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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI PROJEKT

demograafiliste muutuste ja nende tagajärgede kohta ELi tulevasele 
ühtekuuluvuspoliitikale
(2010/2157(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse regionaalpoliitika peadirektoraadi viiendat aruannet majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, eriti lehekülgi 230–234;

– võttes arvesse viienda ühtekuuluvusaruande järeldusi: ühtekuuluvuspoliitika tulevik 
(KOM(2010)0642), ja selle juurde kuuluvat saatedokumenti (SEK(2010)1348);

– võttes arvesse regionaalpoliitika peadirektoraadi 2008. aasta novembri töödokumenti 
„Piirkonnad 2020: ELi piirkondade tulevaste väljakutsete analüüs” (taustadokument 
komisjoni talituste töödokumendile SEK(2008)2868));

– võttes arvesse oma 11. novembri 2010. aasta resolutsiooni demograafiliste väljakutsete ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta1;

– võttes arvesse oma 21. veebruari 2008. aasta resolutsiooni Euroopa demograafilise 
tuleviku kohta2;

– võttes arvesse komisjoni 10. mai 2007. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
„Põlvkondadevahelise solidaarsuse edendamine” (KOM(2007)0244);

– võttes arvesse oma 23. märtsi 2006. aasta resolutsiooni demograafiliste väljakutsete ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta3;

– võttes arvesse komisjoni 12. oktoobri 2006. aasta teatist „Euroopa demograafiline tulevik 
– kuidas teha väljakutsest võimalus” (KOM(2006)0571);

– võttes arvesse komisjoni 16. märtsi 2005. aasta rohelist raamatut ,,Silmitsi 
demograafiliste muutustega – uus põlvkondadevaheline solidaarsus” (KOM(2005)0094);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning 
naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

A. arvestades, et demograafilistest muutustest Euroopa Liidus ja kogu maailmas on saanud 
tõsiasi, millega tegelemine on üks peamisi ülesandeid tulevikus;

B. arvestades, et Euroopa rahvastiku vananemisega kaasnevad piirkondade jaoks uued

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0400.
2 ELT C 184E, 6.8.2009, lk 75.
3 ELT C 292E, 1.12.2006, lk 11.
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ülesanded, kuid neid ei tuleks käsitleda kui ohtu, vaid pigem kui võimalust;

C. arvestades, et eelkõige maapiirkondade ette kerkivad suured probleemid, kuid ka 
linnapiirkondadel tuleb uute probleemidega tegeleda, näiteks muutuv vanuseline 
koosseis, ning nii maa- kui ka linnapiirkondades ei vähene vajadus hea infrastruktuuri ja 
teenuste järele, pigem toimub kvalitatiivne muutus;

D. arvestades, et liikmesriigid on rakenduskavade raames ajavahemikuks 2007–2013 
kavandanud struktuurivahenditest 30 miljardit eurot demograafiliste muutuste valdkonna 
meetmete jaoks, seega on regionaalpoliitika peamine vahend, mille abil nende 
muutustega toime tulla,

Üldsätted

1. on arvamusel, et üldsus näeb sageli vaid demograafiliste muutustega kaasnevaid ohtusid, 
mitte aga võimalusi;

2. leiab, et demograafiliste muutuste mõju on piirkonniti väga erinev;

3. on seisukohal, et soolise võrdõiguslikkuse poliitiliste raamtingimuste abil saaks 
demograafilisi probleeme lahendada; nõuab sellega seoses, et soolise võrdõiguslikkuse 
küsimust võetaks kõigis demograafiliste küsimuste alastes aruteludes arvesse;

Struktuuripoliitika reformid

4. nõuab, et piirkonnad võtaksid ELi struktuurivahendite määramisel ja jagamisel arvesse ka 
demograafilisi näitajaid;

5. kutsub komisjoni üles käsitlema demograafilisi muutusi kui „temaatilist prioriteetset 
valdkonda”, mille abil ta tahab kujundada tulevast ühtekuuluvuspoliitikat; nõuab lisaks, 
et komisjon nõuaks tungivalt liikmesriikidega investeeringute partnerluslepingute 
sõlmimisel käesoleva teema kaasamist;

