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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse olemasolevaid Euroopa sotsiaalset progressi, heaolu ja säästvat arengut 
hõlmavaid statistilisi vahendeid, nagu ELi sissetuleku ja elutingimuste uuring (EU-SILC), 
tööjõu-uuring (LFS), Eurobaromeeter, Euroopa väärtusuuring (EVS) ja Euroopa 
sotsiaaluuring (ESS);

– võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi poolt korraldatud 
Euroopa elukvaliteedi uuringut (EQLS), mis annab kõikehõlmava pildi elukvaliteedist ja 
elutingimustest Euroopa riikides (kattes kõik ELi liikmesriigid ja kandidaatriigid), 
kasutades rohkem kui 120 näitajat, mis annavad võrreldavaid andmeid riikide lõikes1;

– võttes arvesse Stiglitzi aruannet (majandustegevuse ja sotsiaalsete edusammude mõõtmise 
komisjoni aruanne2), milles antakse ülevaade seitsmest mõõtmest, mida tuleks uute 
näitajate väljatöötamisel arvestada;

A. arvestades, et SKP on majanduskasvu oluline näitaja, kuid ebapiisav üksikvahend 
poliitikale suuna andmiseks, et lahendada 21. sajandi probleeme, ning nõuab lisanäitajaid, 
sealhulgas need, millega mõõdetakse majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, ja 
keskkonnanäitajaid;

B. arvestades, et finants-, sotsiaal- ja majanduskriis on näidanud, et ainuüksi SKP-l põhinev 
majandusstrateegia ei võimalda välja arendada jätkusuutlikku mudelit, seepärast on vaja 
juurdepääsu asjakohasele ja ülevaatlikule teabele, mis puudutab majapidamiste reaalseid 
sissetulekuid;

C. arvestades, et kuna vaesus ja sotsiaalne tõrjutus solvavad inimväärikust, tähendab progress 
Euroopa Liidu praegusel sotsiaalse arengu tasemel eelkõige seda, et võimaldatakse 
sotsiaalsete lõhede ja vaesuse kaotamise abil individuaalset ja kollektiivset poliitilist, 
sotsiaalset ja demokraatlikku osalemist kõigile;

D. arvestades, et majanduslik heaolu ei ole alati seotud sotsiaalse arenguga ning seepärast on 
sidusaks poliitika kujundamiseks vaja andmeraamistikku, mis sisaldab hõlmavamaid 
näitajaid, mis kajastaksid lisaks ühiskonnale ja keskkonnale avalduva kasu ja kahjule ka 
jätkusuutlikku arengut ja elukvaliteeti,

1. märgib, et kuna vertikaalset tulude jaotumist alati ei toimu, süveneb järjest rohkem lõhe 
majandustulemusi peegeldava ametliku statistika vahel ja selle vahel, milliseks peavad 
inimesed oma elutingimusi ja elukvaliteeti, ning see võib põhjustada usaldamatust 

                                               
1 EQLS katab järgmisi elukvaliteedi mõistega seotud põhivaldkondi: majanduslikud vahendid, nende 
puudumine; tervis ja juurdepääs tervishoiule; tööhõive ja töökohtade kvaliteet; töö- ja eraelu tasakaal; peresuhted 
ja -toetus; sotsiaalne kaasamine/tõrjutus (ühiskonnaelu ja sotsiaalne osalemine); haridus ja koolitus; eluaseme 
kvaliteet ja kohalik keskkond; sotsiaalne kapital ja ühiskonna kvaliteet; avalike teenuste kvaliteet; subjektiivne 
heaolu (sh õnn, eluga rahulolu, optimism tuleviku suhtes).
2 http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
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valitsuse ja demokraatliku protsessi vastu; märgib, et subjektiivset heaolu Euroopas 
mõjutab mitte üksnes sissetulek, vaid ka ühiskonna tajutav kvaliteet3, ja seepärast nõuab 
näitajaid, mis kajastavad täpselt kodanike elukvaliteeti;

2. toonitab, et ühiskond, sealhulgas sotsiaalpartnerid ja esindusorganisatsioonid, tuleb 
kaasata näitajate ning sotsiaalse kaasatuse, ühiskonna heaolu, sotsiaalse integratsiooni ja 
õigluse tasemete valimisse, kasutades alternatiivseid näitajaid, mis puudutavad loodusliku 
keskkonna olukorda ja jätkusuutlikkust, et aidata luua konsensust, mis on vajalik, et 
töötada välja ühine seisukoht ühiskondlike eesmärkide kohta;

3. tunneb muret praeguse finants-, majandus- ja tööhõivekriisi sotsiaalsete tagajärgede kohta 
käivate andmete kogumise ja edastamise märkimisväärse hilinemise pärast; nõuab, et 
poliitika kujundamise tõhustamiseks, paremini sihitud reageeringute võimaldamiseks ja 
arengutendentside jälgimiseks esitataks õigeaegselt kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed 
parameetrid, mis vajaduse korral põhineksid eri tüüpi kodumajapidamistel, et saavutada 
parim võimalik tasakaal rahandusalase konsolideerumise, majandusarengu ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse vahel;

4. rõhutab, et näitajad peavad põhinema statistilisel teabel, mis on asjakohane, õigeaegne, 
täpne, kättesaadav, võrreldav ja sidus kõigis liikmesriikides;

5. kutsub komisjoni üles võtma võimalikult kiiresti ja prioriteetse ülesandena kasutusele 
lisaks SKP-le ka täiendavad näitajad keskkonna- ja sotsiaalvaldkonnas, kuna SKP on 
seotud vaid arengu majanduslike aspektidega, eesmärgiga saada heaolust ja sidususest 
terviklikum ülevaade;

