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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

väestörakenteen muutoksesta ja sen vaikutuksista EU:n tulevaan koheesiopolitiikkaan
(2010/2157(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aluepolitiikan pääosaston viidennen kertomuksen taloudellisesta, 
sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta ja etenkin sen sivut 230–234,

– ottaa huomioon taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän 
viidennen kertomuksen päätelmät koheesiopolitiikan tulevaisuudesta (KOM(2010)0642) 
ja kertomukseen liittyvän asiakirjan päätelmät (SEC(2010)1348),

– ottaa huomioon marraskuussa 2008 esitetyn aluepolitiikan pääosaston 
valmisteluasiakirjan "Regions 2020, An Assessment of Future Challenges for EU 
Regions", (SEC(2008)2868),

– ottaa huomioon 11. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman väestörakenteen 
muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta1, 

– ottaa huomioon 21. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan 
väestökehityksestä2,

– ottaa huomioon komission 10. toukokuuta 2007 esittämän tiedonannon Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
"Sukupolvien välisen solidaarisuuden edistäminen" KOM(2007)0244),

– ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman väestörakenteen 
muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta3,

– ottaa huomioon 12. lokakuuta 2006 annetun komission tiedonannon "Euroopan 
väestökehitys – haasteista mahdollisuuksiin" (KOM(2006)0571),

– ottaa huomioon komission 16. maaliskuuta 2005 esittämän vihreän kirjan "Kohti 
väestörakenteen muutoksia – uusi solidaarisuus sukupolvien välillä" (KOM(2005)0094), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2011),

A. ottaa huomioon, että väestörakenteen muutos EU:ssa ja koko maailmassa on tosiasia ja 
että yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kysymyksistä on, miten muutokseen vastataan,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0400.
2 EUVL C 184 E, 6.8.2009, s. 75.
3 EUVL C 292 E, 1.12.2006, s. 11.
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B. katsoo, että Euroopan väestön ikääntyminen tuo alueille uusia haasteita, mutta niitä ei 
tule pitää uhkana, vaan pikemminkin mahdollisuutena,

C. katsoo, että suuria haasteita on erityisesti maaseutualueilla, mutta myös kaupunkialueille 
asetetaan uusia vaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi väestön keskimääräisen iän 
muuttumiseen; katsoo, että sekä maaseutu- että kaupunkialueilla hyvän infrastruktuurin ja 
palveluiden tarve ei pienene, vaan pikemminkin muuttuu laadullisesti,

D. panee merkille, että jäsenvaltiot ovat vuosien 2007–2013 toimintaohjelman yhteydessä 
suunnitelleet käyttävänsä 30 miljardia euroa rakennevaroja väestörakenteen muutokseen 
liittyviin toimiin, ja katsoo, että muutokseen vastaamisessa keskeinen väline on 
aluepolitiikka,

Yleistä

1. katsoo, että julkisessa keskustelussa huomioon otetaan usein vain väestörakenteen 
muutoksen vaarat, mutta ei sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia;

2. katsoo, että väestörakenteen muutos vaikuttaa alueisiin hyvin erilaisilla tavoilla;

3. katsoo, että sukupuolten tasa-arvoon liittyvä toimintapoliittinen kehys voi auttaa 
käsittelemään demografisia haasteita; vaatii siksi, että sukupuolten tasa-arvo otetaan 
huomioon kaikkien demografisten kysymysten käsittelyn yhteydessä;

Rakennepolitiikan uudistukset

4. vaatii, että EU:n rakennevarojen osoittamisen ja jakamisen yhteydessä alueiden on 
käytettävä myös demografisia indikaattoreita;

5. vaatii komissiota pitämään väestörakenteen muutosta yhtenä aihekohtaisista 
painopistealueista, joiden avulla se muotoilee tulevaa koheesiopolitiikkaa; pyytää lisäksi, 
että komissio vaatii jäsenvaltioita ottamaan asian huomioon investointikumppanuuksia 
koskevissa sopimuksissa;

6. kehottaa jäsenvaltioita ja alueita ottamaan väestörakenteen muutokset ja sen vaikutukset 
entistä paremmin huomioon toimintaohjelmiensa horisontaalisena painopistealueena;

Kaupunkikehitys ja infrastruktuuri

7. kehottaa alueita käyttämän rakennerahastoja demografisiin haasteisiin vastaamiseksi ja 
alueiden säilyttämiseksi asukkaiden kannalta houkuttelevina, millä estetään poismuuttoa;

