta tarvitsevat kaikkien sukupolvien elämänkokemusta, 
panosta ja luovuutta saavuttaakseen tavoitteensa,

C. on vakuuttunut siitä, että väestörakenteen muutokseen voidaan vaikuttaa, mikäli siihen on 
varauduttu riittävästi ja siihen suhtaudutaan vakavasti,

D. katsoo, että jäsenvaltioilla itsellään on tärkeimmät välineet (eläkejärjestelmät ja 
terveydenhuolto) sukupolvien tasa-arvoisuuden edistämiseen, mutta EU voi tehdä tärkeitä 
seurantaa, uusien parhaiden käytänteiden soveltamista ja toimintaohjelmia koskevia 
aloitteita,

Perusta ja tavoitteet

1. määrittelee sukupolvien tasa-arvon hyötyjen ja rasitteiden tasapuoliseksi jakautumiseksi 
sukupolvien kesken;

2. katsoo, että eri sukupolvien toimiva rinnakkaiselo perustuu perusarvoihin eli vapauteen, 
solidaarisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen, ja että siihen on kuuluttava molemminpuolista 
kunnioitusta, vastuuta ja huolenpitoa;

3. toteaa, että ihmiset elävät ilahduttavasti yhä vanhemmiksi, pysyvät pidempään aktiivisina 
sekä osallistuvat itsenäisesti ja sitoutuneina yhteiskunnan toimintaan; toisaalta syntyvyys 
jäsenvaltioissa on pysynyt matalana vuosikymmeniä, mikä saattaa johtaa tulevien 
sukupolvien liialliseen rasitukseen ja hyvinvoinnin epätasaiseen jakautumiseen;

4. katsoo, että kaikkia sukupolvia oikeudenmukaisesti kohtelevan politiikan tavoitteena on 
oltava perustan ja välineiden luominen avoimen ja rehellisen keskustelun käymiseksi 
sukupolvien välillä, jotta se hyödyttäisi kaikkia osapuolia;

5. katsoo, että on tehtävä selväksi, etteivät ikääntyneet ihmiset ole taakka, vaan heidän 
kokemuksensa, elämäntyönsä ja tietämyksensä ovat hyödyksi taloudelle ja yhteiskunnalle;

Avoimuus

6. kehottaa komissiota ja neuvostoa soveltamaan sukupolvitilinpitoa tuottaakseen tietoa ja
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kehittääkseen Eurostatin kestävän kehityksen indikaattoreita (Sustainable Development 
Indicators, SDI) kaikissa jäsenvaltioissa ja koko EU:n laajuisesti kunkin sukupolven 
rahavirtojen, suoritusten ja rasitteiden ennustamiseksi ja kuvaamiseksi luotettavalla 
tavalla;

7. kannattaa pakollista lainsäädännön seurausten arviointia (sukupolvitarkistus), jotta lakien 
vaikutukset sukupolvien tasa-arvoon koko EU:n sekä jäsenvaltioiden kansallisella tasolla 
olisivat selvästi nähtävissä ja pitkäaikainen kustannus-hyötyanalyysi olisi mahdollista;

Koulutus- ja työpolitiikka

8. on vakuuttunut, että avoin ja oikeudenmukainen pääsy koulutukseen ja työmarkkinoille on 
sukupolvien tasa-arvoa edistävän politiikan ydin sekä hyvinvoinnin ja itsenäisyyden 
perusta;

9. myöntää, että työ ei ole pelkästään ansiotyötä ja että iäkkäät ihmiset myötävaikuttavat 
suuresti inhimillisen yhteiskunnan muodostumiseen perheissä ja yhteiskunnassa 
tapahtuvan toimintansa kautta, ja kehottaa hallituksia helpottamaan vapaaehtoistoimintaa 
ja perheen sisäistä hoitotyötä sekä selvittämään viipymättä vastuukysymyksiä;

