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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

demograafiliste probleemide ja põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta
(2010/2027(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 14. märtsi 1997. aasta resolutsiooni komisjoni aruande kohta 
nõukogule ja Euroopa Parlamendile, mis käsitleb demograafilist olukorda Euroopa 
Liidus 1995. aastal1;

– võttes arvesse oma 12. märtsi 1998. aasta resolutsiooni komisjoni aruande kohta, mis 
käsitleb demograafilist olukorda (1997)2;

– võttes arvesse oma 15. detsembri 2000. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta 
,,Euroopa igale vanusele – heaolu ja põlvkondadevahelise solidaarsuse edendamine”3;

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut pealkirjaga ,,Silmitsi demograafiliste 
muutustega – uus põlvkondadevaheline solidaarsus” (KOM(2005)0094);

– võttes arvesse oma 23. märtsi 2006. aasta resolutsiooni demograafiliste väljakutsete ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta4;

– võttes arvesse oma 6. septembri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa tulevase sotsiaalse 
mudeli kohta5;

– võttes arvesse oma 21. veebruari 2008. aasta resolutsiooni Euroopa demograafilise 
tuleviku kohta6;

– võttes arvesse komisjoni teatist ,,Euroopa demograafiline tulevik – kuidas teha 
väljakutsest võimalus” (KOM(2006)0571);

– võttes arvesse komisjoni teatist “Põlvkondadevahelise solidaarsuse edendamine” 
(KOM(2007)0244);

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. märtsi 2007. aasta arvamust 
„Perekond ja demograafiline areng”7 ja selle põhiettepanekut, mille kohaselt peaksid 
liikmesriigid allkirjastama Euroopa perepoliitika pakti;

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti “Euroopa demograafiline tulevik: faktid 
ja arvandmed” (SEK(2007)0638);

– võttes arvesse komisjoni ja majanduspoliitika komitee (vananemise töörühma) 
                                               
1 EÜT C 115, 14.4.1997, lk 238.
2 EÜT C 104, 6.4.1998, lk 222.
3 EÜT C 232, 17.8.2001, lk 381.
4 ELT C 292E, 1.12.2006, lk 131.
5 ELT C 285E, 14.12.2006, lk 141.
6 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0066.
7 ELT C 161, 13.7.2007, lk 66.
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ühisaruannet „2009. aasta aruanne rahvastiku vananemise kohta: 27 ELi liikmesriigi 
majanduslikud ja eelarveprognoosid (2008–2060);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 2 ja artikli 3 lõiget 3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni 
ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et inimväärne ühiskond põhineb põlvkondadevahelise õigluse põhimõttel;

B. arvestades, et majandus ja ühiskond vajavad oma eesmärkide saavutamiseks kõikide 
põlvkondade elukogemust, panust ja ideederikkust;

C. arvestades, et demograafilist muutust on võimalik suunata, kui selleks tehakse piisavalt 
ettevalmistusi ja seda võetakse tõsiselt;

D. arvestades, et kuigi põlvkondadevahelise õigluse põhivahendid on liikmesriikide käes 
(pensionisüsteemid ja tervishoid), saab EL siiski teha olulisi algatusi järelevalve, 
parimate tavade vahetuse ja tegevuskavade kaudu;

Põhialused ja eesmärgid

1. mõistab põlvkondadevahelise õigluse all kasu ja kulude ühtlast jaotumist põlvkondade 
vahel;

2. on seisukohal, et põlvkondade toimiv kooselu rajaneb sellistel põhiväärtustel nagu 
vabadus, solidaarsus ja õiglus ning seda peavad iseloomustama vastastikune austus, 
vastutus ja hoolivus;

3. tõdeb, et rõõmustaval kombel pikeneb järjest inimeste eluiga, seejuures on nad kauem 
aktiivsed ning võtavad enesekindlalt ja südilt ühiskondlikust elust osa; teiselt poolt on 
sündimuse tase liikmesriikides juba aastakümneid madal, mis võib kaasa tuua liig suure 
koormuse järeltulevate põlvkondade jaoks ja jaotuskonfliktid;

4. on seisukohal, et eri põlvkondade vajadusi arvestava poliitika eesmärgiks peaks olema 
põhialuste ja vahendite loomine, et pidada avatud ja ausat põlvkondadevahelist dialoogi, 
millest võidavad kõik osapooled;