8. pitää poismuuton estämiseksi tarpeellisena kaupunkien kehittämistä lapsi- ja 
perheystävällisellä tavalla, mikä käsittää ajatuksen "lyhyiden etäisyyksien kaupungista", 
jossa työ-, asuin- ja virkistyspaikat ovat lähellä toisiaan; vaatii alueita ottamaan 
kaupunkisuunnittelussa huomioon asumisen, työn ja viheralueiden yhdistämisen;

9. toteaa, että Euroopan aluekehitysrahaston varoja voidaan käyttää ikääntyneiden 
sosiaalisen syrjäytymisen estämiseen esimerkiksi ikääntyneet huomioon ottavan 
infrastruktuurin toteuttamisen avulla;
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10. katsoo, että väestökatoalueilla pitäisi tukea rahallisesti myös kaupunkien uudistamista tai 
uudelleenrakentamista; katsoo, että kaupunkisuunnittelussa on varauduttava entistä 
paremmin infrastruktuurin käytön muuttumiseen myös kaupunkikeskustojen 
elävöittämisen ja uudelleensuunnittelun avulla;

11. vaatii alueita kehittämään uusia julkisen lähiliikenteen malleja vähenevien 
matkustajamäärien haasteisiin vastaamiseksi erityisesti maaseudulla; 

Ikääntyneet, lapset, perheet

12. kannattaa sitä, että EAKR-varoja käytetään halpakorkoisiin lainoihin, joiden avulla 
voidaan tukea asuntojen rakentamista ikääntyneille sopiviksi; ehdottaa varojen 
osoittamista palvelutaloille ja monen sukupolven taloille ikääntyvän yhteiskunnan 
korkean elämänlaadun takaamiseksi;

13. kehottaa jäsenvaltioita mukauttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarpeiden 
mukaisesti ja osoittamaan tukivaroja siihen, että ikääntyneet henkilöt saisivat edelleen 
kotihoitoa ja kattavaa terveydenhoitoa;

14. katsoo, että terveys- ja hoitopalveluihin tehtävät julkiset investoinnit ovat tärkeitä unionin 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta; vaatii jäsenvaltioita turvaamaan hyvän 
terveydenhoidon myös maaseudulla esimerkiksi liikkuvien klinikoiden avulla ja kehottaa 
käyttämään rakennevaroja täydentäviin telelääketieteen toimiin;

15. varoittaa hoitoammattien henkilöstöpulasta; katsoo, että alueiden pitäisi käyttää Euroopan 
sosiaalirahaston varoja hoitohenkilökunnan koulutukseen korkealaatuisen hoidon 
takaamiseksi;

16. vaatii alueita ja kuntia tarjoamaan kaikenikäisille lapsille kaikkialla luotettavan ja 
maksuttoman kokopäivähoidon poismuuton estämiseksi;

Muuttoliike ja kotouttaminen

17. vaatii jäsenvaltioita sopimaan yhteisestä muuttoliikettä koskevasta strategiasta, koska 
Eurooppa on väestörakenteen muutoksen vuoksi riippuvainen muualta tulevasta 
ammattitaitoisesta työvoimasta;

18. ehdottaa, että maahanmuuttajien kotouttamiseen varataan entistä enemmän määrärahoja, 
joilla voidaan tukea koulutusta ja yhteisiä vaihto-ohjelmia;

Työllisyys

19. vaatii komissiota suuntaamaan Euroopan sosiaalirahaston entistä selvemmin niin, että sen 
mahdollisuudet vastaavat väestörakenteen muutoksen aiheuttamia haasteita; toteaa, että 
ikääntyneiden tietämystä olisi hyödynnettävä esimerkiksi coaching-hankkeiden avulla ja 
että tähän tarvitaan erityisrakenteita;
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20. katsoo, että alueiden olisi käytettävä Euroopan rakennerahaston varoja 
nuorisotyöttömyyden torjumiseen, jotta nuoret voisivat päästä haluamaansa ammattiin;

21. katsoo, että työssäkäyvien naisten osuutta on lisättävä; vaatii siksi, että entistä useammat 
naiset pääsevät ammattitaitoa vaativaan työhön ja elinikäistä oppimista koskeviin 
ohjelmiin;

Analyysi / parhaat käytännöt

22. katsoo, että tarvitaan tilastotietoja alueiden väestörakenteen muuttumisesta; pyytää 
komissiota valmistelemaan ehdotuksia väestörakenteen muutosta koskevien paikallisten, 
alueellisten ja kansallisten tietopankkien vertailun mahdollistamiseksi, jotta tietoja 
voidaan arvioida koko unionissa; 

23. pyytää komissiota hiomaan "demografista haavoittuvuutta koskevaa indeksiä" ja 
esittämään sen viiden vuoden välein sen selvittämiseksi, mihin Euroopan alueisiin 
väestörakenteen muutos vaikuttaa erityisesti;