10. toteaa, että yksipuolinen henkilöstön nuorentaminen ei johda innovaatioiden 
lisääntymiseen, vaan se haaskaa kokemusta, tietoa ja osaamista;

11. pahoittelee, että tilapäistyön, määräaikaisten työsuhteiden lisääntymisen, osa-aikatyön ja 
työttömyyden takia työurat muuttuvat yhä epävakaammiksi ja epävarmemmiksi;

12. on vakuuttunut, että joustoturva voi helpottaa työpaikasta toiseen siirtymistä työelämän eri 
vaiheissa, mikäli se perustuu sukupolvien solidaarisuuteen ja kaikkien ikäryhmien huoli ja 
tarpeet otetaan huomioon;

13. korostaa, että elinikäisen oppimisen on oltava kaikkien koulutustoimenpiteiden tärkein 
tavoite ja kaikkien sukupolvien on osallistuttava siihen;

14. korostaa, että väestörakenteen muutos ei saa olla perusteena sosiaalisten oikeuksien ja 
etuuksien vähentämiselle;

Eurooppalainen nuorisotakuu 

15. korostaa, että nuorten työttömyys on yksi hälyttävimmistä ongelmista, koska se vähentää 
nuorten mahdollisuuksia, aiheuttaa syrjäytymistä ja lisääntyneitä sosiaalikuluja sekä 
tuhlaa arvokasta työvoimaa; 

16. kehottaa neuvostoa ja komissiota näkemään erityistä vaivaa ja kehittämään konkreettisia 
toimenpiteitä, mukaan luettuna eurooppalainen nuorisotakuu, jonka ansiosta enintään 
kuusi kuukautta työttömänä olleet nuoret saisivat työ- tai harjoittelupaikan, pääsisivät 
täydennyskoulutukseen tai voisivat työskennellä ja kouluttautua samanaikaisesti; tämän 
edellytyksenä on kuitenkin, että nämä nuoret näkevät myös itse vaivaa työelämään pääsyn 
onnistumiseksi;

Yli 50-vuotiaita koskeva eurooppalainen sopimus
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17. kehottaa jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota huolehtimaan siitä, että EU 2020 
-strategian laajennuksessa saavutetaan seuraavat tavoitteet vuoteen 2020 mennessä:

i) yli 50-vuotiaiden työssäkäyvien osuuden lisääminen 55 prosenttiin ikäluokasta,

ii) varhaiseläkkeiden ja niille siirtymisen taloudellisten kannustimien vähentäminen,

iii) jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistuvien määrän lisääminen sukupolveen 
katsomatta,

iv) yli 60-vuotiaille työntekijöille työmarkkinoilla pysymiseen tarkoitettujen ja yrityksille 
näiden työntekijöiden palkkausta varten tarjottavien kannustimien kehittäminen;

Ikäkysymysten hallinta

18. katsoo, että ikääntyvien työntekijöiden työssäolomahdollisuudet edellyttävät työnantajilta 
aloitteita terveyden, jatkokoulutuksen, työn organisoinnin, työtyytyväisyyden ja 
työnjohdon aloilla ja myös työmarkkinaosapuolten tulisi osallistua niiden kehittämiseen;

Sukupolvien tiimityö

19. kehottaa tekemään konkreettisia aloitteita eri-ikäisten työntekijöiden tiimityön 
tukemiseksi työprosessin aikana, tukemaan näitä hankkeita toteuttavia yrityksiä sekä 
nostamaan esille hyviä hankkeita;

"Työskentely yli rajojen"

20. katsoo, että asianomaisten henkilöiden on itse voitava päättää, haluavatko he pysyä 
työelämässä kansallisen eläköitymisiän jälkeen;

21. kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita tarkistuttamaan ennakkoluulottomasti 
ammatinharjoituksen ja edustustehtävien ikärajoja sekä luoton myöntämiselle asetettuja 
ikää koskevia rajoituksia vuoteen 2012 mennessä sekä poistamaan niitä;