5. on arvamusel, et selgeks peab saama see, et eakad inimesed ei ole koormaks, vaid oma 
kogemuste, elutöö ja teadmiste tõttu kasulikud majanduse ja ühiskonna jaoks;

Läbipaistvuse algatus

6. kutsub komisjoni ja nõukogu üles kehtestama teabevahendina põlvkondade bilansse 
ning edasi arendama kõikides liikmesriikides ja ELi tasandil EUROSTATi säästva 
arengu näitajaid, et usaldusväärselt kajastada ja prognoosida iga põlvkonna 
maksevooge, hüvitisi ja kulusid;
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7. pooldab kohustuslikku mõjuhinnangut (kontrolli põlvkondade vaatekohast), mis ELi ja 
riiklikul tasandil tooks välja seaduste mõju põlvkondadevahelisele õiglusele ja 
võimaldaks pikaajalist kulude ja tulude analüüsi;

Haridus- ja tööpoliitika

8. on veendunud, et avatud ja õiglane juurdepääs haridusvõimalustele ja tööturule on eri 
põlvkondade vajadusi arvestava poliitika tuum ning heaolu ja iseseisvuse alus;

9. tunnistab, et töö on enamat kui teenistus ning et eakad inimesed aitavad peresisese ja 
ühiskondliku tööga suurel määral kaasa meie ühiskonna inimlikule kujundamisele, ning 
ergutab valitsusi hõlbustama ühiskondlikku tööd ja peresisest hooldust ning kiiresti 
lahendama vastutusega seotud küsimused;

10. nendib, et töökollektiivide ühekülgne noorenemine ei aita kaasa suuremale 
innovaatilisusele, vaid kujutab endast kogemuste, teadmiste ja pädevuste raiskamist;

11. peab kahetsusväärseks, et inimeste teenistuskäik muutub ajutise töö, tähtajaliste 
töölepingute kasvu, juhutöö või tööpuuduse tõttu üha muutlikumaks ja ebakindlamaks;

12. on veendunud, et turvalise paindlikkusega saab kergendada üleminekuid tööelu eri 
etappide vahel, kui see toetub põlvkondadevahelisele solidaarsusele ja arvestab kõigi 
vanuserühmade muresid ja vajadusi;

13. rõhutab, et elukestev õpe peab olema kõigi haridusmeetmete keskmes ja kõigi 
põlvkondade ülesandeks;

14. rõhutab, et demograafiliste muutustega ei tohi põhjendada sotsiaalsete õiguste ja 
hüvitiste vähendamist;

Euroopa noortegarantii algatus

15. rõhutab, et noorte tööpuudus kuulub kõige pakilisemate probleemide hulka, sest sellega 
kaasnevad võimaluste puudumine, tõrjutus, kasvavad sotsiaalkulud ja väärtuslike 
inimressursside raiskamine;

16. nõuab, et nõukogu ja komisjon teeksid erilisi jõupingutusi ja töötaksid välja konkreetsed 
meetmed, mille hulka peaks kuuluma Euroopa noortegarantii, mille kaudu pakutakse 
noortele pärast maksimaalselt 6-kuulist töötust töökohta, praktikakohta, täiendusõpet 
või tööga ühendatud väljaõpet; tingimuseks on, et asjaomased noored ise pingutaksid 
oma integratsiooniprotsessi nimel;

Üle 50-aastastele suunatud Euroopa tööhõivepakti algatus

17. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles hoolt kandma, et ELi 2020. aasta strateegia 
laiendamisel saavutataks 2020. aastaks järgmised eesmärgid:

i) üle 50-aastaste töötajate tööhõivemäära tõstmine üle 55%;

ii) ennetähtaegselt pensionile jäämise ja selle rahaliste stiimulite järkjärguline 
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kaotamine;

iii) täiendusõppes osalemise määra tõstmine eri põlvkondade seas;

iv) stiimulite loomine üle 60-aastastele töötajatele, et nad jääksid tööturule, ja 
ettevõtetele, et nad neid tööle võtaksid;

Vanuselise juhtimise algatus

18. on seisukohal, et töövõime säilitamine vanemas eas nõuab tööandjatelt sellistes 
valdkondades nagu tervishoid, täiendusõpe, töökorraldus, tööga rahulolu ja juhtimisstiil 
algatusi, mis tuleks koos tööturu osapooltega ühiselt välja töötada; 

