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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että EU-27:ssä mediaani-ikä on noussut 38,3 vuodesta 43,1 vuoteen 
vuosina 2001–2018; ottaa huomioon, että työssäkäyvä väestö on supistunut vuodesta 
2010 ja ennusteiden mukaan se vähenee jatkuvasti1; ottaa huomioon, että työssäkäyvä 
väestö vähenee todennäköisesti 18 prosenttia seuraavien 50 vuoden aikana2;

B. ottaa huomioon, että eurooppalaiset voivat nauttia pidemmästä ja terveemmästä 
elämästä ja että sekä miesten että naisten elinajanodote syntymähetkellä on noussut noin 
10 vuodella viiden viime vuosikymmenen aikana; ottaa huomioon, että vuonna 2070 
elinajanodotteen ennustetaan nousevan miehillä 86,1 vuoteen ja naisilla 90,3 vuoteen3; 
ottaa huomioon, että huollettavien henkilöiden ja vammaisten henkilöiden määrän 
odotetaan kasvavan väestön ikääntyessä; ottaa huomioon, että vanhushuoltosuhteen 
ennustetaan nousevan 62 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä4; ottaa huomioon, että 
vuonna 2014 lähes puolet ikääntyneistä ilmoitti, että heillä on vaikeuksia suorittaa 
vähintään yksi henkilökohtainen hoitotoimenpide tai kotitaloustyö5;

C. ottaa huomioon, että ikääntyneiden köyhyys muodostuu todennäköisesti kasvavaksi 
huolenaiheeksi nykyisen väestönkehityksen jatkuessa; ottaa huomioon, että vuonna 
2018 EU-27:ssä 15,5 prosenttia vähintään 65-vuotiaista oli köyhyysvaarassa6 ja että 
naiset kärsivät todennäköisemmin köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä 
vanhuusiällä; ottaa huomioon, että naisten elinajanodote syntymähetkellä on 5,5 vuotta 
korkeampi kuin miesten7; ottaa huomioon, että naiset kantavat suhteettoman suuren 
taakan lasten, ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden virallisesta ja epävirallisesta 
hoitotyöstä; ottaa huomioon, että kolmannes 20–64-vuotiaista naisista ei osallistu 
palkkatyöhön perhe- tai hoitovelvoitteiden vuoksi, kun taas työelämän ulkopuolella 
olevien miesten osuus on vain 5 prosenttia8; ottaa huomioon, että vuonna 2019 yhden 
hengen kotitaloudessa asuvien naisten osuus oli jopa 40 prosenttia ja yli kaksinkertainen 
yksin eläviin miehiin verrattuna9;

D. ottaa huomioon, että väestörakenteen muutoksella on vakavia vaikutuksia EU:n 
sosiaaliseen, taloudelliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen erityisesti 
maaseutualueilla ja kehityksessä jälkeen jääneillä alueilla; ottaa huomioon, että väestön 
väheneminen joillakin alueilla pahentaa olemassa olevaa eriarvoisuutta ja heikentää 
ihmisten elämänlaatua; ottaa huomioon, että eriarvoisuus EU:ssa voi pakottaa 

1 Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu, ”Demographic Outlook of the European Union”, maaliskuu 2020, s. 3.
2 Komission kertomus väestönmuutoksen vaikutuksesta, kesäkuu 2020, s. 15.
3 Komission kertomus väestönmuutoksen vaikutuksesta, kesäkuu 2020, s. 4.
4 Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu, ”Demographic Outlook of the European Union”, maaliskuu 2020, 
s 5-6.
5 Eurostat, toiminnallisia ja toimintarajoitteita koskevat tilastot, marraskuu 2019.
6 Komission kertomus väestönmuutoksen vaikutuksesta, kesäkuu 2020, s. 22.
7 Komission kertomus väestönmuutoksen vaikutuksesta, kesäkuu 2020, s. 7.
8 Euroopan tasa-arvoinstituutin tasa-arvoindeksi 2019. Työ- ja yksityiselämän tasapaino, 2020, s. 79.
9 Komission kertomus väestönmuutoksen vaikutuksesta, kesäkuu 2020, s. 11.
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työntekijät hakemaan työmahdollisuuksia toiselta alueelta tai toisesta jäsenvaltiosta; 
katsoo, että koheesiopolitiikan välineillä on puututtava moniin tekijöihin, jotka 
vaikuttavat kaupunkeihin, muihin alueisiin tai jäsenvaltioihin suuntautuvaan 
muuttoliikkeeseen; ottaa huomioon, että erityisesti nuoret ja naiset ovat niitä, jotka 
lähtevät maaseutualueilta ja epäsuotuisilta alueilta;