"Aktiivinen ikääntyminen"

22. kehottaa komissiota tarkastelemaan tervettä vanhuutta edistäviä toimia sekä laatimaan 
vuodeksi 2011 toimintasuunnitelman, jolla edistetään ikääntyneiden ihmisarvoa, terveyttä 
ja elämänlaatua;

23. kehottaa komissiota laatimaan ehdotuksen, jotta vuodesta 2012 tulisi "aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi", jonka 
tavoitteena on havainnollistaa ikääntyneiden ihmisten myötävaikutusta yhteiskunnan 
toimintaan; suhtautuu myönteisesti siihen, että monet kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
ovat julistaneet huhtikuun 29. päivän "sukupolvien välisen solidaarisuuden päiväksi";

Perhepolitiikka

24. korostaa, että perhe muodostaa yhteiskuntamme perustan ja että se on ehdottomasti 
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kytköksissä arvojen välittämiseen ja solidaarisen rinnakkaiselon opettamiseen; painottaa, 
että työn ja perheen yhdistämisen mahdollistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa on tarjottava 
kohtuuhintaisia laadukkaita pienten lasten hoito- ja varhaiskasvatusmahdollisuuksia;

25. kannustaa jäsenvaltioita ryhtymään toimenpiteisiin vanhempien eduksi, esimerkiksi 
ylimääräisiin eläkeoikeuksiin ja yritysten ylläpitämien lastentarhojen verohelpotuksiin; 
myös eurooppalaisen perheallianssin puitteissa olisi vaihdettava parhaita käytäntöjä;

26. katsoo, että joustavat työajat ja työn jakaminen edistävät perheen ja työn yhdistämistä;

Talouspolitiikka ja kasvu

27. katsoo, että uusien senioritalouden markkinoiden hyödyntäminen tarjoaa suuren 
mahdollisuuden kilpailu- ja innovaatiokyvyn parantamiseen sekä kasvun ja työllisyyden 
lisäämiseen;

28. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään toimintaedellytyksiä ja erityisesti innovatiivisia 
toimintatapoja, joissa huomioidaan erilaiset alueelliset edellytykset;

Eläke- ja budjettipolitiikka

29. ottaa huomioon, että sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuu suuria vaatimuksia ja vanhuusiän 
köyhyyden vaara kasvaa; katsoo, että eläketurvan suunnittelussa varmuus on etusijalla;

30. huomauttaa, että julkisten talouksien vakauttaminen ja velkojenmaksaminen on 
sukupolvien tasa-arvoa koskeva kysymys;

Maahanmuuttopolitiikka

31. katsoo, että muuttoliike yhdistettynä onnistuneeseen kotouttamiseen edesauttaa 
väestörakenteen muutoksesta selviytymistä ja että liian monet maahanmuuttajataustaiset 
ihmiset eivät vieläkään tunne kuuluvansa asuinvaltionsa väestöön;

32. on vakuuttunut, että onnistunut kotouttaminen edellyttää identifioitumista, yhtäläistä 
osallistumisoikeutta sekä vastuuta ja että se voi onnistua vasta, kun maahanmuuttajat ovat
valmiita sopeutumaan ja paikallinen väestö on valmis vastaanottamaan heidät;

Sosiaali- ja terveyshuolto

33. ottaa huomioon, että väestörakenteen muutos merkitsee tuntuvaa epätasapainoa eri 
alueiden välillä ja se johtaa maaseudun ja syrjäisempien alueiden väestön poismuuttoon, 
minkä vuoksi tulisi kehittää sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmiä, varata tukirahoja 
sekä vaihtaa parhaita käytäntöjä;

34. korostaa, että tuloista, iästä, sosiaalisesta asemasta tai terveysriskeistä riippumatta 
ihmisten tulee saada kohtuuhintaista ja ammattitaitoista lääketieteellistä hoitoa sekä 
korkealaatuisia hoivapalveluita;

