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Lühikokkuvõte

Käesolevas uurimuses antakse ülevaade piirkondlike demograafiliste struktuuride ja
suundumuste kohta ELis, keskendudes nende tõenäolisele mõjule sotsiaal-
majanduslikule ja territoriaalsele ühtekuuluvusele ja ühtekuuluvuspoliitika rollile
demograafiliste muutuste käsitlemisel. Uurimuses analüüsitakse, kuidas ja millises
ulatuses on 2007.–2013. aasta Euroopa ühtekuuluvuspoliitika ja struktuurifondid
käsitlenud demograafilisi muutusi piirkondlikul tasandil, et selgitada välja kasulikud
näitajad selle kohta, kuidas ühtekuuluvuspoliitika meetmed saaksid olla tõhusamad
tulevasel programmitöö perioodil (2014–2020). Uurimus sisaldab kirjanduse ja
andmete ülevaadet demograafiliste ja ruumiliste suundumuste kohta ELi
piirkondades ning peamisi poliitikaarenguid; ühtekuuluvuspoliitika 2007.–2013.
aasta programmdokumentide ülevaadet; kümne piirkondliku juhtumiuuringu ja
heade tavade põhjalikku valdkonnaanalüüsi ning lõpuks peamiste järelduste
horisontaalset loetelu, et teha järeldused ja esitada poliitilised soovitused 2014.–
2020. aasta programmitöö perioodi jaoks.
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KOKKUVÕTE

Käesolevas uurimuses antakse ülevaade piirkondlike demograafiliste suundumuste kohta
ELis ja ühtekuuluvuspoliitika rolli kohta demograafiliste muutuste käsitlemisel, et selgitada
välja näitajad tulevase programmitöö perioodi jaoks.

Peamised demograafilised probleemid

Rahvaarvu vähenemine ja rahvastiku vananemine on tulevikus kõige probleemsemad
suundumused, samal ajal kui rahvusvaheline ränne on muutunud 1990. aastatest alates
peamiseks rahvastikukasvu mootoriks, välja arvatud mõne Ida-Euroopa riigi jaoks, kelle
puhul on rändesaldo negatiivne. Siiski esineb suuri erinevusi Euroopa piirkondade
demograafiliste suundumuste vahel, mis sõltuvad erisugustest sotsiaal-majanduslikest
teguritest. Demograafilised suundumused mõjutavad ka ELi ruumilisi tingimusi, kusjuures
äärepoolseid ja maapiirkondi ning postindustriaalseid linna- ja mägipiirkondi ohustab
rahvastikukadu rohkem.

Neil demograafilistel suundumustel on olulisi sotsiaal-majanduslikke ja poliitilisi tagajärgi
nende mõju tõttu järgmistele valdkondadele: tootlikkus ja majanduskasv; sotsiaal– ja
tervishoiuteenuste osutamine, linna- ja maapiirkondade elanikkonna arvu tasakaalutus ning
töötajate nappus. Demograafilised muutused on seega põhiküsimus, mis hõlmab erinevaid
poliitikavaldkondi ja sekkumistasandeid, sealhulgas sotsiaalkaitsesüsteemid,
tööhõivepoliitika, linnaplaneerimine ja maapiirkondade planeerimine, teabevahetus ja
sotsiaalsed infrastruktuurid, sooline võrdõiguslikkus ja perekonnapoliitika, haridus- ja
koolituspoliitika, sisserände- ja integratsioonipoliitika.

Demograafilistele muutustele pööravad nüüd Euroopa, liikmesriikide ja piirkondlik poliitika
kõrgendatud tähelepanu. Komisjon on elavdanud arutelu ja esitanud andmeid, näitajaid ja
aruandeid; rõhutanud vajadust reformide järele ja kohandanud struktuurifondide määrusi
ja ühenduse strateegilisi suuniseid, et toetada poliitikat kohanemaks demograafiliste
muutustega. Eelkõige käsitletakse demograafilisi probleeme Euroopa 2020. aasta
majanduskasvu strateegias enamiku juhtalgatuste raames. 2011. aastal jõustas Euroopa
Parlament resolutsiooni demograafiliste muutuste ja nende tagajärgede kohta
ühtekuuluvuspoliitikale piirkondlikul tasandil. Liikmesriigid vaatavad praegu läbi oma
maksu- ja toetustesüsteemid, et julgustada töötajaid jääma pikemaks ajaks tööturule,
samal ajal kui mitu piirkonda on strateegilise mõtlemise vallas esireas meetmetega, mille
abil lahendada enda konkreetsed demograafilised probleemid.

Ühtekuuluvuspoliitika roll

Ühtekuuluvuspoliitikal võib olla tähtis koht piirkondlike demograafiliste muutustega
kohanemise toetamisel ja piirkondade vahel demograafilistest suundumustest tingitud
suuremate arenguerinevustega kaasnevate ohtude peatamisel. Enamiku Euroopa
Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi struktuurifondide prioriteetsete teemade all
saab käsitleda demograafilisi ohte. Demograafiliste küsimuste kasvav tähtsus kajastub
nende rohkem esiletoomises ühtekuuluvuspoliitika programmitöö perioodil 2007–2013
ja 2014–2020, kuigi horisontaalsete põhimõtete puhul ei pöörata demograafilistele
muutustele sõnaselgelt tähelepanu.
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Meie hinnangute kohaselt on perioodil 2007–2013 kokku 64,1 miljardit eurot (19% ERFi,
ESFi ja Ühtekuuluvusfondi vahendeid, mis on liikmesriikidele eraldatud) suunatud
prioriteetsetele teemadele, mis käsitlevad otseselt või kaudselt demograafilisi probleeme.