6. nõuab uut partnerlust kõigi asjaosaliste (Eurostat, riiklikud statistikaametid, 
teadusasutused, riikide valitsused, ELi ametid jne) vahel, eesmärgiga välja töötada heaolu 
ja säästva arengu näitajad, mis annaks poliitikakujundajatele heaolu ja elukvaliteedi kui 
mitmemõõtmelise nähtuse jaoks täiendava kogumi meetmeid;

7. on seisukohal, et komisjon peaks lisama täiendavaid näitajaid tavapärastele vahenditele, 
millega hinnatakse arengut ELi 2020. aasta strateegias sõnastatud eesmärkide 
saavutamisel;

8. on seisukohal, et innovatsiooni eesmärki ei ole võimalik saavutada, kui sellega ei kaasne 
selliste näitajate kehtestamine, mille abil saaks kindlaks määrata ja hinnata innovatsiooni 
soodustavat keskkonda;

9. rõhutab, et on vaja hinnata ühiskondade elukvaliteeti, pöörates erilist tähelepanu tõrjutuse 
ohus elavatele rühmadele, ning märgib, et selliseks mõõtmiseks on vaja süsteemseid 
sotsiaaluuringuid, mõjuhinnanguid ning järgmiste kategooriate näitajaid: tervishoid ja 
oodatav eluiga, vaesus, haridus, tööhõive, transport, perekond, kuritegevus, eluase, vaba 

                                               
3 Vastavalt Eurofoundi uuringuandmetele vähenes ajavahemikul 2007. aasta IV kvartalist kuni 2009. aasta 
septembrini ELis üldine rahulolu eluga keskmiselt 4% võrra. Muutused eluga rahulolu tasemes kajastavad SKP 
muutust sellistes liikmesriikides nagu Balti riigid, kuid ei vasta SKP suhteliselt vähesele langusele riikides nagu 
Malta või Prantsusmaa. (Allikas: Elukvaliteedi arengutendentsid ELis: 2003–2009, Eurofound, 2010).
Riigisiseselt avaldavad erinevused sissetulekutes ning tajutav korruptsioonitase märkimisväärset mõju usaldusele 
poliitiliste institutsioonide vastu. (Allikas: Euroopa 2. elukvaliteedi uuring).
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aja veetmine, poliitiline ja kultuuriline osalus, avaliku usalduse tase, ühendatus, 
materiaalne, ühiskondlik ja vaimne heaolu, keskkond, sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kapital;

10. teeb ettepaneku, et nii kvalitatiivsete kui ka kvantitatiivsete parameetrite edasisel 
arendamisel tuginetaks EQLSi näitajatele, mis hõlmavad kõiki elukvaliteedi 
põhivaldkondi;

11. märgib, et lisaks majandusarengu ja tootlikkuse mõõtmisele on ka teisi näitajaid, mis 
mõjutavad ja selgitavad riigi heaolu ning mida ei ole senini mõõdetud (hinnatud);

12. rõhutab vajadust hinnata sissetulekuga äraelamist ning määra, mille ulatuses elavad 
inimesed hästi oma finants- ja materiaalse vara mõttes, mis hõlmab miinimumsissetulekut, 
ning mil määral see kaitseb saajaid vaesuse eest, ja samuti sotsiaalkindlustussüsteemi 
adekvaatsust; lisaks toonitab vajadust näitajate järele eri kategooriates, näiteks võlad, 
eluaseme kvaliteet ja kättesaadavus, energiavarustuse taskukohasus ja juurdepääs 
avalikele teenustele, väljaõppele, kultuurile, info- ja sidetehnoloogiale, lastehoiule ja 
tervishoiule;

13. juhib tähelepanu asjaolule, et asjakohased näitajad on olemas, ja kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles võtma sotsiaalpoliitika rakendamisel, kavandamisel ja hindamisel 
arvesse nendel näitajatel põhinevaid mõõtmisi ja tulemusi koostoimes SKP andmetega;

14. märgib, et sotsiaalne ja majanduslik ühtekuuluvus on ELi üldised eesmärgid ning need 
vajavad näitajaid, mis kajastavad jõukuse horisontaalset ja vertikaalset jagunemist
ühiskonnas mitmesuguste sotsiaalsete rühmade ja eri piirkondade vahel, ja et sellised 
näitajad hõlbustavad jagunemisõigluse analüüsi ning sotsiaalse kaasatuse ja ühiskonnas 
osalemise jälgimist ELis;

15. rõhutab vajadust nii tasustamata kui tasustatud töö näitajate järele ning et näitajana on vaja 
kasutada ka töötuse määra;

16. nõuab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni vabatahtliku töö hindamise käsiraamatu 
vastuvõtmist ja propageerimist kõigis liikmesriikides ning kodanikuühiskonna 
tegevuskava kaardistamist, kasutades mõõdetavaid näitajaid ning sellise tegevuse 
suuremat stimuleerimist;

17. võtab teadmiseks nõukogu 17. juuni 2010. aasta otsuse, mille kohaselt saavad 
liikmesriigid ise kindlaks määrata siseriiklikud eesmärgid selliste inimeste arvu 
vähendamiseks, keda nõukoguga kokkulepitud kolmest näitajast ühe või mitme kohaselt 
ähvardab vaesus ja tõrjutus; on arvamusel, et liikmesriigid, kes kasutavad vaid tööta 
leibkonna näitajat, võivad süstemaatiliselt eirata selliseid probleeme nagu töötajate vaesus, 
energiapuudus, laste vaesus ja sotsiaalne tõrjutus.
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