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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab Euroopa Liidu soovi toetada rahvusriike vanemate poolt soovitud lastearvu (2,3) 
ja tegeliku lastearvu (1,5) vahelise erinevuse vähendamisel meetmete kaudu 
raamtingimuste parandamiseks;

2. on üllatunud, et roheline raamat mainib üksnes möödaminnes demograafiliste muutuste 
tervishoiupoliitilist aspekti; rõhutab, et seoses rahvastiku vananemisega suureneb nõudlus 
tervise- ja pikaajalise hoolduse teenuse järele kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt; on 
veendunud, et investeerimine eluaegsesse haiguste ennetamisse on oluline selleks, et 
saada hakkama demograafiliste muutustega inimlikust ja rahalisest perspektiivist lähtudes; 
rõhutab, et mida kauem inimesed suudavad tervelt veedetud eluaastatest rõõmu tunda, 
seda kauem suudavad nad aktiivseks jääda ja töötada;

3. nõustub sellega, et langeva taastootmise korral on majanduse kasvu võimalik säilitada 
vaid meetmetega tööhõive suurendamise, uuenduse ja tootlikkuse kasvu valdkonnas, 
samuti ajakohastades sotsiaalset kaitset;

4. tunneb muret liikmesriikide, piirkondade ja sotsiaalsete gruppide tervisliku seisundi 
erinevuste pärast; rõhutab, et tervisliku seisundi erinevused (madal eluiga, sagedad 
kroonilised haigused, elutingimustest tulenevad haigused), lisaks madal sündivus ja 
emigratsioonid, võivad viia piirkondlike ebavõrdsuste edasise kasvuni ning nõiaringi 
tekkimiseni, millest on raske välja murda; palub liikmesriike teatada tervisliku seisundi 
erinevustest, et saavutada komisjoni abiga parimate abinõude süstemaatiline vahetus ja 
tõhus toimetulek; 

5. kritiseerib rohelises raamatus sisalduvat ja läbimõtlemata oletust, et rahvastiku 
kahanemisel on kehtivale ühiskonnasüsteemile ainult negatiivsed tagajärjed; soovib sellest 
tulenevalt järgmiste küsimuste vaatluse alla võtmist: 

a) Kuivõrd on võimalik rahvastiku kahanemise negatiivseid tagajärgi peatada uuenduse, 
suurema tööhõive ja sotsiaalse kaitse ajakohastamise kaudu?

b) Kas rahvastiku kahanemisel võib olla ka positiivseid aspekte? Näiteks keskkonna, 
liikluskoormuse, maa kasutuselevõtmise jne valdkonnas.

c) Kas on võimalik arendada nn "Pareto optimum" optimaalse Euroopa rahvaarvu jaoks 
pikaajalises perspektiivis?

6. kutsub komisjoni üles töötama välja stsenaariume vanemate kaaskodanike üha suureneva 
grupi ning selle muutunud vajaduste sotsiaalseks kaasamiseks.