6. ergutab liikmesriike ja piirkondi arvestama oma rakenduskavades demograafiliste 
muutuste ja nende mõjuga rohkem kui seni horisontaalsete prioriteetidena;

Linnade areng ja infrastruktuur

7. ergutab piirkondi kasutama struktuurifonde, et tulla toime demograafiliste probleemidega 
ja jääda elanike jaoks atraktiivseks, mis aitaks tõkestada väljarännet;

8. leiab, et väljarände takistamiseks tuleb linnad kujundada laste- ja peresõbralikuks, mille 
juurde kuulub lühikeste vahemaadega linna arendamine, kus töö-, elu- ja puhkekohad 
asuvad üksteise läheduses; kutsub piirkondi üles pöörama linnaplaneerimise juures 
tähelepanu elamute, majandustegevuse ja haljasalade multifunktsionaalsele 
ühendamisele;

9. juhib tähelepanu sellele, et eakate sotsiaalse tõrjutuse vältimiseks saab kasutada Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF) vahendeid, et ehitada näiteks eakatele kohandatud 
infrastruktuuri;
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10. on seisukohal, et piirkondades, kus rahvastiku arv väheneb, tuleks rahaliselt toetada ka 
linnade ümberehitamist või taastamist; usub, et linnaplaneerimine peab rohkem 
keskenduma infrastruktuuri kasutusotstarbe muutmisele, muu hulgas ka südalinna 
elutegevuse elavdamise ja ümberkujundamise kaudu;

11. kutsub piirkondi üles arendama avaliku transporditeenuse pakkumises uuenduslikke 
lähenemisviise, et kohaneda reisijate arvu vähenemisega eelkõige maapiirkondades;

Eakad, lapsed ja pered

12. ergutab kasutama ERFi vahendeid soodsa intressiga laenude võtmiseks, mille abil oleks 
võimalik toetada eakatele kohandatud elukohtade ehitamist; teeb ettepaneku eraldada 
raha elamute või majade jaoks, milles elavad koos erinevad põlvkonnad, et tagada 
vananeva ühiskonna kõrge elukvaliteet;

13. ergutab liikmesriike kohandama oma sotsiaal- ja tervishoiuteenused uutele vajadustele ja 
eraldama vastavaid toetusvahendeid, et tagada vanematele inimestele tulevikus kodune 
hooldus ja kogu piirkonnas kättesaadavad tervishoiuteenused;

14. leiab, et sotsiaalse ühtekuuluvuse jaoks Euroopas on tähtsad avaliku sektori 
investeeringud tervishoiu- ja hoolekandesüsteemi; kutsub liikmesriike üles tagama hea 
arstiabi ka maapiirkondades, näiteks telemeditsiini haiglate kaudu, ja kasutama 
struktuuritoetusi telemeditsiini valdkonna täiendavate meetmete arendamiseks;

15. hoiatab tööjõupuuduse eest hooldusteenuste valdkonnas; leiab, et piirkonnad peaksid 
kasutama Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid hooldajate koolitamiseks, et tagada hoolduse 
kvaliteedi kõrge tase;

16. kutsub piirkondi ja kohalikke omavalitsusi üles pakkuma kogu piirkonnas 
usaldusväärseid ja tasuta lastehoiuvõimalusi kogu päevaks ning igas vanuses lastele, et 
takistada väljarännet;

Ränne ja integratsioon

17. kutsub liikmesriike üles jõudma ühise rändestrateegia osas kokkuleppele, sest Euroopa 
sõltub demograafiliste muutuste tõttu kvalifitseeritud tööjõu sisserändest;

18. teeb ettepaneku eraldada sisserännanute integreerumise edendamiseks rohkem rahalisi 
vahendeid, et vabaneda eelarvamustest, edendades koolituste ja ühisürituste vahendamist;

Tööhõive

19. kutsub komisjoni üles korraldama Euroopa Sotsiaalfondi veelgi enam selliselt, et selle 
potentsiaali saab demograafiliste muutuste probleemidega võitlemiseks ära kasutada; 
juhib tähelepanu sellele, et eakamate inimeste teadmisi tuleks ära kasutada, näiteks 
koolitusprojektide (coaching) kaudu, ning et selleks on vaja struktuurivahendeid;

