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I. Demograafilised muutused ja nende tagajärjed Euroopa piirkondades

Demograafilistest muutustest Euroopa Liidus on saanud tõsiasi, millega tegelemine on üks 
peamisi ülesandeid tulevikus. Enamikus liikmesriikides sündivus väheneb, samas kui 
keskmine eluiga pikeneb. Euroopa Ühenduste Statistikaameti prognoosid ELi elanikkonna 
kohta näitavad 2050. aastaks drastilisi muutusi vanuselises struktuuris, eriti 60. eluaastates 
ja vanema põlvkonna suurenemist. Sellise rahvastiku vananemisega kaasnevad 
majanduslikud, sotsiaalsed ja ühiskondlikud muutused. 

Raportöör on seisukohal, et demograafilised muutused kujutavad endast paljude ELi 
piirkondade jaoks uusi ülesandeid. Seetõttu tuleb demograafilist arengut jälgida eelkõige 
piirkondade tasandil, kus ilmnevad väga erinevad arengusuunad. Kui paljudes 
maapiirkondades annab demograafilistes muutustes tooni nooremate inimeste väljaränne, 
siis jõukamad linnapiirkonnad saavad kasu sisserände voogudest. Suurlinnapiirkonnad, 
nagu London, kuuluvad demograafilistest muutustest kasusaajate hulka, samas kui uute 
Saksamaa liidumaade, Lääne-Poola ja Põhja-Hispaania piirkonnad on n.-ö. kaotajad. 
Umbes 20 piirkonnas väheneb rahvastik rohkem kui 10% võrra.

II. Demograafilised muutused ja ELi regionaalpoliitika 

Mitte kõik piirkonnad ei ole veel mõistnud, et demograafilistes muutustes peitub nende 
jaoks nii ohte kui võimalusi. Erinevat laadi väljakutsed tähendavad seda, et piirkondadele 
ja linnadele on vaja oma strateegiaid. Põhimõtteliselt on see liikmesriikide pädevuse 
küsimus, kuid raportöör on veendunud, et piirkonnad peavad tegema aktiivset ennetustööd 
ning vajavad seejuures juhtnööre ja kindlaid eesmärke. 

Ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldustes1 rõhutatakse demograafiliste 
muutuste tähtsust. Ka Euroopa Komisjoni teatises piirkondadevahelise solidaarsuse 
edendamise kohta nenditakse, et õigused peavad olema tagatud igale põlvkonnale. Lapsed 
ja noored peavad ühiskonnast osa saama – muu hulgas tähendab see perekonna toetust, 
kõrgetasemeliste hooldus- ja haridusasutuste loomist ja toetamist, kutseharidust ja 
tööväljavaateid. Keskealiste põlvkond vajab toetust oma laste eest hoolitsemisel ja nende 
kasvatamisel, kuid samuti vanemate põlvkondade hooldamisel. Vanematele inimestele on 
vaja abi, et osaleda aktiivselt ja sõltumatult ühiskondlikus elus.

Liikmesriikidel ja piirkondadel on võimalik oma vajadustele kohandatud strateegiate 
väljatöötamiseks kasutada struktuuritoetusi. Struktuuripoliitika vahenditest rahastatakse 
osaliselt projekte, mis aitavad kujundada demograafilisi muutusi. Selle valdkonna 
meetmete toetamiseks on liikmesriigid 2007.–2013. aasta rahastamisperioodil näinud ette 
umbes 30 miljardit eurot (8,5% struktuurivahenditest). Seega on regionaalpoliitika üks 
tähtsamaid demograafiliste muutustega toimetulemise vahendeid.

III. Ülesanded ja probleemid

                                               
1 KOM(2010) 642.
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Raportöör on teadlik sellest, et demograafilised muutused on valdkonnaülene teema1. 
Siiski on ta seisukohal, et ka – ning eriti – struktuuripoliitika peab tegelema 
demograafiliste muutuste ülisuurte väljakutsetega. 