E. ottaa huomioon, että sekä työntekijöiden vapaa liikkuvuus että sisäinen ja ulkoinen 
muuttoliike vaikuttavat edelleen väestön määrään unionin, kansallisella ja alueellisella 
tasolla; ottaa huomioon, että muuttoliike ja aivovuoto johtuvat usein maiden välisistä 
sosiaalisista ja taloudellisista eroista, sekä unionin sisällä että EU:n ja kolmansien 
maiden välillä;

F. ottaa huomioon, että väestön ikääntyminen johtaa työikäisen väestön vähenemiseen ja 
saattaa johtaa kuntien ja kylien kuihtumiseen kaikkialla EU:ssa; ottaa huomioon, että 
päätökset kuntien ja kylien yhdistämisestä tai niiden liittämisestä muihin kuntiin tai 
kaupunkeihin voivat myös johtaa kuntien ja kylien katoamiseen kokonaan; katsoo, että 
kunnianhimoiset investoinnit ja laadukkaat työpaikat sekä palvelujen ja infrastruktuurin 
saatavuuden ja laadun parantaminen ovat erityisen tärkeitä väestökadon uhkaamilla 
alueilla, jotta voidaan edistää niiden talouden elpymistä ja pitkän aikavälin 
kilpailukykyä sisämarkkinoilla ja siten kääntää negatiivisen väestönkehityksen suunta;

G. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia vaikuttaa todennäköisesti EU:n 
väestönkehitykseen ja on jälleen kerran paljastanut, että toimintapolitiikan tasolla ei ole 
reagoitu EU:n väestörakenteen muutoksen vaikutuksiin, kuten riittävien ja 
kohtuuhintaisten asuntojen, laadukkaiden hoitopalvelujen ja riittävien hoito- ja 
tukipalvelujen puutteeseen, mikä näkyy terveydenhoitopalvelujen katoamisena; ottaa 
huomioon, että negatiivinen väestönkehityksen suunta merkitsee, että sukupolvien 
välistä solidaarisuutta on lisättävä, mikä on ratkaisevan tärkeää covid-19-kriisistä ja 
tulevista kriiseistä elpymisen kannalta ja jotta voidaan luoda oikeudenmukaisempia, 
osallistavampia ja kestävämpiä yhteiskuntia; ottaa huomioon, että covid-19-pandemia 
on jälleen kerran korostanut, että on tärkeää edistää ikääntyneiden ihmisarvoa ja heidän 
perusoikeuksiaan EU:ssa ja turvata ne;

H. ottaa huomioon, että väestörakenteen muutoksen voimakkuus ja nopeus aiheuttavat 
jäsenvaltioiden hallituksille ja paikallis- ja alueviranomaisille huomattavia taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä paineita julkisten palvelujen, erityisesti koulutuksen, 
terveydenhoidon, sosiaalihuollon, asuntojen, sosiaalipalvelujen, eläkkeiden, 
perushyödykkeiden ja ikääntyvät huomioon ottavan infrastruktuurin, järjestämisessä ja 
ylläpitämisessä; ottaa huomioon, että ilman asianmukaisia toimintapoliittisia ratkaisuja 
näitä paineita kasvattavat työssäkäyvän väestön määrän väheneminen ja heikkenevä 
huoltosuhde sekä kroonisten sairauksien lisääntyvä esiintyvyys;

I. ottaa huomioon, että väestönkehityksen haasteisiin vastaaminen edellyttää koordinoituja 
toimia ja kattavaa politiikkakokonaisuutta, mukaan lukien kohdennettuja toimenpiteitä 
työllisyyden, sosiaalisen suojelun, terveyden ja työturvallisuuden, koulutuksen ja 
osaamisen aloilla, joiden muotoilu ja vaikutusten alkaminen vie aikaa; ottaa huomioon, 
että väestörakenteen muutoksen jotkin kielteiset vaikutukset niillä alueilla, joihin 
muutos vaikuttaa eniten, edellyttävät välittömiä toimia, joita on tuettava unionin 
välineillä;
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J. katsoo, että asianmukainen infrastruktuuri, kohtuuhintaiset ja laadukkaat palvelut, 
erityisesti terveydenhuolto, vanhustenhoito, lastenhoito, pitkäaikaishoito ja 
päivähoitopalvelut, ovat tulevaisuudessa keskeisessä asemassa; katsoo, että etätyön, 
digitaalisen koulutuksen, etähoidon ja etälääketieteen roolia on ensin arvioitava 
asianmukaisesti ja sen jälkeen mahdollisesti kehitettävä edelleen ja pantava 
asianmukaisesti täytäntöön, jotta voidaan laajentaa niiden käyttöä ja varmistaa 
kansalaisten elämänlaatu ja turvallisuus; katsoo, että on tärkeää tunnustaa työllisyyttä ja 
sosiaalista innovointia koskevan Euroopan unionin ohjelman (EaSI) merkitys 
pitkäaikaishoitoon liittyvien hankkeiden rahoituksessa; katsoo, että on olennaisen 
tärkeää varmistaa tuotteiden ja palvelujen yleinen esteettömyys perheille, vammaisille 
henkilöille ja ikääntyneille kaikille sopivan suunnittelun periaatteen mukaisesti;