24. vaatii jäsenvaltioita parantamaan yhteistyötä paikallisten ja alueellisten toimijoiden 
kanssa demografiseen muutokseen liittyvissä kysymyksissä;

25. pyytää komissiota etsimään keinoja "parlamentin jäsenten Erasmus-ohjelman" ajatuksen 
esittämiseksi uudelleen sopivassa muodossa ja tutkimaan lähemmin sen esittämää ideaa 
"kesä- tai talviyliopistosta" ;

o

o          o

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

1. Väestörakenteen muutos – ei uhka vaan mahdollisuus

Väestörakenteen muutos Euroopan unionissa on tosiasia, ja se, miten muutokseen vastataan, 
on yksi tulevaisuuden keskeisistä kysymyksistä. Unionin väestö ikääntyy, ja tällä hetkellä 
meillä on maailman vanhin väestö ja pienin väestönkasvu. Useimmissa jäsenvaltioissa 
syntyvyys on alle väestömäärän ennallaan pitävän arvon, joka on 2,1 lasta naista kohden 
(suuntaus on edelleen laskeva), kun taas odotettavissa oleva elinikä kohoaa. Vuonna 2010 
Saksassa syntynyt tyttö elää 50 prosentin todennäköisyydellä satavuotiaaksi. Väestörakenteen 
muutos on siksi "21. vuosisadan megatrendi", joka muuttaa Euroopan poliittista, sosiaalista, 
yhteiskunnallista ja taloudellista tilannetta ratkaisevasti. 

Demografinen muutos on monien mielestä ongelma. Esittelijä pitää tätä lyhytnäköisenä ja 
toivoo, että pantaisiin merkille tämän kehityksen unionille tuomat mahdollisuudet. Ongelma 
ei ole demografisessa muutoksessa sinänsä, vaan politiikan ja yhteiskunnan hitaudessa 
muutokseen mukautumisessa.

Esittelijä on sitä mieltä, että väestörakenteen muutos johtaa uusiin haasteisiin monilla unionin 
alueilla. Siksi väestörakenteen kehitystä tulee tarkastella ennen kaikkea alueiden tasolla, jolla 
hyvin erilaiset kehityssuunnat ovat selviä. Samalla, kun monilla maaseutualueilla 
väestörakenteen muutos tarkoittaa nuorten ihmisten poismuuttoa, vauraat kaupunkialueet 
hyötyvät muuttoliikkeestä alueelleen. Lontoon tapaisten asutuskeskittymien on selviydyttävä 
sinne suuntautuvasta muutosta samalla, kun ihmiset muuttavat pois esimerkiksi Saksan 
uusista liittovaltioista, Länsi-Puolasta ja Pohjois-Espanjasta. Väestö vähenee tulevaisuudessa 
yli 10 prosenttia noin 20:llä Euroopan alueella.

2. Väestörakenteen muutos ja unionin aluepolitiikka 

Kaikki alueet eivät ole vielä tiedostaneet, että väestörakenteen muutos tuo mukanaan niin 
riskejä kuin mahdollisuuksiakin. Haasteiden moninaisuus tarkoittaa, että alueet ja kaupungit 
tarvitsevat omat strategiansa. Periaatteessa niiden kehittäminen on jäsenvaltioiden vastuulla, 
mutta esittelijä on vakuuttunut siitä, että alueiden tulee toimia ennakoivasti ja että ne 
tarvitsevat siihen sekä opastusta että näkökulmia. 

Komissio korostaa väestörakenteen muutoksen merkitystä viidennen koheesiokertomuksen1

päätelmissä. Komission tiedonannossa alueiden välisen solidaarisuuden edistämisestä 
sanotaan, että jokaisen sukupolven oikeudet on taattava. Lasten ja nuorten tulee olla osallisia 
yhteiskunnasta, mihin kuuluu heidän perheidensä tukeminen, korkeatasoisten päivähoito- ja 
oppilaitosten perustaminen sekä ylläpito, ammattikoulutus ja työnäkymät. Keskimmäinen 
sukupolvi tarvitsee tukea paitsi lastensa hoidossa ja kasvatuksessa myös vanhusten 
hoivaamisessa. Vanhukset tarvitsevat apua osallistuakseen aktiivisesti ja itsenäisesti 
sosiaaliseen elämään.

                                               
1 KOM(2010)0642, s. 230–.
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Jäsenvaltiot ja alueet voivat käyttää rakennerahastovaroja kehittääkseen räätälöityjä 
strategioita. Tällä tavalla unionin rakennepolitiikasta saadaan osarahoitusta hankkeille, jotka 
muokkaavat väestörakenteen muutosta onnistuneesti. Tukikaudella 2007–2013 jäsenvaltiot 
ovat varanneet vajaat 30 miljardia euroa (8,5 % rakennerahastotuista) toimintaohjelmiinsa 
asiaa koskevien toimien toteuttamiseksi. Näin ollen aluepolitiikka on keskeinen väline 
väestörakenteen muutoksen kohtaamisessa.