Põlvkondade tandemi algatus

19. nõuab konkreetseid algatusi, et edendada tööprotsessis eri vanuses töötajatest 
koosnevaid meeskondi, ergutab neid ettevõtteid toetama ja silmapaistvaid projekte esile 
tõstma;

Piiranguteta töötamise algatus

20. on veendunud, et see peab olema asjaosaliste isikute otsustada, kui kaua nad riiklikult 
kehtestatud pensionilejäämise vanusepiirangust kauem tahavad kutsetööd jätkata;

21. kutsub nõukogu ja liikmesriike üles 2012. aastaks eelarvamusteta läbi vaatama ja 
tühistama vanusepiirangud kutsetöös ja volituste täitmisel või laenude andmisel;

Aktiivsena vananemise algatus

22. kutsub komisjoni üles läbi vaatama meetmed tervena vananemise vallas ning esitama 
2011. aastal tegevuskava eakate inimeste väärikuse, tervise ja elukvaliteedi 
edendamiseks;

23. kutsub komisjoni üles välja töötama ettepanekut, et 2012. aasta kuulutataks aktiivsena 
vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aastaks, sellega rõhutataks 
eakate inimeste panust ühiskonda; tervitab asjaolu, et paljud kodanikuühiskonna 
organisatsioonid on 29. aprilli kuulutanud põlvkondadevahelise solidaarsuse päevaks;

Perepoliitika

24. rõhutab, et perekond on meie ühiskonna alustugi ja otseselt seotud väärtuste ja 
solidaarse kooselu vahendamisega; ühtlasi rõhutab, et kõigis liikmesriikides tuleb 
tagada töö- ja pereelu ühitamise võimalus ning pakkuda selleks hinnalt jõukohaseid ja 
kvaliteetseid väikelaste hooldus- ja kasvatusteenuseid;

25. julgustab liikmesriike võtma meetmeid lapsevanemate toetuseks, nt täiendavad 
pensioniõigused ja maksusoodustused ettevõtete lastesõimedele; on seisukohal, et 
parimaid tavasid tuleks vahetada Euroopa Perede Liidu raames;

26. on seisukohal, et paindlik tööaeg ja töökohtade jagamine aitavad kaasa pere- ja tööelu 
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ühitamisele;

Majanduspoliitika

27. on seisukohal, et uute turgude hõlvamine eakatele suunatud majanduses pakub suuri
võimalusi konkurentsi- ja innovatsioonivõime parandamiseks ning majanduskasvu ja 
tööhõive suurendamiseks;

28. kutsub liikmesriike üles looma raamtingimusi, eeskätt uuenduslike lähenemisviise, mis 
arvestavad erinevaid piirkondlikke tingimusi;

Pensioni- ja eelarvepoliitika

29. märgib, et sotsiaalkindlustussüsteemide ees seisavad rasked ülesanded ning suureneb 
eakate vaesumise oht; on seisukohal, et pensionisüsteemide puhul on esmatähtis kindlus 
planeerimisel;

30. tuletab meelde, et riigieelarve konsolideerimine ja riigivõla vähendamise nõude 
elluviimine on põlvkondadevahelise õigluse küsimus;

Rändepoliitika

31. on seisukohal, et ränne koos õnnestunud integratsiooniga aitab toime tulla 
demograafiliste muutustega ning et liiga paljud migratsioonitaustaga inimesed ei tunne 
end kuuluvat riiki, kus nad elavad;

32. on veendunud, et edukas integratsioon eeldab samastumist, võrdõiguslikku osalust ja 
vastutust ning et integratsioon saab õnnestuda alles siis, kui sisserändajad on valmis 
kohanema ja kohalikud elanikud on valmis neid vastu võtma;

Hoolekandepoliitika

33. märgib, et demograafilised muutused on piirkonniti väga erinevad ning põhjustavad 
väljarännet maa- ja äärepiirkondadest, seepärast tuleks välja töötada kontseptsioonid 
sotsiaalhoolekande- ja arstiabistruktuuride ümberkorraldamiseks, tagada toetusrahad 
ning sisse viia parimate tavade intensiivne vahetus;

34. rõhutab, et olenemata sissetulekust, vanusest, sotsiaalsest staatusest või terviseriskidest 
peavad inimesed saama rahaliselt jõukohast, korralikku arstiabi ja kvaliteetset hooldust;