K. katsoo, että on tärkeää, että EU sisällyttää väestönkehityskysymykset kaikkiin 
toimintapolitiikkoihinsa, myös sisällyttämällä ne pitkän aikavälin painopisteisiinsä ja 
budjettikohtiinsa, erityisesti teollisuuspolitiikkaansa ja kestävän kehityksen 
politiikkaansa, sekä eurooppalaiseen ohjausjaksoon, ja että se kerää ja seuraa luotettavia 
laajoja tilastotietoja ja tukee tutkimusta ja hyvien käytäntöjen vaihtoa kaikilla tasoilla, 
jotta voidaan edistää väestönkehityksen haasteiden parempaa ymmärtämistä, ennakoida 
niiden vaikutusta paikallisiin työmarkkinoihin ja kehittää innovatiivisia, tehokkaita ja 
ympäristöystävällisiä poliittisia ratkaisuja ikääntyneet huomioon ottavien ympäristöjen 
varmistamiseksi; katsoo, että väestökehityksen haasteisiin ei voida vastata ilman 
unionin teollisuusstrategiaa, jolla varmistetaan julkiset investoinnit, laadukkaat 
työpaikat, julkinen tutkimus ja innovointi sekä yhdenvertaista kehitystä ja kestävyyttä 
edistävä julkinen koulutus; ottaa huomioon, että väestörakenteen muutoksesta ja sen 
vaikutuksista EU:n tulevaan koheesiopolitiikkaan 15. marraskuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa10 ja alueiden käyttöön ottamista koheesiopolitiikan välineistä 
väestörakenteen muutokseen varautumiseksi 14. marraskuuta 2017 antamassaan 
päätöslauselmassa11 parlamentti kehotti käyttämään kaikkia käytettävissä olevia EU:n 
välineitä, myös koheesiopolitiikan rahoitusta, väestörakenteen muutoksen asettamiin 
haasteisiin vastaamiseksi;

L. ottaa huomioon, että koheesiopolitiikan välineet ovat tärkein julkisten investointien 
lähde EU:ssa ja niiden osuus on 8,5 prosenttia julkisista pääomainvestoinneista EU:ssa, 
41 prosenttia EU-13:n tasolla ja yli 50 prosenttia useissa muissa jäsenvaltioissa12;

M. ottaa huomioon, että nuoret joutuivat kantamaan suhteettoman suuren osan taakasta jo 
vuoden 2008 talous- ja rahoituskriisin aikana; ottaa huomioon, että työttömyyden, 
erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden, sekä eriarvoisuuden ja syrjäytymisen 
torjunta nuorten ja ikääntyneiden keskuudessa on edelleen yksi EU:n alueiden 
suurimmista haasteista; ottaa huomioon, että työpaikkojen ja mahdollisuuksien 
saatavuus, myös elpymis- ja jälleenrakennusvaiheessa, sekä laadukkaat palvelut 
parantavat elämänlaatua ja vahvistavat maaseutualueita ja antavat niille mahdollisuuden 
torjua väestökatoa ja alueiden välistä eriarvoisuutta; katsoo, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoja olisi käytettävä ennakoivammin tukemaan nuoria, ikääntyneitä, 
vammaisia henkilöitä ja muita heikommassa asemassa olevia ryhmiä työmarkkinoille 

10 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0485.
11 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0427.
12 Komissio, Tietoa Euroopan rakenne- ja investointirahastoista, lokakuu 2018.
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pääsemisessä ja niillä pysymisessä ja laadukkaan työpaikan saamisessa kiinnittäen 
erityistä huomiota maaseutu- ja syrjäisiin alueisiin, joilta väestöä muuttaa eniten pois;

N. katsoo, että työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen merkitystä ei tunnusteta 
asianmukaisesti; katsoo, että vanhempia, lapsia ja perheitä on tuettava, mihin kuuluu 
muun muassa esteetön lastenhoitoinfrastruktuuri, joustavat työjärjestelyt, 
yksinhuoltajaperheiden ja vammaisten lasten vanhempien avustaminen sekä riittävä 
taloudellinen tuki äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana; toteaa, että tällainen tuki 
voi auttaa kääntämään negatiivisen väestönkehityksen suunnan;