35. tunnustaa vanhustenhuollon saavutukset ja kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
säännöllisiä ja avoimia valvontajärjestelmiä hoitoa tarvitsevien ihmisarvon 



PE441.184v01-00 8/12 PR\815397FI.doc

FI

suojelemiseksi;

36. katsoo, että on tärkeää luoda koko EU:n laajuinen menettelysäännöstö, jossa määritellään 
pitkäaikaishoidon järjestämisen vähimmäisvaatimukset ja jonka Euroopan parlamentti ja 
neuvosto hyväksyvät;

37. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Sukupolvien tasa-arvon saavuttaminen on EU:n ja kansallisen politiikan yksi tärkeimmistä 
sosiaalipoliittisista haasteista tulevina vuosina. Väestörakenteen muutokset jatkuvat tulevan 
vuosisadan alkuun saakka, mutta sen ensimmäiset vaikutukset ovat jo nyt havaittavissa.

Sukupolvien tasa-arvon varmistaminen
Väestörakenteen muutos johtaa siihen, että ihmiset elävät ilahduttavasti yhä vanhemmiksi ja 
pysyvät pidempään fyysisesti ja henkisesti aktiivisina. Toisaalta syntyvyys on vähentynyt 
jäsenvaltioissa usean vuosikymmenen ajan. Ikäjakauma muuttuu jatkuvasti vanhempien 
sukupolvien hyväksi. Sukupolvien välinen sopimus raukeaa. Se voi taata eri ikäluokkien 
välisen solidaarisuuden, sosiaalisen tasa-arvon ja vakaiden sosiaaliturvajärjestelmien 
säilymisen ainoastaan niin kauan kuin niiden etuja nauttivien ihmisten määrä on selvästi 
pienempi kuin niiden säilymisestä vastuussa olevien määrä. Jos ennakkoarviot pitävät 
paikkansa, tuleville sukupolville lankeaa suuret taloudelliset rasitukset ja sen seurauksena 
hyvinvoinnin jakautumiseen liittyy tulevaisuudessa ristiriitoja. Finanssi-, talous- ja 
sosiaalikriisit saattavat kärjistää tämän kehityksen.

Vuoropuhelun mahdollistaminen 
Esittelijä on tietoinen siitä, että tärkeimmät keinot sukupolvien tasa-arvon saavuttamiseen 
ovat jäsenvaltioilla itsellään. Lukuisat EU:n huippukokoukset ovat käsitelleet väestörakenteen 
muutoksen vaikutuksia, mutta lupauksista on pidetty kiinni vain empien. Esittelijän mielestä 
eurooppalaista lisäarvoa on erityisesti siinä, että luodaan perusta ja välineet avoimen ja 
rehellisen keskustelun käymiseksi sukupolvien välillä, jotta se hyödyttäisi kaikkia osapuolia. 
Oikeudenmukaisuuden käsitettä tulisi soveltaa vahvemmin käytännössä yhtäläisen toiminnan, 
yhtäläisten mahdollisuuksien sekä yhtäläisen osallistumisen oikeuksien osalta.

Avoimuuden varmistaminen
Esittelijä ehdottaa konkreettisia toimia perustan luomiseksi avoimelle keskustelulle.
Avoimuutta koskevien aloitteiden, kuten sukupolvitilinpidon, tarkoituksena on ennustaa ja 
kuvata luotettavasti eri ikäluokkien rahavirtoja sekä kunkin sukupolven suorituksia ja 
rasitteita. Lainsäädännön seurauksien sitovien arviointien (sukupolvitarkistus) on tarkoitus 
kuvata selkeästi sekä EU:n että jäsenvaltioiden kansallisella tasolla lainsäädännön vaikutukset 
sukupolvien tasa-arvoon ja mahdollistaa pitkäkestoinen kustannus-hyötyanalyysi.