35. tunnustab saavutusi eakate hoolduses ning kutsub liikmesriike üles looma korrapäraseid 
ja läbipaistvaid kontrollisüsteeme, et kaitsta hooldust vajavate inimeste väärikust;

36. on seisukohal, et vaja on koostada ELi toimimisjuhend, milles määratakse kindlaks 
miinimumnõuded ja -hüvitised seoses pikaajalise hoolduse tagamisega ning mille 
Euroopa Parlament ja nõukogu vastu võtavad;

37. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Põlvkondadevahelise õigluse loomine kuulub lähiaastatel Euroopa ja liikmesriikide poliitika 
esmatähtsate sotsiaalpoliitiliste ülesannete hulka. Demograafilised muutused leiavad aset 
sajandi alguseks, esimesi mõjusid on märgata juba praegu.

Põlvkondadevahelise õigluse tagamine
Demograafilised muutused toovad kaasa selle, et rõõmustaval kombel pikeneb järjest inimeste 
eluiga ja seejuures on nad kauem kehaliselt ja vaimselt aktiivsed. Teiselt poolt on sündimuse 
tase liikmesriikides juba aastakümneid madal, vanuseline struktuur muutub pidevalt vanema 
põlvkonna osakaalu suurenemise suunas. Põlvkondadevahelisele paktile tulevad piirid ette, ta 
saab üksnes niikaua solidaarsuse, sotsiaalse õigluse ja sotsiaalkindlustussüsteemide stabiilsuse 
garant olla, kui hüvitiste saajate arv on oluliselt väiksem nende arvust, kes kulusid kannavad. 
Kui prognoosid paika peavad, siis ei saa tulevaste põlvkondade suurt rahalist koormust ja 
sellest tulenevaid jaotuskonflikte välistada. Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisid võivad seda 
arengut süvendada.

Dialoogi võimaldamine
Raportöör on teadlik sellest, et põlvkondadevahelise õigluse saavutamise peamised vahendid 
on liikmesriikide käes. Paljudel Euroopa tippkohtumistel on demograafiliste muutuste 
tagajärgi arutatud, ent lubadustest on ainult osaliselt kinni peetud. Euroopa lisandväärtust 
näeb raportöör eelkõige selles, et luua alused ja vahendid, mis võimaldavad avatud ja ausat 
põlvkondadevahelist dialoogi, millest võidavad kõik osapooled. Õigluse mõiste on paremini 
ellu viidav, kui võtta aluseks õiglus hüvitiste, võimaluste ja osaluse vallas.

Läbipaistvuse loomine
Raportöör paneb ette konkreetsed meetmed, et luua alus avatud dialoogiks. Läbipaistvuse 
algatused (nt põlvkondade bilansid) peavad maksevooge aastakäikude vahel ning iga 
põlvkonna hüvitisi ja kulusid usaldusväärselt kajastama ja prognoosima. Kohustuslikud 
seaduste mõjuhinnangud (kontroll põlvkondade vaatekohast) ELi ja riiklikul tasandil peavad 
välja tooma seaduste mõju põlvkondadevahelisele õiglusele ja võimaldama pikaajalist kulude 
ja tulude analüüsi.

Haridus- ja tööpoliitika
Erilise tähelepanu all on haridus- ja tööpoliitika. Avatud ja õiglane juurdepääs 
haridusvõimalustele ja tööturule peab olema eri põlvkondade vajadusi arvestava poliitika 
keskpunktis. See on alus selleks, et iga põlvkond saab endale tööga saavutada heaolu ja 
iseseisvuse. Tootlikkust saab tõsta elukestva õppe ja tööhõive suurendamisega. Inimese 
kõrvalejätmisega riivatakse tema inimväärikust.

55–64-aastaste tööhõive määr jääb alla Lissaboni eesmärki (50%), mille Euroopa Ülemkogu 
määras kindlaks 2010. aastaks.1 Eeldatavalt väheneb 2020. aastaks töötav elanikkond kolme 
miljoni inimese võrra. Tööturgu ja majandust ootavad ees suured struktuurilised muutused: 
muutub perestruktuur, üha enam on vanemaealisi töötajaid (vanuses 55–64 aastat), pensionäre 
(vanuses 65–79 aastat) ja väga eakaid inimesi (vanuses üle 80 aasta), samas on vähem lapsi, 