O. katsoo, että kaikkien väestökehityksen mahdollisuuksia ja haasteita käsittelevien 
politiikkatoimien on oltava näyttöön perustuvia, yksilökeskeisiä ja oikeuksiin perustuvia 
eivätkä ne saa millään tavoin heikentää yksilön lisääntymisoikeuksia; katsoo, että 
investoinnit seksuaali- ja lisääntymisterveyteen, sukupuolten tasa-arvoon, 
terveydenhuolto- ja hoitopalveluihin ja niihin liittyviin infrastruktuureihin ovat tärkeitä 
tekijöitä väestökehityksen haasteisiin vastaamisessa;

P. ottaa huomioon, että sukupuoleen, uskonnolliseen vakaumukseen, ikään, 
vammaisuuteen tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä on kiellettyä ja 
vastoin unionin perusarvoja;

Q. katsoo, että koordinoitu lähestymistapa väestörakenteen muutokseen perussopimusten 
puitteissa olisi äärimmäisen tärkeä, jotta voidaan kääntää nykyinen negatiivinen 
väestönkehityksen suunta ja edistää alueellista, taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta ja vähentää työttömyyttä EU:ssa; katsoo, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 174 artiklan mukaisesti tässä yhteydessä olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota vakavista ja pysyvistä väestönkehitykseen liittyvistä 
haitoista kärsiviin alueisiin; ottaa huomioon, että maaseutualueet ja 
maatalouselintarvikeala ovat tärkeä tekijä koko yhteiskunnalle ja vahvan ja kestävän 
Euroopan tukemiselle; ottaa huomioon, että harvaan asutuilla maaseutualueilla ja 
väestökadon uhkaamilla alueilla maataloustyöntekijöillä voi olla suurempi köyhyyden 
ja sosiaalisen syrjäytymisen riski13;

R. katsoo, että väestörakenteen muutos olisi nähtävä rakenteellisena muutoksena, jonka on 
oltava sosiaalisesti kestävää ja jossa on tunnustettava ihmisten potentiaali, arvostettava 
sitä ja hyödynnettävä sitä kaikissa ikäryhmissä, minkä vuoksi se edellyttää kaikkien 
asiaankuuluvien tasojen päätöksentekijöiden ja kansalaisyhteiskunnan osallistumista; 
katsoo tässä yhteydessä, että väestön ikääntyminen tarjoaa mahdollisuuden rakentaa 
senioritaloutta; katsoo, että väestörakenteen muutos voi tarjota mahdollisuuksia ja 
korostaa tarvetta edistää uusia kehitysnäkymiä erityisesti maaseutualueilla muun 
muassa laadukkaiden elintarvikkeiden kysynnän, kestävän matkailun kehittämisen sekä 
senioritalouden, sosiaalisen innovoinnin ja infrastruktuurin vahvistamisen avulla;

13 Vuonna 2015 hieman yli neljännes (25,5 prosenttia) maaseutuväestöstä oli köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa, 
kun taas kaupungeissa asuvien joukossa tämä osuus oli hieman pienempi (24,0 prosenttia). Eurostatin vuoden 
2016 lukujen mukaan tämä suuntaus on syventynyt entisestään, ja nyt suurempi osuus EU-28:n 
maaseutualueiden väestöstä (kaupunkialueisiin verrattuna) on vaarassa ajautua köyhyyteen tai syrjäytyä 
sosiaalisesti. (Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu, ”Demographic Outlook of the European Union”, 
maaliskuu 2020, s. 16).
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1. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään elpymis- ja palautumistukivälineen ja 
koheesiorahaston varoja vakavista ja pysyvistä väestörakenteen haitoista kärsivien 
alueiden houkuttavuuden lisäämiseen ja erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston, 
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja tulevan ESR+:n varoja, jotta voidaan torjua 
väestörakenteen muutosta oikeuksiin perustuvalla ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella 
tavalla keskittyen haavoittuvassa ja heikossa asemassa oleviin ryhmiin ja parantaa 
julkisten tilojen laatua ja esteettömyyttä kaikille; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita 
parantamaan sosiaalipalvelujen saatavuutta kaikille, erityisesti vammaisille henkilöille, 
lapsille ja vanhuksille, ja edistämään esteettömiä, kohtuuhintaisia ja muutosjoustavia 
terveydenhuoltojärjestelmiä EU:ssa; korostaa, että koheesiorahaston varojen onnistunut 
hyödyntämiskyky aluetasolla riippuu myös suuresti alueellisista, sosiaalisista, 
poliittisista ja taloudellisista edellytyksistä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että koheesiorahastosta rahoitetut tuotteet ja palvelut ovat heikossa 
asemassa olevien ryhmien saatavilla kaikkien käyttäjien tarpeet huomioon ottavan 
suunnittelun periaatteen mukaisesti; palauttaa mieliin, että jäsenvaltiot ovat vastuussa 
omista julkisista palveluistaan;