1. Struktuuripoliitika üldised reformid

a) Raportöör on seisukohal, et tuleb kontrollida, kuidas oleks struktuurifonde võimalik 
paremini demograafiliste muutuste tagajärgedele kohandada. Inimesed jäävad 
paikseks vaid siis, kui nad end oma elukohas hästi tunnevad, sealt töö, hea avaliku 
transpordiühenduse, kultuurisündmused ja töötava tervishoiusüsteemi eest leiavad. 

b) Tuleb kaaluda, kas piirkondlikul tasandil peaks struktuurifondide vahendite jaotamisel 
ühe tegurina peale SKP ka demograafiliste muutuste aspekte silmas pidama. Eeskujuks 
võiks võtta regionaalpoliitika peadirektoraadi demograafilise haavatavuse indeksi2.

c) Piirkonnad peaksid oma tegevuskavades demograafiliste muutustega senisest rohkem 
arvestama ning välja töötama strateegia, kuidas nende muutustega toime tulla.

d) Üksikud piirkonnad, kus demograafilised muutused eriti tugevat mõju avaldavad, võib 
võtta n.-ö. katsepiirkondadeks, kus katsetada piirkondlikul tasandil muutustega 
toimetulemise uuenduslikke meetodeid, et siis teha selle põhjal järeldusi teiste Euroopa 
piirkondade jaoks.

2. Linnade areng ja infrastruktuur 

Euroopa Regionaalarengu Fondi määruse artikkel 8 kohaselt tuleb jälgida linnade säästva 
arengu juures seda, et arvestataks muutuvate demograafiliste struktuuridega. Raportöör 
näeb nii maapiirkondade kui ka linnade jaoks suurt väljakutset selles, kuidas rahvaarvu 
vähenemise ja elanikkonna kasvava keskmise vanusega toime tulla.

a) Isegi kui tuleks vältida vähetulemuslikku võidujooksu elanikkonna suurendamise 
pärast, peavad piirkonnad üritama elukohakonkurentsis püsima jääda ning peaksid 
struktuurivahendite abil rohkem tähelepanu pöörama ka transpordiühendust, haridust ja
elukvaliteeti puudutavate valdkondade edendamisele. Väiksemad maapiirkondade 
kohalikud omavalitsused saavad näiteks suuremat tähtsust omistada vanadekodude
rajamisele.

b) Väljarände takistamiseks tuleb linn arendada laste- ja peresõbralikuks. Muu hulgas 
tähendab see „lühikeste vahemaadega linna” arendamist. Töö-, elu- ja puhkekohad peavad 
asuma üksteise läheduses. Linnaplaneerimise jaoks tähendab see elamute, 
majandustegevuse, infrastruktuuri ja haljasalade multifunktsionaalset ühendamist. Linnad 
peavad investeerima mänguväljakute, haljasalade ja erivajadustega perekonnaliikmete 
hooldusasutuste rajamisse.

                                               
1 Vt ka EMPL 2010/2027(INI).
2 „Demography Vulnerability Index”, vt komisjoni töödokumenti „Regioonid 2020”, SEK(2008).
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c) Kuna ehitiste lammutamise strateegia mõjub ettevõtlusele pärssivalt, tuleb rahaliselt 
toetada linnade ümberehitamist (või taastamist). Linnaplaneerimine peab rohkem 
keskenduma elanikkonna kahanemisele ning seda silmas pidades südalinna elutegevust 
elavdama ja ümber kujundama – selles valdkonnas on praegu veel vähe kogemusi. 
Väheneva elanikkonnaga kohalikke omavalitsusi võib võtta katsepiirkondadeks (vt punkti 
1.d), mille puhul rakendatud lahendusi saab hiljem tulemuslikult kasutada kogu Euroopas.

d) Uute nõudmistega kohanemiseks tuleb avaliku transporditeenuse pakkumises leida 
uuenduslikke lähenemisviise. Vähem töötavaid inimesi tähendab näiteks väiksemat 
klientuuri. Maapiirkondade transpordiühenduses tuleb osa liine sulgeda. 

3. Eakate, laste- ja perepoliitika 

Sageli alahinnatakse eakate (majanduslikku ja sotsiaalset) panust ühiskonna hüvanguks. 
Raportöör väljendab heameelt kava üle kuulutada 2012. aasta Euroopa aktiivsena 
vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aastaks. Samuti tuleb kõikidesse 
ühiskonna valdkondadesse kaasata noored, kellele tuleb tagada head hariduse omandamise 
ja töö leidmise võimalused. Eraldi tuleb toetada ka naisi ja perekondi.

a) Kohalikud omavalitsused peavad eakatele atraktiivseks muutuma ka seetõttu, et 
ennetada sotsiaalset tõrjutust. Muu hulgas tähendab see näiteks takistusteta juurdepääsu
avalikele asutustele. Ka eakatele kohandatud elukohtade osas tuleb uutele suundadele 
keskenduda, nagu RFE vahenditest rahastatud elamud või majad, milles elavad koos 
erinevad põlvkonnad. Samuti võiks toetada soodsa intressiga laenude andmist eakatele 
kohandatud elamute ehitamiseks.

