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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

väestörakenteen muutokseen vastaamisesta ja sukupolvien välisestä solidaarisuudesta
(2005/2147(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöslauselmansa Euroopan unionin väestötilannetta (1995) koskevasta 
komission kertomuksesta1,

– ottaa huomioon päätöslauselmansa komission asiakirjasta "väestöraportti 1997"2,

– ottaa huomioon päätöslauselmansa komission tiedonannosta "Kaikenikäisten Eurooppaan 
– Hyvinvoinnin ja sukupolvien solidaarisuuden puolesta"3,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Euroopan vastaus maailman väestön 
ikääntymiseen – Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen ikääntyvässä 
maailmassa – Euroopan komission panos ikääntymisen toiseen maailmankokoukseen" 
(KOM(2002)0143),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja 
sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A6-0000/2005),

1. pitää tervetulleena komission tiedonantoa vihreästä kirjasta "Kohti väestörakenteen 
muutoksia: uusi solidaarisuus sukupolvien välillä";

2. panee merkille, että väestörakenteen muutokseen liittyvät haasteet moninkertaistuvat ajan 
mittaan, jos samanaikaisesti talouskasvu on hidasta ja työttömyysaste pysyy korkeana; 
katsoo näin ollen, että väestörakenteen muutoksen seurauksia voidaan lieventää 
puuttumalla hitaaseen talouskasvuun ja korkeaan työttömyysasteeseen;

3. toteaa, että monet jäsenvaltiot painiskelevat samojen haasteiden kanssa tällä alalla ja 
kokeilevat erilaisia ratkaisuja vaihtelevalla menestyksellä; katsoo, ettei kaikille sopivia 
"oikeita" vastauksia ole varsinkaan 25:n tai useamman jäsenvaltion unionissa; korostaa, 
että väestörakenteen muutoksesta aiheutuviin haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan erilaisia 
lähestymistapoja myös siksi, että jäsenvaltioiden alueiden välillä on huomattavia eroja, 
joiden vuoksi tarvitaan kekseliäitä, vaihtelevia keinoja;

  
1 EYVL C 115, 14.4.1997, s. 224.
2 EYVL C 104, 6.4.1998, s. 222.
3 EYVL C 232, 17.8.2001, s. 381.
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4. katsoo, että kaikki jäsenvaltiot voivat oppia toisiltaan vaihtamalla aktiivisemmin tietoa 
parhaista toimintatavoista erityisesti niiden Skandinavian maiden kanssa, joissa naisten 
osuus työmarkkinoilla on suuri ja syntyvyysaste silti Euroopan korkein;

5. katsoo, että monille naisille päätös rajoittaa tai lykätä perheen perustamista ei välttämättä 
ole mieluisin, mutta he joutuvat tekemään sen työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen 
liittyvien ongelmien pakottamana; katsoo, ettei lasten hankkimisen helpottaminen ole 
pelkästään naisten etujen mukaista, vaan se on myös koko yhteiskunnan etujen mukaista, 
kun otetaan huomioon se, että syntyvyys laskee Euroopassa tällä hetkellä;

6. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään tehokkaammin tunnistamaan kaikki perhe-elämän 
edistämisen esteet, joita on myös muualla kuin työpaikoilla: esimerkiksi veropolitiikassa, 
kauppojen aukioloajoissa ja asuntomarkkinoille pääsyssä;

7. on sitä mieltä, että hallitusten jatkuvana tavoitteena pitäisi olla työn ja vapaa-ajan välisen 
tasapainon parantaminen yksilötasolla; lisää tähän, että hallitusten pitäisi sitä varten antaa 
yksilöille mahdollisuus tehdä omia valintojaan sen sijaan, että valinnat tehdään heidän 
puolestaan;

8. korostaa erittäin voimakkaasti koulutuksen, ammattitaidon kehittämisen ja elinikäisen
oppimisen merkitystä keinona edistää yksilöiden liikkuvuutta ja työllistettävyyttä sekä 
itsensä toteuttamista;

9. katsoo, että eurooppalaisten yksityisyritysten pitäisi omalta osaltaan edistää aktiivisesti 
yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumista ja ikään perustuvan syrjinnän torjuntaa; lisää
tähän, että yrityksiä pitäisi kannustaa vastaamaan ikääntyvään väestöön liittyviin
haasteisiin osana yritysten sosiaalista vastuuta;

10. katsoo, että maahanmuuttopolitiikkaa, jolla pyritään edistämään maahanmuuttajien 
onnistunutta taloudellista, sosiaalista ja oikeudellista integraatiota, olisi tuettava
väestörakenteen muutoksen seurauksien lieventämiseksi, mutta myöntää, ettei se yksin 
riitä ratkaisemaan kaikkia väestörakenteen muutokseen liittyviä ongelmia;

11. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että asia on yhtä tärkeä myös vähemmän kehittyneissä 
maissa, joilla myös on edessään ikääntyvään väestöön liittyviä haasteita1 ja joissa orastaa 
nuorisotyöttömyysongelma; kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia ja EU:ta pohtimaan tätä 
laatiessaan tuki- ja yhteistyöohjelmia;

12. suosittelee, että eri jäsenvaltioissa käytössä olevien olettamusten yhdenmukaistamiseen 
kiinnitettäisiin enemmän huomiota toimitettaessa tietoja Eurostatille, jotta parhaiden
toimintatapojen vertailu olisi tarkoituksenmukaisempaa;

13. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

  
1 Ks. esimerkiksi komission tiedonanto "Euroopan vastaus maailman väestön ikääntymiseen" (KOM(2002) 143).