2. korostaa, että on tärkeää edistää sosiaalista osallisuutta työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan, alue- ja paikallisviranomaisten sekä paikallisväestön välisen 
yhteistyön avulla politiikkojen ja erityistoimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa sekä ohjelmasuunnittelun kaikissa vaiheissa, jotta voidaan parantaa 
Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) suunnittelua ja 
hyödyntämistä; korostaa, että on tärkeää varmistaa kansalaisten täysimääräinen 
osallistuminen demokraattisiin prosesseihin;

3. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään elpymis- ja palautumistukivälineen ja EAKR:n 
varoja itsenäisen asumisen ja liikkuvuuden tukemiseen, liikenteen eristyneisyyden 
torjumiseen ja digitaalisen ja televiestintäinfrastruktuurin parantamiseen, erityisesti 
mobiili- ja laajakaistayhteyksien parantamiseen väestökatoalueilla, maaseutualueilla, 
kaukana sijaitsevilla alueilla tai syrjäisimmillä alueilla, jotka ovat vähemmän 
kehittyneitä, joilla on korkea ikääntymisaste, korkea nuorisotyöttömyysaste ja jotka 
kärsivät aivovuodosta, jotta mahdollistetaan julkisten palvelujen saatavuus ja lisätään 
työmahdollisuuksia; korostaa, että nuorille ja ikääntyneille on annettava mahdollisuus 
hankkia tarvittavat digitaaliset taidot, jotta he voivat työskennellä, opiskella ja osallistua 
aktiivisesti nykyaikaiseen yhteiskuntaan; kannustaa siksi tukemaan kehitysaloitteita, 
sosiaalipalveluja ja oppilaitosten kehittämistä pienissä yhteisöissä näillä alueilla;

4. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään ESR:n ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
varojen käyttöä ja yhdistämään ne kansallisiin ja paikallisiin investointeihin, jotta 
voidaan torjua sosiaalista syrjäytymistä, energiaköyhyyttä ja aineellista puutetta, torjua 
tehokkaasti digitaalista kuilua ja digitaalista syrjäytymistä erityisesti maaseutualueilla ja 
nuorten, ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden keskuudessa sekä turvata 
digitaalisten välineiden ja ohjelmien sekä kohtuuhintaisten viestintäinfrastruktuurien 
saatavuus; kehottaa siksi tarjoamaan helposti saatavilla olevia ja kohtuuhintaisia 
mahdollisuuksia hankkia digitaalisia taitoja ikääntyneiden tarpeisiin mukautetulla 
tavalla; huomauttaa, että näillä aloitteilla on paremmat mahdollisuudet menestyä, kun 
ne yhdistetään sukupolvien välistä vaihtoa koskeviin mahdollisuuksiin; katsoo tässä 
yhteydessä, että digitalisaation, robotisaation ja tekoälyn mahdollisuuksia voitaisiin 
tutkia edelleen ja edistää siten, että taataan korkeatasoiset eettiset normit samalla kun 
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varmistetaan osallisuus, jotta voidaan parantaa ikääntyneiden itsenäisyyttä ja elin- ja 
terveysoloja;

5. korostaa, että on tuettava oikeudenmukaista siirtymää ja uskoo, että hyvin suunniteltu 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto mukaan 
lukien, olisi tärkeä väline helpotettaessa siirtymää ja tavoiteltaessa kunnianhimoisia 
ilmastotavoitteita ottaen samalla huomioon sosiaaliset ja alueelliset vaikutukset;

6. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen perustaa REACT-EU-väline, jonka 
tarkoituksena on lisätä EAKR:n, ESR:n ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen 
avun rahaston määrärahoja; on kuitenkin erittäin huolissaan siitä, että tämä tilapäinen 
rahoitus ei riitä ratkaisemaan covid-19-kriisin sosiaalista ulottuvuutta, mukaan lukien 
kiireellisimmät väestökehityksen haasteet; pitää valitettavana, että ESR+:n määrärahoja 
ei ole lisätty vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevassa 
sopimuksessa; korostaa, että väestökehityksen haasteisiin vastaamiseksi alueiden olisi 
käytettävä ESR:n määrärahoja ennakoivammin, jotta ne voisivat torjua 
nuorisotyöttömyyttä ja tarjota nuorille mahdollisuuden aloittaa työura; kannustaa 
jäsenvaltioita tukemaan nuorille suunnattuja koulutusohjelmia ja yrittäjähengen 
kehittämistä;