                                               
1 Käimas on konsultatsioonid, et 2012. aasta kuulutataks aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise 
solidaarsuse Euroopa aastaks, Euroopa Komisjon, juuni 2009.
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noori ja tööealisi täiskasvanuid.1 Inimeste teenistuskäik muutub majanduskriiside, ajutise töö, 
tähtajaliste töölepingute kasvu, juhutöö ja tööpuuduse tõttu üha muutlikumaks ja 
ebakindlamaks. Kõige sellega toimetulekuks tuleb elutsüklipõhise lähenemisviisi raames 
kiiresti ja otsustavalt suurendada noorte ja vanemate inimeste osalust tööturul. Olulisel kohal 
on siin turvaline paindlikkus ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärk saavutada 75% tööhõive 
määr.

ELis on töötute osakaal 15–24- aastaste seas tunduvalt suurem kui teiste vanuserühmade seas.
Kooli pooleli jätnute protsent on endiselt liiga kõrge ja ohus on 2012. aastaks seatud 
Lissaboni eesmärk, et kooli pooleli jätnuid ei oleks üle 10%. Tuleviku töökohad nõuavad 
kõrge kvalifikatsiooniga tööjõudu. Et suurendada noorte osalust tööturul, teeb raportöör 
ettepaneku Euroopa noortegarantii kohta. See tagaks igale noorele pärast maksimaalselt 6-
kuulist töötust töökoha, praktikakoha, täiendusõppe või tööga ühendatud väljaõppe. Seejuures 
peab kehtima toetamise ja nõudmise põhimõte: asjaomased noored peavad ise pingutama 
tööturule integreerumise nimel.

Eakaid silmas pidades nõuab raportöör üle 50-aastastele suunatud Euroopa tööhõivepakti 
sõlmimist. ELi 2020. aasta strateegia laiendamisel tuleks paktis ette näha üle 50-aastaste 
töötajate tööhõivemäära tõstmine üle 55% ning ennetähtaegselt pensionile jäämise ja selle 
rahaliste stiimulite järkjärguline kaotamine, täiendusõppes osalemise määra tõstmine eri 
põlvkondade seas ning stiimulite loomine üle 60-aastastele töötajatele tööturule jäämiseks.
Majanduses ja ühiskonnas peab selgeks saama, et eakad inimesed ei ole koormaks, vaid oma 
kogemuste, elutöö ja teadmiste tõttu kasutoovad. Pakti peaksid toetama konkreetsed meetmed, 
nagu eri vanuses töötajatest koosnevate töökollektiivide tugevdamine ning vanusepiirangute 
läbivaatamine ja kaotamine.

Ettevõtluses on vaja mõtteviisi muutust. Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 
uute uuringute kohaselt on paljudel tööandjatel endiselt eelarvamusi seoses eakate töötajate 
töövõimega. Vaja on algatusi sellistes valdkondades nagu tervishoid, täiendusõpe, 
töökorraldus, tööga rahulolu ja juhtimisstiil. Tööturu osapooled peaksid need algatused ühiselt 
välja töötama ja neid ettevõtetes edendama. Peame mõistma seda, et eakatel töötajatel tuleb 
võimaldada tavalisest pensionivanusest kauem töötada ja neile tuleb selleks ka stiimuleid 
luua.

Elukestev õpe peab olema liikmesriikide kõikide haridusmeetmete keskmes. Algatuste ,,Uute 
töökohtade jaoks uued oskused” raames läbi viidud hinnangud tulevaste oskuste vajaduste 
kohta näitavad, et töötava elanikkonna suurem osa omab vaid elementaarseid oskusi.

Perepoliitika
Keskmine sündivus ELis on 1,5 last, kuuludes madalaimate hulka maailmas. Tihtipeale 
puuduvad struktuurid, mis võimaldaksid partneritel soovitud arvul lapsi saada. Suurema 
sündivuse eelduseks on poliitika, mis seab lapsed keskpunkti. Eelkõige töö- ja pereelu parem 
ühitamine suudaks demograafilise vananemise probleeme lahendada. Rahaliselt jõukohaseid 
ja kvaliteetseid väikelaste hooldus- ja kasvatusteenuseid tuleks laiendada ning võtta meetmeid 
lapsevanemate toetuseks.
                                               