20. on seisukohal, et piirkonnad peaksid kasutama noorte töötuse vastu võitlemiseks Euroopa 
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Sotsiaalfondi rahalisi vahendeid, et anda noortele võimalus praktiseerida neile sobivat 
ametit;

21. leiab, et naiste tööhõive osakaalu tuleb suurendada; nõuab seepärast enamatele naistele 
juurdepääsu kvalifitseeritud töökohtadele ja elukestva õppe programmidele;

Analüüs ja head tavad

22. on seisukohal, et piirkondade demograafiliste muutuste kohta tuleb täpseid statistilisi 
andmeid koguda; kutsub komisjoni üles esitama ettepanekuid, et muuta kohalikud, 
piirkondlikud ja riiklikud andmepangad demograafiliste muutuste kohta omavahel 
võrreldavateks, et andmeid oleks võimalik hinnata üleeuroopaliselt;

23. kutsub komisjoni üles täiustama demograafilise haavatavuse indeksit ja esitama seda iga 
5 aasta tagant, et näidata, millised Euroopa piirkonnad on demograafiliste muutuste 
suhtes eriti haavatavad;

24. kutsub liikmesriike üles parandama koostööd kohalike ja piirkondlike osalistega 
küsimuste puhul, mis seonduvad demograafiliste muutustega;

25. palub komisjonil otsida võimalusi kujundada sobivas vormis uuesti idee 
„Rahvasaadikutele suunatud ERASMUS” ja selgitada lähemalt oma suve- või 
talveülikooli ideed;

o

o o

26. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

1. Demograafilised muutused – võimalus ohu asemel

Demograafilistest muutustest Euroopa Liidus on saanud tõsiasi, millega tegelemine on üks 
peamisi ülesandeid tulevikus. Euroopa rahvastik vananeb, meil on maailma vanim elanikkond 
ja madalaim rahvastiku juurdekasv. Paljudes liikmesriikides jääb sündide arv alla rahvastiku 
taastootmise taset, mis on 2,1 last naise kohta (ja see langeb osaliselt veelgi), samal ajal kui 
keskmine eluiga pikeneb. Tüdruk, kes sündis 2010. aastal Saksamaal, elab 50protsendilise 
tõenäosusega 100aastaseks. Demograafilisi muutusi võib seega õigusega nimetada 21. sajandi 
suurimaks suundumuseks, mis muudab otsustavalt Euroopa poliitilist, sotsiaalset, 
ühiskondlikku ja majanduslikku olukorda.

Paljude jaoks on demograafilised muutused probleem. Raportööri seisukohalt on see piiratud 
vaatenurk – ta pooldab Euroopa jaoks võimaluste nägemist, mida kõnealused arengud endaga 
kaasa toovad. Probleem ei ole demograafilistes muutustes kui niisugustes, vaid poliitika ja 
ühiskonna kõhklevas hoiakus nende muutustega toime tulemiseks.

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, peavad toime tulema sisserände voogudega, samal ajal kui teistest piirkondadest, 
näiteks uutest Saksamaa liidumaadest, Lääne-Poola ja Põhja-Hispaania piirkondadest 
rändavad inimesed välja. Umbes 20 Euroopa piirkonnas väheneb rahvastik rohkem kui 
10% võrra.

2. Demograafilised muutused ja ELi regionaalpoliitika

Mitte kõik piirkonnad ei ole veel mõistnud, et demograafilistes muutustes peitub nende jaoks 
nii ohte kui ka 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 aruande1 järeldustes rõhutab komisjon 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.

                                               
1 KOM(2010) 642, lk 230 jj.
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Liikmesriikidel ja piirkondadel on võimalik oma vajadustele kohandatud strateegiate 
väljatöötamiseks kasutada struktuuritoetusi. Euroopa struktuuripoliitika vahenditest 
rahastatakse osaliselt projekte, mis aitavad kujundada demograafilisi muutusi. Selle 
valdkonna meetmete toetamiseks on liikmesriigid 2007.–2013. aasta rahastamisperioodil oma 
rakenduskavades näinud ette umbes 30 miljardit eurot (ehk 8,5% struktuurivahenditest).
Seega on regionaalpoliitika üks tähtsamaid demograafiliste muutustega toimetulemise 
vahendeid.