7. korostaa, että alueiden ja kuntien olisi hyödynnettävä ERI-rahastoja aktiivisemmin 
väestörakenteen muutokseen puuttumiseksi erityisesti tukemalla koulutusta, elinikäistä 
oppimista, täydennys- ja uudelleenkoulutusta sekä yrittäjyystaitojen kehittämistä 
kaikilla koulutustasoilla, jotta voidaan auttaa ihmisiä löytämään laadukas työpaikka ja 
vastata työmarkkinoiden tarpeisiin, tukemalla pk-yrityksiä, luomalla laadukkaita 
työpaikkoja myös harvaan asutuilla alueilla ja väestökadon uhkaamilla alueilla ja 
vahvistamalla inhimillistä pääomaa, tutkimusta ja innovointivalmiuksia sekä 
edistämällä alueiden välisiä hankkeita, tiedonvaihtoa ja senioritaloutta; panee tässä 
yhteydessä tyytyväisenä merkille päivitetyn osaamisohjelman Euroopalle, joka voi 
auttaa korjaamaan ammattitaitoisen työvoiman puutetta kehityksessä jälkeen jääneillä 
alueilla;

8. painottaa, että väestön ikääntyminen lisää paineita toisenlaisessa demografisessa 
tilanteessa kehitettyjä terveys- ja pitkäaikaishoitopalveluja kohtaan, jotka joutuvat nyt 
vastaamaan vanhenevan yhteiskunnan terveys- ja hoitotarpeisiin; kehottaa jäsenvaltioita 
lisäämään investointeja oikeuksiin perustuviin, ihmiskeskeisiin ja näyttöön perustuviin 
politiikkatoimiin, sairauksien ennaltaehkäisyä ja terveyden edistämistä koskeviin 
kampanjoihin, infrastruktuureihin, varhaiseen diagnosointiin ja pitkäaikaishoidon 
kattavaan sosiaaliseen suojeluun, jotta voidaan vastata kasvavaan kysyntään ja 
varmistaa, että jokaisella on oikeus laadukkaaseen, kohtuuhintaiseen, 
ennaltaehkäisevään ja parantavaan terveydenhuoltoon oikea-aikaisesti Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin mukaisesti; korostaa, että kaikkien unionin politiikkojen 
ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa olisi varmistettava ihmisten terveyden 
korkeatasoinen suojelu; kehottaa jäsenvaltioita torjumaan terveydenhuollon 
ammattilaisista vallitsevaa pulaa investoimalla osaamiseen ja arvostamalla ja tukemalla 
terveydenhuollon ammatteja ja tekemällä niistä houkuttelevampia ja parantamalla niihin 
pääsyä kiinnittäen erityistä huomiota maaseutualueisiin ja syrjäisiin alueisiin;

9. korostaa, että tarkistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja Euroopan sosiaalisten 
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oikeuksien pilariin sisältyvien periaatteiden, jotka koskevat oikeutta yhtäläisiin 
mahdollisuuksiin, terveyteen, pitkäaikaishoitoon ja peruspalvelujen, eläkkeiden, 
asumisen ja asunnottomien avustamisen saatavuuteen, täytäntöönpano on olennaisen 
tärkeää väestörakenteen muutoksen seurausten torjumiseksi; kehottaa lisäksi 
käyttämään unionin varoja terveydenhuollon saatavuuden varmistamiseksi kaikille 
edistämällä lääkäreiden sijoittautumista maaseutualueille ja sairaaloiden säilyttämistä 
niillä;

10. katsoo, että koheesiorahaston määrärahoja olisi käytettävä aktiivisen ikääntymisen 
edistämiseen erityisesti sellaisilla sosiaalisen innovoinnin aloitteilla, joilla pyritään 
muun muassa helpottamaan ikääntyneiden työllistymistä, päivittämään heidän 
osaamistaan, varmistamaan heidän itsenäisyytensä ja edistämään sukupolvien välistä 
vaihtoa; kehottaa komissiota tehostamaan sitoumuksiaan, kuten tietotekniikka-
avusteista asumista koskevaa ohjelmaa, joka on tärkeä aloite, jolla edistetään EU:n 
senioritaloutta, jotta ikääntyneet ja huollettavina olevat voivat asua pidempään kotona 
tutussa ympäristössä, muun muassa käyttämällä kotiautomaatiota, ihmiskeskeistä tieto- 
ja viestintäteknologiaa, tekoälyä ja vaihtamalla jatkuvasti parhaita käytäntöjä kaikkialla 
EU:ssa;