1 KOM(2005) 94, roheline raamat „Silmitsi demograafiliste muutustega – uus põlvkondadevaheline solidaarsus”.
2 2009. aasta aruanne rahvastiku vananemise kohta: 27 ELi liikmesriigi majanduslikud ja eelarveprognoosid 
(2008–2060),
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Aktiivsena vananemise poliitika
Aktiivsena vananemine on inimeste võimaluste optimeerimise protsess, et nad vanemaks 
saades säilitaksid hea tervise, võtaksid oma sotsiaalse keskkonna elust osa ja parandaksid oma 
elukvaliteeti. 2012. aasta tuleks kuulutada aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise 
solidaarsuse Euroopa aastaks, et rõhutada, milline on noorte ja eakate inimeste panus 
ühiskonda. Euroopa aastad on alati kaasa aidanud laia poliitilise toetuse saamisele ja tee 
silumisele suuremate kohustuste võtmiseks.

Majanduspoliitika
Raportöör on seisukohal, et rahvastiku vananemine pakub ka suuri võimalusi konkurentsi- ja 
innovatsioonivõime parandamiseks ning seeläbi majanduskasvu ja tööhõive suurendamiseks.
Luua tuleb raamtingimused uute turgude hõlvamiseks eakatele suunatud majanduses. Siia alla 
kuuluvad tooted ja teenused, mis vastavad eakate erivajadustele ning aitavad neil võimalikult 
kaua hea elukvaliteediga iseseisvalt elada. Ainuüksi Saksamaal on üle 60-aastaste põlvkonna 
ostujõud umbes 320 miljonit eurot aastas ning see kasvab veelgi.

Rändepoliitika
Rändeküsimust tuleb vaadata ülemaailmses kontekstis: USA sõltuvus sisserändest kasvab, 
samas kui demograafilised muutused Aafrikas ja Lähis-Idas hakkavad avalduma alles sajandi 
lõpuks. Paljudes riikides on sisseränne madalat sündivust leevendanud või siis aidanud 
elanikkonna kasvu säilitada. Rände eesmärgiks peab alati olema integratsioon, millega 
kaasneb samastumine, võrdõiguslik osalus ja vastutus. See eeldab sisserändajate valmisolekut 
kohaneda ja kohalikud elanike valmisolekut neid vastu võtta.

Pensionipoliitika
Demograafiline tasakaalustamatus mõjutab suurel määral sotsiaalkulutuste rahastamist ja 
pensionisüsteemide finantsseisundit. Vananemisega seotud riiklike sotsiaalkulude osakaal 
SKPst kasvab kõigis liikmesriikides 2060. aastaks keskelt läbi 4,75% võrra.2 Riiklike 
pensionikulude osakaal SKPst võib 2060. aastaks suureneda 2,4 % võrra. Tekib küsimus, 
kuidas on võimalik neis raamtingimustes tagada kõigile piisav pension. Raportöör tuletab 
meelde, et riigieelarve konsolideerimine ja riigivõla vähendamise nõude elluviimine peavad 
olema meie jõupingutuste keskpunktis.

Hoolekandepoliitika
Vananeva elanikkonnaga ja hõredalt asustatud piirkonnad või äärealad ELis teevad 
demograafilised muutused kõige drastilisemal kombel läbi ning ennetavad tulevast arengut 
ülejäänud piirkondades. Ainuüksi Ida-Saksamaa võib 2050. aastaks kaotada poole oma 
töötavast elanikkonnast. Tuleks edendada põhjuste ja tagajärgede teaduslikke uuringuid, mis 
oleksid aluseks poliitilistele kavadele, et teha vajalikke ümberkorraldusi sotsiaalhoolekande-
ja arstiabistruktuurides.

Tänu pidevalt kasvavale oodatavale elueale suureneb ELis üle 80- aastaste inimeste arv.
Ajavahemikuks 2010–2030 ennustatakse selle vanuserühma suurenemist 57% võrra.1 Kasvab 
üksi elavate inimeste osakaal. Pered ei suuda väga eakate pereliikmete hooldamisega üksi 
toime tulla. Liikmesriigid peaksid looma korrapärased ja läbipaistvad kontrollisüsteemid, et 

                                               
1 KOM(2005) 94, roheline raamat „Silmitsi demograafiliste muutustega – uus põlvkondadevaheline solidaarsus”.
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kaitsta hooldust vajavate inimeste väärikust, ning koostama ELi toimimisjuhendi, milles 
määratakse kindlaks miinimumnõuded ja -hüvitised seoses pikaajalise hoolduse tagamisega 
ning mille Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid vastu võtma.