Koulutus- ja työpolitiikka
Erityisesti on huomioitava koulutusta ja työtä koskeva politiikan ala. Avoimen ja 
oikeudenmukaisen koulutukseen ja työmarkkinoille pääsyn tulee olla sukupolvien tasa-arvoa 
edistävän politiikan ydin. Se on perustana sille, että jokainen sukupolvi voi hankkia itselleen 
hyvinvointia ja itsenäisyyttä. Tuottavuutta voidaan lisätä mahdollistamalla koulutukseen 
pääsy ikään katsomatta ja lisäämällä työelämään osallistumista. Kun ihminen jätetään 
ulkopuolelle, hänen ihmisarvonsa kärsii.

Työssäkäyvien osuus 55–64-vuotiaista ei ole täyttänyt Lissabonin sopimuksen tavoitetta 
(50 %), jonka Euroopan neuvosto asetti vuodelle 2010.1 Vuoteen 2020 mennessä 

                                               
1 Julkinen kuuleminen vuoden 2012 mahdollisesta julistamisesta aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden eurooppalaiseksi teemavuodeksi, Euroopan komissio, kesäkuu 2009.



PE441.184v01-00 10/12 PR\815397FI.doc

FI

työssäkäyvien ihmisten määrän odotetaan vähenevän noin kolmella miljoonalla.
Työmarkkinat ja talous kokevat suuria rakenteellisia muutoksia: Perherakenteet muuttuvat, 
iäkkäämpiä (55–64-vuotiaat) työntekijöitä on enemmän, samoin eläkeläisiä (65–79-vuotiaat) 
ja vanhuksia (80-vuotiaat ja sitä vanhemmat). Samalla lasten, nuorten ja työikäisten aikuisten 
määrä vähenee.1 Työurat muuttuvat kansantaloudellisten kriisien, tilapäistyön, määräaikaisten 
työsopimusten lisääntymisen, osa-aikatyön ja työttömyyden takia yhä epävakaammiksi ja 
epävarmemmiksi. Tähän haasteeseen vastaamiseksi nuorten ja ikääntyneiden ihmisten 
osallistumista työmarkkinoille täytyy nopeasti ja päättäväisesti tehostaa 
elämänkaariajattelun puitteissa. Joustoturvan konsepti ja EU 2020 -strategian tavoite 
saavuttaa 75 prosentin työllisyysaste ovat tärkeitä edistysaskeleita.

Työttömien osuus 15–24-vuotiaista on selvästi suurempi kuin missään muussa ikäryhmässä 
EU:n alueella. Koulunsa keskeyttäneiden osuus on vieläkin liian suuri ja vaarana on, ettei 
Lissabonin tavoitetta, jonka mukaan koulunsa keskeyttäneiden osuus olisi enintään 
10 prosenttia vuoteen 2012 mennessä, tulla välttämättä saavuttamaan. Tulevaisuudessa 
työpaikat vaativat erittäin pätevää työvoimaa. Nuorten työmarkkinoille osallistumisen 
edistämiseksi esittelijä ehdottaa eurooppalaista nuorisotakuuta. Se takaa kaikille enintään 
6 kuukautta työttömänä olleille nuorille työ- tai harjoittelupaikan, pääsyn 
täydennyskoulutukseen tai mahdollisuuden työskennellä ja kouluttautua samanaikaisesti. 
Siihen täytyy soveltaa "kepin ja porkkanan" periaatetta: asianosaisten täytyy nähdä myös itse 
vaivaa työmarkkinoille pääsyn onnistumiseksi.

