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Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 136 alusel esitatud kirjalik deklaratsioon 
Euroopa demograafilise tuleviku ning elanike vananemise ja rahvaarvu vähenemise 
probleemi kohta1

1. Üks peamisi kogu Euroopat hõlmavaid probleeme on järkjärguline rahvastiku vananemine 
ja rahvaarvu vähenemine mitmes ELi piirkonnas.

2. Nimetatud demograafiline kriis mõjutab Euroopa majanduslikku elujõulisust ja 
jätkusuutlikkust, Euroopa sotsiaalse mudeli säilimist ning ELi enda sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust; sellega kaasnevad üldiselt suurenenud tööpuuduse määr ja 
vaesus, mis seavad ohtu Euroopa ühtekuuluvuse alused.

3. ELi toimimise lepingu artikli 174 kohaselt on ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärgiks 
regioonide arengutaseme ühtlustamine ning mahajäämuse vähendamine kõige 
ebasoodsamates piirkondades, pöörates erilist tähelepanu sellistele piirkondadele, kus 
esineb tõsiseid majanduslikke või demograafilisi takistusi; Euroopa Parlamendi 15. 
novembri 2011. aasta resolutsioon demograafiliste muutuste ja nende tagajärgede kohta 
ELi tulevasele ühtekuuluvuspoliitikale2 ning 21. veebruari 2008. aasta3 ja 23. märtsi 2006. 
aasta4 resolutsioonid Euroopa demograafilise tuleviku kohta on juba seda probleemi 
rõhutanud.

4. Euroopa Komisjonil palutakse seega välja töötada liikmesriike ja piirkondi kaasav 
strateegiline plaan ELi rahvaarvu suurendamiseks, et parandada ELi ühtekuuluvuspoliitika 
tõhusust. 

5. Käesolev deklaratsioon edastatakse koos allakirjutanute nimedega nõukogule ja 
komisjonile.

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla 
kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; 
deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.
2 ELT C 153 E, 31.5.2013, lk 9.
3 ELT C 184 E, 6.8.2009, lk 75.
4 ELT C 292 E, 1.12.2006, lk 131.