11. kehottaa laatimaan eurooppalaisen hoitostrategian kehyksen, jolla taataan laadukkaat 
hoitopalvelut ja pitkäaikaishoitopalvelut ja mahdollistetaan yhteisiin eettisiin normeihin 
perustuvan laadukkaan ja turvallisen etähoidon ja etälääketieteen laajempi käyttö 
tarjoamalla hoitoalan ammattilaisille oikeudelliset takeet ja määrittelemällä koulutusta 
koskevat tarvittavat vaatimukset, jotta voidaan varmistaa hoito ja perusterveydenhuolto 
kaikille iästä riippumatta kaikilla maantieteellisillä alueilla; kehottaa jäsenvaltioita 
tunnustamaan omaishoidon arvon ja parantamaan omaishoitajien sosiaalista suojelua ja 
tukea; kehottaa komissiota laatimaan ja hyväksymään ikääntyneiden oikeuksia 
koskevan eurooppalaisen peruskirjan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 25 artiklan 
perusteella;

12. kehottaa laatimaan pitkäaikaishoitoa koskevan puitedirektiivin, jossa vahvistettaisiin 
perusperiaatteet ja tarjottaisiin näyttöön perustuvat kriteerit saatavilla olevalle 
laadukkaalle pitkäaikaishoidolle ja tukipalveluille kaikkialla EU:ssa ja joka myös 
helpottaisi vaihtoehtoisten lähestymistapojen täytäntöönpanoa ja edistäisi siirtymistä 
yksilökeskeisiin ja yhteisöllisiin palveluihin;

13. korostaa, että kaikille on taattava oikeudenmukainen ja terveellinen työ- ja 
yksityiselämän tasapaino; kehottaa asettamaan työssäkäyvien köyhyyden torjumisen 
yhdeksi EU:n ensisijaisista tavoitteista;

14. korostaa tarvetta puuttua huoltosuhteeseen vähentämällä pitkäaikaistyöttömyyttä ja 
työssäkäyvien köyhyyttä sekä nuorten ja ikääntyneiden työttömyyttä; muistuttaa, että 
kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen ja muiden hoito- ja tukipalvelujen yleinen 
saatavuus on monille ihmisille, erityisesti naisille ja yksinhuoltajille, edellytys sille, että 
he voivat ryhtyä toimimaan ammatissa tai jatkaa sitä ja varmistaa työ- ja yksityiselämän 
terveen tasapainon;

15. on huolissaan EU:n nuorten muuttovirroista maaseudulta kaupunkeihin ja kolmansiin 
maihin; korostaa, että muuttovirtojen kääntämiseksi ja työikäisen väestön pienenemisen 
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ehkäisemiseksi nuorille on tarjottava mahdollisuuksia heidän kotimaissaan; toteaa, että 
jos tähän tilanteeseen ei puututa asianmukaisesti, syntyvyyden mahdollinen kasvu vain 
lisää muuttoliikettä;

16. kehottaa jäsenvaltioita vaihtamaan parhaita käytäntöjä, jotta voidaan tukea nuoria 
itsenäisessä elämässä ja tarjota heille etuuksia, kuten asumistukia ja edullisia lainoja; 
kannustaa jäsenvaltioita tunnustamaan erilaisten maaseutualueiden ja syrjäisten alueiden 
merkityksen ja kehittämään niiden mahdollisuuksia parantamalla niiden yhteyksiä ja 
edistämällä investointeja paikalliseen elinkeinoelämään, tukemalla yrittäjyyttä ja 
parantamalla edelleen alueilla elävien naisten taloudellisia ja sosiaalisia 
vaikutusmahdollisuuksia ja turvaamalla työ- ja yksityiselämän tasapainon ja edistämällä 
perheystävällisiä politiikkatoimia; toteaa, että koheesiopolitiikalla ja yhteisellä 
maatalouspolitiikalla voisi olla huomattava rooli naisten työllistettävyyden ja 
osallisuuden tukemisessa ja tehostamisessa; kehottaa jäsenvaltioita kehittämään 
maaseutualueita ja syrjäisiä alueita erityisesti investoimalla tarkoituksenmukaisiin 
kulkureitteihin, nopeisiin laajakaistayhteyksiin sekä koulujen kannalta elintärkeisiin ja 
riittäviin resursseihin ja materiaaleihin, mukaan lukien ajantasaiset tekniset välineet 
kouluissa, sairaaloissa ja kaikissa muissa asiaankuuluvissa palveluissa, myös 
kehittämällä tehokasta sähköistä hallintoa, ja edistämällä sosiaalista, kulttuurista ja 
urheilutoimintaa, joka edistää terveellisempiä elämäntapoja ja parempaa elämänlaatua 
edullisemmalla tavalla;