b) Kahaneva elanikkonnaga piirkonnad, mis peavad arvestama alles jäänud elanike 
vananemisprobleemiga, on sunnitud oma sotsiaal- ja tervishoiuteenused uutele 
vajadustele kohandama. Et vanematele inimestele tulevikus kodune hooldus ja kogu 
piirkonnas kättesaadavad tervishoiuteenused tagada, tuleb eraldada vastavaid 
toetusvahendeid.

c) Pere- ja tööelu ühendamise hõlbustamiseks peavad linnades ja kohalikes 
omavalitsustes olema usaldusväärsed ja tasuta lastehoiu võimalused kogu päevaks ning 
igas vanuses lastele. Samuti peab olema piisavalt perekondadele sobivate eluruumide 
pakkumisi, mis oleksid peredele taskukohased. Vaid tänu tasemel lastehoiu ja hariduse 
pakkumisele ning noorte headele tulevikuväljavaadetele hakkab sündide arv uuesti 
kasvama.

4. Ränne

Peamine rahvastikuarvu kasvamise põhjus on tänaseni olnud sisseränne väljaspool ELi 
asuvatest riikidest. Demograafilistel kaalutlustel sõltub Euroopa ka edaspidi 
kvalifitseeritud tööjõu sisserändest. Samas tuleb nentida, et sisserännanute integreerumine 
on Euroopa eri piirkondades erinev.
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a) Raportöör on seisukohal, et demograafilised muutused tingivad vajaduse Euroopa 
pikaajalise rändestrateegia järele. Euroopa Liit peab sisserännet ja integratsiooni 
paremini koordineerima. Seaduslikku sisserännet tuleb reguleerida Euroopa tasandil.

b) Piirkondadele tuleb anda rohkem vahendeid sisserännanute integratsiooni
edendamiseks. Peale selle vajavad nad toetust, et vabaneda sisserändajatega seotud 
eelarvamustest.

5. Tööhõive

Seoses rahvastiku vähenemisega on raportöör seisukohal, et heaolu, tootlikkuse ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse saavutamisel mängivad keskset rolli tööjõus osalemise määra 
kasv ja kvalifikatsioonide parandamine. Käesoleval rahastamisperioodil eraldatakse 
ligikaudu 19 miljardit eurot selleks, et kõrvaldada eelkõige naiste, noorte, vanemate 
inimeste või vähem kvalifitseeritud tööjõu töötamist takistavad asjaolud. 

a) Ühtekuuluvuspoliitikat tuleb senisest rohkem rakendada meetmete toetamiseks, mis 
abistaksid mittetöötavaid töövõimelisi elanikkonnarühmi. Eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfondi korraldus peaks olema selline, et selle potentsiaali oleks võimalik täielikult 
ära kasutada.

b) Noorte töötus on üks suuremaid probleeme paljudes piirkondades, mis peaksid 
Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid kasutama selleks, et tagada noorte sotsiaalne kaasatus 
ning anda noortele võimalus praktiseerida neile sobivat ametit.

c) Ka naiste tööhõive osakaal on endiselt liiga väike. Demograafilised muutused on veel 
üks põhjus võimaldada suuremale arvule ja erinevas vanuses naistele juurdepääs 
töökohtadele ja elukestva õppe programmidele.

6. Analüüsivahendid ja head tavad

Selleks, et demograafiliste muutuste probleemidele lahendused leida, on raportööri arvates 
esiteks oluline nende muutuste kohta täpseid statistilisi andmeid koguda. Teiseks tuleb 
parandada asjaomaste asutuste vahelise töö koordineerimist.

a) Euroopa piirkondade demograafilistest arengutest parema ülevaate saamiseks tuleb 
täiustada analüüsivahendeid ja arvestada ka piirkondlikke eripärasid. Komisjon peaks 
demograafilise haavatavuse indeksit täiustama ja pidevalt ajakohastama. Lisaks sellele 
tuleks kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud andmepangad demograafilise arengu kohta 
muuta omavahel võrreldavateks, et andmeid oleks võimalik hinnata ja analüüsida üle-
euroopaliselt1.

b) Piirkonnad peavad ühiselt välja töötama partnerlusele toetuvad strateegiad. Tähtis on 

                                               
1 Vt SHARE uuringute andmebaasi tervise, vananemise ja pensionile jäämise kohta Euroopas.
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koostöö kohalike ja piirkondlike osalistega (nt tervishoiu- ja sotsiaalteenuse 
osutajatega). Samuti peaks komisjon uuesti läbi vaatama projekti „Valitud kohalikele ja 
piirkondlikele esindajatele suunatud Erasmus” elluviimise võimalused.