3. Käesoleva raporti nõuded ja küsimused

Raportöör on teadlik sellest, et demograafilised muutused on valdkonnaülene teema1. Siiski 
on raportöör seisukohal, et ka ning eriti struktuuripoliitika peab tegelema demograafiliste 
muutuste ülisuurte väljakutsetega. Siin näeb ta kuut põhiülesannet.

1. Struktuurifonde peab paremini demograafiliste muutuste probleemidele kohandama.
Komisjon peaks neid muutusi nägema Euroopa arengu esmatähtsa prioriteedina. Samas 
peaksid liikmesriigid ja piirkonnad arvestama seda teemat rohkem kui seni ja tunnustama oma 
rakenduskavades horisontaalsete prioriteetidena; struktuurivahendite jagamisel piirkondades 
peaks arvesse võtma demograafilisi näitajaid.

2. Infrastruktuuri puhul näeb raportöör nii maapiirkondades kui ka linnades suuri probleeme.
Takistada tuleb väljarännet ja eakate sotsiaalset tõrjutust, ümber tuleb kujundada 
linnaplaneerimine. Abiks võivad selle puhul olla struktuurivahendid. Linnad ja kohalikud 
omavalitsused peavad olema oma elanike jaoks atraktiivsed, siia kuulub ka laste- ja 
peresõbralik infrastruktuur ning hea avalik transporditeenus.

3. Demograafilised muutused puudutavad eelkõige eakaid, lapsi ja peresid. Nende jaoks saab 
regionaalpoliitika palju ära teha, nt ERFi vahendite abil soodsa intressiga laenude võtmiseks, 
millega inimesed saavad ehitada eakatele kohandatud elukohti, või toetades majade ehitamist, 
milles elavad koos erinevad põlvkonnad. Hädavajalikud on kogu piirkonnas kättesaadavad 
tervishoiuteenused, piisav hoolekandeteenus ja tasuta lastehoiuvõimalused kogu päevaks, 
mida saab ühtekuuluvuspoliitika kaudu toetada.

4. Demograafilistel kaalutlustel sõltub Euroopa ka edaspidi kvalifitseeritud tööjõu 
sisserändest2. BlueCard võib olla vaid esimene samm teel Euroopa rändestrateegia suunas.
Samas tuleb nentida, et sisserändajate integratsioon toimub erineva eduga. Siinkohal saab 
ühtekuuluvuspoliitika toetada näiteks koolituste või ürituste (näiteks saksa-türgi 
majanduskeskus Mannheimis) kaudu.

5. Demograafiliste probleemide lahendamisel on keskne koht naiste tööhõive osakaalu 
suurendamisel. Lisaks tuleb võidelda noorte tööpuuduse vastu. Eakate osas on tähtis kasutada 
nende teadmisi ja oskusi (näiteks koolitusprojektides). Tööturul ei tohi tekkida 

                                               
1 Vt ka EMPL-komisjoni raport 2010/2027(INI).
2 Saksamaa vajab nt järgmise 15 aasta jooksul 30 000–50 000 inimese näol lisatööjõudu kolmandatest riikidest, 
vt tööturuteenistus: Perspektiiv 2025 – tööjõud Saksamaale, Nürnberg 2011 (lk 36 jj).
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diskrimineerimist vanuse tõttu. Kõigi nende meetmete jaoks võivad liikmesriigid kasutada 
Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid.

6. Selleks et demograafiliste muutuste probleemidele lahendused leida, on raportööri arvates 
oluline nende muutuste kohta koguda täpseid statistilisi andmeid. Teise sammuna peab 
parandama asjaomaste asutuste vahelise töö kooskõlastamist igal tasandil, vahetada tuleb häid 
tavasid.

Kui kujundame demograafilisi muutusi ja leiame Euroopa tasandil, samuti riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil vastused, ei kujuta muutused endast mitte ohtu, vaid võimalust Euroopa 
jaoks.