Esittelijä kehottaa sopimaan ikääntyvät ihmiset huomioon ottaen yli 50-vuotiaita koskevan 
eurooppalaisen sopimuksen. EU 2020 -strategian laajennuksen mukaan sopimuksella oli 
tarkoitus nostaa yli 50-vuotiaiden työllisyysaste yli 55 prosenttiin sekä vähentää 
varhaiseläkkeelle siirtymistä ja sen taloudellisia kannustimia, lisätä kaikkien sukupolvien 
osalta jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistujien määrää ja kehittää kannustimia, joiden 
avulla yli 60-vuotiaat saataisiin pysymään pitempään työmarkkinoilla. Talouselämässä ja 
yhteiskunnassa on tehtävä selväksi, että ikääntyneet ihmiset eivät ole taakka, vaan heidän 
kokemuksensa, elämäntyönsä ja tietämyksensä ovat niille eduksi. Sopimusta tulisi varjella 
konkreettisilla toimenpiteillä, kuten vahvistamalla eri-ikäisten työntekijöiden tiimityötä 
yrityksissä sekä tarkistamalla ja poistamalla ikärajoja.

Yritysten on muutettava näkemyksiään. Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen (Cedefop) uudet tutkimukset osoittavat, että monilla työnantajilla on 
vielä nykyäänkin ennakkoluuloja iäkkäämpien työntekijöiden suorituskykyä kohtaan. 
Aloitteet terveyden, jatkokoulutuksen, työn organisoinnin, työtyytyväisyyden ja työnjohdon 
aloilla ovat välttämättömiä. Työmarkkinaosapuolten tulisi yhdessä kehittää ja tukea niitä 
yrityksissä. Pitäisi ymmärtää paremmin, että iäkkäät työntekijät pätevöityvät ja aktivoituvat 
pysyäkseen toimeliaina vielä tavallisen eläköitymisiän jälkeenkin.

Jäsenvaltioiden kaikkien koulutustoimenpiteiden tärkeimpänä tavoitteena on oltava 
elinikäinen oppiminen. "New skills for new job" -aloitteiden puitteissa tehdyt arviot tulevista 
pätevyystarpeista osoittavat, että suurimmalla osalla työssä käyvistä on ainoastaan perustiedot 
ja -taidot.

                                               
1 KOM(2005)0094, Vihreä kirja "Kohti väestörakenteen muutoksia – uusi solidaarisuus
sukupolvien välillä".
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Perhepolitiikka 
EU:ssa keskimääräinen syntyvyys on 1,5 lasta, joka kuuluu maailman alhaisimpiin 
syntyvyyksiin. Usein lapsen hankkimisen mahdollistavat rakenteet puuttuvat. Korkeampi 
syntyvyys edellyttää politiikkaa, jossa lapset ovat keskipisteessä. Erityisesti työ- ja 
yksityiselämän helpompi yhdistäminen saattaa ratkaista väestön vanhenemisesta aiheutuvia 
ongelmia. Kohtuuhintaisia laadukkaita pienten lasten hoito- ja 
varhaiskasvatusmahdollisuuksia tulee lisätä ja ryhtyä vanhempien etuja ajaviin 
toimenpiteisiin.

Aktiivinen ikääntyminen
Aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan ihmisten mahdollisuudet säilyttää 
vielä myöhemmällä iällä terveys, osallistua sosiaalisen ympäristön elämään sekä parantaa 
elämänlaatua. Vuosi 2012 on tarkoitus julistaa "aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien 
välisen solidaarisuuden eurooppalaiseksi teemavuodeksi", jotta nuorten ja iäkkäiden ihmisten 
myötävaikutus yhteiskuntaan havainnollistuisi. Eurooppalaiset teemavuodet ovat aina 
auttaneet teemojaan saamaan laajempaa poliittista kannatusta sekä tasoittamaan tietä 
kattavammille henkilökohtaisille velvoitteille.

Talouspolitiikka ja kasvu
Esittelijä katsoo, että väestön lisääntyvä ikääntyminen tarjoaa myös suuren mahdollisuuden 
kilpailu- ja innovaatiokyvyn parantamiseen sekä kasvun ja työllisyyden lisäämiseen. 
Senioritalouden uusien markkinoiden avaamiselle täytyy luoda toimintaedellytykset. Ne 
kattavat tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat iäkkäiden ihmisten tarpeita ja mahdollistavat 
heille mahdollisimman pitkään itsenäisen elämän ja hyvän elämänlaadun. Pelkästään Saksassa 
yli 60-vuotiaiden sukupolvella on noin 320 miljoonan euron vuosittainen ostovoima, joka 
kasvaa yhä voimakkaasti.