3. Asiaan liittyviä vaatimuksia ja kysymyksiä

Esittelijä on tietoinen siitä, että väestörakenteen muutos on monia politiikanaloja koskeva 
kysymys1. Esittelijä katsoo kuitenkin, että myös juuri rakennepolitiikan avulla on pyrittävä 
vastaamaan demogragisen muutoksen aiheuttamiin valtaviin haasteisiin. Kysymykseen liittyy 
kuusi painopistettä:

1. Rakennerahastot on mukautettava entistä paremmin väestörakenteen muutokseen. 
Komission on pidettävä muutosta yhtenä unionin keskeisistä prioriteeteista. Samalla 
jäsenvaltioiden ja alueiden on otettava asia huomioon entistä paremmin ja tunnustettava se 
toimintaohjelmissaan horisontaaliseksi prioriteetiksi. Demografiset indikaattorit on 
otettava huomioon rakennevarojen alueellisessa jakamisessa.

2. Esittelijä katsoo, että infrastruktuuriin liittyy suuria haasteita paitsi maaseudulla myös 
kaupungeissa. Ikääntyneiden poismuutto ja sosiaalinen syrjäytyminen on estettävä, ja 
kaupunkisuunnittelua on mukautettava vastaavasti. Asiaa voidaan tukea rakennevaroilla. 
Kaupunkien ja kuntien on oltava houkuttelevia asukkailleen, mikä käsittää myös lapsi- ja 
perheystävällisen infrastruktuurin sekä hyvän julkisen lähiliikenteen.

3. Väestörakenteen muutoksessa on kyse etenkin ikääntyneistä, lapsista ja perheistä. 
Aluepolitiikalla voidaan tehdä heidän hyväkseen paljon esimerkiksi käyttämällä EAKR-
varoja halpakorkoisiin lainoihin, joilla ihmiset voivat muuttaa asuntojaan ikääntyneille 
sopiviksi tai joilla voidaan tukea usean sukupolven yhteisasumista. Kattava 
terveydenhoito, riittävä hoitohenkilökunta ja maksuton kokopäiväinen päivähoito ovat 
välttämättömiä, ja niitä voidaan tukea koheesiopolitiikan avulla.

4. Väestörakenteellisista syistä Eurooppa on edelleen riippuvainen unionin alueelle 
muuttavasta pätevästä työvoimasta2. "Sininen kortti" on vain ensiaskel kohti eurooppalaista 
maahanmuuttostrategiaa. Samalla on todettava, että maahanmuuttajien kotoutumisessa on 
huomattavia eroja. Asiaa voidaan tukea koheesiopolitiikan avulla esimerkiksi järjestämällä 
koulutusta ja erilaisia tilaisuuksia (kuten saksalais-turkkilainen talouskeskus 
Mannheimissa).

5. Demografisten haasteiden käsittelyssä keskeisellä sijalla on naisten työllisyysaste. Lisäksi 
on vastustettava nuorisotyöttömyyttä. Ikääntyneiden suhteen on tärkeää hyödyntää heidän 
tietämystään (esimerkiksi coaching-hankkeiden avulla). Työmarkkinoilla ei saa esiintyä 

                                               
1 Katso myös EMPL-valiokunnan asiakirja 2010/2027(INI).
2 Esimerkiksi Saksassa tarvitaan seuraavien 15 vuoden aikana vuosittain 30 000–50 000 ammattitaitoista 
työntekijää kolmansista maista, kts. Saksan työministerön julkaisu: Perspektive 2025–Fachkräfte für 
Deutschland, Nürnberg 2011 (s. 36–).



PR\861797FI.doc 9/9 PE462.525v01-00

FI

ikäsyrjintää. Jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan rakennerahaston varoja kaikkiin 
tällaisiin toimiin.

6. Jotta väestörakenteen muutoksen aiheuttamiin haasteisiin voitaisiin löytää ratkaisuja, 
esittelijän mielestä on tärkeää hankkia muutosta koskevia tilastotietoja. Seuraava askel on 
parantaa asiasta vastaavien tahojen yhteistoimintaa kaikilla tasoilla ja vaihtaa parhaita 
käytäntöjä.

Jos pystymme ohjaamaan väestörakenteen muutosta ja löytämään vastauksia unionin tasolla 
ja alueellisesti, muutos ei ole unionille uhka vaan mahdollisuus.