17. korostaa, että väestörakenteen muutoksen kielteisiin vaikutuksiin on puututtava 
oikeuksiin perustuvalla ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja erityisesti niiden 
periaatteiden mukaisesti, jotka koskevat oikeutta yhtäläisiin mahdollisuuksiin, terveyttä, 
vammaisten henkilöiden osallisuutta, pitkäaikaishoitoa ja peruspalvelujen saatavuutta, 
ikääntyneiden tuloja ja eläkkeitä, asumista ja asunnottomien avustamista, jotka ovat 
olennaisen tärkeitä kaikenikäisten ihmisten elämänlaadun tukemiseksi paikallistasolla; 
kehottaa lisäksi komissiota laatimaan väestörakenteen muutosta koskevan 
eurooppalaisen strategian, johon sisältyy kattava ja yhdennetty lähestymistapa 
väestökehityksen haasteisiin ja haittoihin vastaamiseksi SEUT-sopimuksen 174 artiklan 
mukaisesti, jotta voidaan turvata talous, haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien 
sosiaalinen osallisuus ja työpaikkojen luominen EU:n alueilla; korostaa tässä yhteydessä 
riittävien, luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen merkitystä, jotta voidaan paremmin 
kattaa ikääntyneiden, myös hoitolaitoksissa asuvien ja yli 65-vuotiaiden, elin- ja 
työtilanne; katsoo, että tiiviimpi yhteistyö voisi olla asianmukainen mekanismi tämän 
strategian laatimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, ja kehottaa siksi komissiota tekemään 
tätä varten yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa;

18. kehottaa uudestaan jäsenvaltioita hyväksymään viipymättä ehdotuksen neuvoston 
direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta (COM(2008)0426);

19. kehottaa komissiota vahvistamaan tukeaan kansallisten ja paikallisten viranomaisten 
muuttoliike- ja osallistamispolitiikoille erityisesti politiikan koordinoinnin, tietämyksen 
vaihdon ja taloudellisen tuen avulla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan 
muuttajien, erityisesti naispuolisten muuttajien, pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille;
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20. korostaa, että työntekijöiden edustajien ja ammattiliittojen olisi osallistuttava työllisyys- 
ja muihin asiaankuuluviin politiikkoihin sen varmistamiseksi, että työntekijöiden edut 
ovat niiden ytimessä; korostaa tarvetta edistää työehtosopimusneuvotteluja ja lisätä 
työehtosopimusneuvottelujen kattavuutta, jotta voidaan varmistaa säälliset työolot ja -
ehdot kaikille; korostaa työterveyden ja -turvallisuuden, ikäystävällisten 
työympäristöjen ja työntekijöiden jatkuvan uudelleenkoulutuksen ja 
täydennyskoulutuksen merkitystä, jotta varmistetaan, että ihmiset voivat työskennellä 
lakisääteiseen eläkeikään asti; toistaa, että sukupuolten väliset työllisyys-, palkka- ja 
eläke-erot on poistettava; kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään koheesiorahastojen 
määrärahoja naisten työllisyyden ja osallisuuden parantamiseksi erityisesti 
maaseutualueilla ja vähemmän kehittyneillä alueilla kiinnittäen erityistä huomiota 
työmarkkinoille vanhemmalla iällä palaavien naisten tarpeisiin;

21. korostaa, että tarvitaan tuki- ja neuvontapalveluja, jotka tarjoavat ihmisille 
elinkaarinäkökulman ja torjuvat rakenteellista ikäsyrjintää erityisesti työelämässä; 
kehottaa tukemaan kansallisia julkisia työvoimapalveluja ja Euroopan laajuista julkisten 
työvoimapalvelujen verkostoa erityisesti niiden pyrkimyksissä tukea 
pitkäaikaistyöttömiä ja ikääntyneitä työnhakijoita; korostaa tarvetta varmistaa 
vammaisten työntekijöiden taloudellinen ja sosiaalinen integroituminen ja torjua 
kaikenlaista syrjintää, jotta saadaan aikaan osallistavammat työmarkkinat; korostaa, että 
on erittäin tärkeää, että yritykset kaikkialla EU:ssa tukevat etätyöjärjestelyjen laajempaa 
käyttöä, sillä ne voivat toimia välineenä, jonka avulla voidaan turvata yritysten 
säilyminen, vahvistaa paikallisyhteisöjä ja torjua maaseudun väestökatoa, mikä muuttaa 
väestönkehityksen suuntaa paremmaksi ja hillitsee aivovuotoa; kehottaa komissiota 
ehdottamaan lainsäädäntökehystä etätyötä koskevien ehtojen sääntelemiseksi koko 
EU:ssa ja varmistamaan kunnolliset työolot ja -ehdot digitaalitaloudessa.
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