Maahanmuuttopolitiikka
Muuttoliikekysymystä on tarkasteltava maailmanlaajuisesti: Yhdysvallat ovat yhä 
riippuvaisempia maahanmuutosta, kun taas Afrikan ja Lähi-idän väestörakenteen muutoksen 
vaikutukset paljastuvat vasta vuosisadan lopulla. Monessa maassa maahanmuutto on 
lieventänyt alhaisen syntyvyyden vaikutuksia tai säilyttänyt väestönkasvun ennallaan. 
Muuttoliikkeen tavoitteena on aina oltava kotouttaminen, johon kuuluvat identifioituminen, 
yhtäläinen osallistumisoikeus ja vastuu. Tämän edellytyksenä ovat maahanmuuttajien valmius 
sopeutua sekä paikallisen väestön valmius vastaanottaa heidät.

Eläkepolitiikka
Epätasapainoisella väestörakenteella on huomattavat vaikutukset sosiaalimenojen 
rahoitukseen ja eläkejärjestelmien taloudelliseen tilanteeseen. Ikääntymisestä aiheutuvat 
julkiset sosiaalikulut kasvavat vuoteen 2060 mennessä kaikissa jäsenvaltioissa keskimäärin 
4,75 prosentilla BKTL:sta.1 Samaan vuoteen mennessä julkiset eläkemenot saattavat kasvaa 
2,4 prosentilla BKTL:sta. Herääkin siis kysymys, kuinka sopivat eläketulot saadaan taattua 
kaikille näiden toimintaedellytysten puitteissa. Esittelijä huomauttaa, että ponnistelujen 
tavoitteena on oltava julkisten talouksien vakauttaminen ja velkojenmaksaminen.

                                               
1 Väestön ikääntymistä koskeva kertomus 2009: EU:n 27 jäsenvaltion taloutta ja julkista taloutta koskevat 
ennusteet (2008–2060), Euroopan komission ja talouspoliittisen komitean yhteinen raportti.
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Sosiaali- ja terveyshuolto
Niillä EU:n alueilla, joilla väestö on vanhentunut tai vähentynyt tai jotka ovat syrjäisiä, 
väestörakenteen muutos jatkuu kärjistyneenä ja antaa viitteitä siitä, kuinka kehitys jatkuu 
muilla alueilla. Pelkästään Itä-Saksassa saatetaan menettää puolet työntekijäpotentiaalista 
vuoteen 2050 mennessä. Syiden ja vaikutusten tieteellisiä tutkimuksia pitäisi erityisesti tukea, 
koska ne ovat sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmissä tarvittavien muutosten poliittisten 
konseptien perusta.

Jatkuvasti kasvavan elinajanodotteen ansiosta yli 80-vuotiaiden määrä EU:ssa kasvaa.
Vuosina 2010–2030 määrän odotetaan kasvavan 57 prosenttia.1 Myös yksin asuvien määrä 
lisääntyy. Perheet eivät voi yksinään huolehtia hyvin vanhoista perheenjäsenistään.
Jäsenvaltioiden tulisi kehittää säännöllisiä, avoimia valvontamenetelmiä, jotta hoitoa 
tarvitsevien ihmisarvoa voitaisiin suojella, ja luoda koko EU:n laajuinen menettelysäännöstö, 
jossa määritellään pitkäaikaishoidon järjestämisen vähimmäisvaatimukset ja jonka Euroopan 
parlamentti ja neuvosto hyväksyvät.

                                               
1 KOM(2005)0094, Vihreä kirja "Kohti väestörakenteen muutoksia – uusi solidaarisuus
sukupolvien välillä".