Kümme territoriaalset juhtumiuuringut, mis esindavad erinevaid demograafilisi ja sotsiaal-
majanduslikke tingimusi, näitavad kasvavat teadlikkust demograafilistest muutustest
kohalikul tasandil ja juhivad sellele tähelepanu.
 Ühtekuuluvuspoliitika meetmed on sageli peamised sätted, mis käsitlevad

demograafilisi probleeme piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning mis sageli täiendavad
riiklikke ja piirkondlikke strateegiaid.

 Ühtekuuluvuspoliitika lisandväärtus seisneb eelkõige sotsiaalse infrastruktuuri
pakkumises ning linna- ja/või maapiirkondade taaselustamises ERFi meetmete abil ning
eakate, naiste, noorte ja sisserändajate tööhõivealase konkurentsivõime
suurendamises ESFi meetmete abil. Territoriaalne koostöö on olnud tõhus selles
valdkonnas institutsiooni tasandil õppimise toetamisel.

 Ühtekuuluvuspoliitika sekkumiste potentsiaal on siiski olnud mõnel juhul piiratud
demograafilisi probleeme käsitleva laiaulatusliku strateegia puudumise tõttu ja vähese
teadlikkuse tõttu struktuurifondide demograafiliste muutuste käsitlemise potentsiaalist.
Ühtekuuluvusmeetmetel on tõepoolest potentsiaali kasutada ära võimalusi, mis
tulenevad demograafilistest muutustest, väärtustades eakaid elanikke, sisserändajaid
ja naisi majandustegevuses osalejatena ja tehnoloogilise innovatsiooni, uute toodete ja
teenuste nõudluse ning pakkumise taganttõukajatena.

Esialgne arutelu strateegiliste prioriteetide üle perioodiks 2014–2020 näitab kavatsust
pöörata rohkem tähelepanu demograafilistele probleemidele ja kriisi tagajärgedele. Ette on
nähtud ka rohkem integratsiooni ja koostoimet ühtekuuluvuspoliitika ja muude
struktuurifondide vahel ning nende fondide ja riiklike ning piirkondlike strateegiate vahel.

Poliitilised tagajärjed

Uurimusest tulenevad järgmised poliitilised tagajärjed. Need on vastavuses Euroopa
Parlamendi 2011. aasta resolutsiooni näitajatega ja osaliselt on need juba leidnud viitamist
muudetud seadusandliku paketi eelnõus, mis kujundab ühtekuuluvuspoliitikat
perioodil 2014–2020, ja ühise strateegilise raamistiku valdkonnaülestes
poliitikaeesmärkides.

Et parandada struktuurifondide tõhusust demograafiliste muutuste käsitlemisel järgmisel
programmitöö perioodil, oleks vaja edendada järgmist:

 suurem ja konkreetsem keskendumine demograafilistele muutustele prioriteetse
valdkonnana lõplikes määrustes ja suuniste levitamine, et toetada liikmesriike ja
piirkondi, uurides potentsiaali, mis struktuurifondidel võib olla demograafiliste muutuste
käsitlemisel partnerluslepingute ja rakenduskavade koostamisel ja rakendamisel;

 rohkem kooskõlastamist ja meetmete integreerimist, mida edendavad erinevad
struktuurifondid, ja rohkem paindlikkust nende kasutuses, et suurendada täiendavust ja
järjepidevust;

 ennetavam lähenemisviis demograafiat käsitlevas poliitikas ja heade tavade ning
kogemuste vahetamine õppimiseks institutsiooni tasandil;

 konkreetsed vahendid, et seirata ja hinnata struktuurifondide võimalikku ja tegelikku
mõju demograafiliste muutuste käsitlemisel suuniste pakkumise ja asjaomaste
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demograafiliste näitajate täiendava arendamise abil, et võimaldada seire- ja
hindamissüsteeme, et koguda ja seejärel hinnata asjaomaseid peamisi andmeid;

 tehnilise toe pakkumine korraldusasutustele ja kohalikele sidusrühmadele tulemuslike
meetmete rakendamiseks, mis tegelevad demograafiliste muutustega nii liikmesriigi kui
ka piirkonna tasandil.

Arvestades oma rolli kaasseadusandjana koos nõukoguga, on Euroopa Parlamendil oluline
ülesanne nendes protsessides, pöörates suuremat tähelepanu demograafilistele
probleemidele ja integreeritud poliitika lähenemisviisile – ELi poliitikas üldiselt ja eriti
ühtekuuluvuspoliitikas – ja edendades ennetavat lähenemisviisi selles valdkonnas.
Järgmised kuud on eriti olulised ja Euroopa Parlament peaks jälgima 2011. aasta
resolutsiooni kohaldamist ja tugevdama oma järelevalverolli seoses ühtekuuluvuspoliitika
tõhususega demograafiliste muutuste käsitlemisel.


