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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

demograafiliste väljakutsete ja põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta
(2005/2147(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma resolutsiooni komisjoni aruande kohta demograafilisest olukorrast 
Euroopa Liidus 1995. aastal1; 

– võttes arvesse oma resolutsiooni komisjoni aruande kohta, mis käsitleb demograafilist 
olukorda 1997. aastal2;

– võttes arvesse oma resolutsiooni komisjoni teatise kohta "Euroopa igale vanusele –
heaolu ja põlvkondadevahelise solidaarsuse edendamine"3;

– võttes arvesse komisjoni teatist "Euroopa vastus maailma rahvastiku vananemisele –
majandusliku ja sotsiaalse progressi edendamine vananevas maailmas. Euroopa 
Komisjoni panus teisele maailmakonverentsile vananemise teemal" (KOM(2002)0143);

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
arvamusi (A6-0000/2005),

1. tervitab komisjoni teatist, mis käsitleb rohelist raamatut "Silmitsi demograafiliste 
muutustega – uus põlvkondadevaheline solidaarsus";

2. täheldab, et demograafilised muutused koos madala majanduskasvu ning tööpuuduse 
jätkuvalt kõrge tasemega suurendavad neid väljakutseid ajapikku märkimisväärselt;
järeldab seega, et võitlus madala majanduskasvu ja suure tööpuuduse vastu peaks aitama 
kaasa demograafiliste muutuste tagajärgede vähendamisele;

3. tunnistab, et erinevad liikmesriigid näevad selles vallas vaeva ühesuguste väljakutsetega 
ning uurivad erinevaid lahendusi, mille edukuse tase on erinev; arvab, et ei ole ühtainust 
kõigile sobivat "õiget" vastust, seda eriti 25 või enama liikmesriigiga liidus; rõhutab, et 
demograafiliste väljakutsete lahendamisel kasvab edaspidi vajadus erinevate 
lähenemisviiside järele nende põhjalike erinevuste tõttu, mida kogetakse liikmesriikide 
eri piirkondades; seesugused erinevused nõuavad loovaid, mittestandardseid 
lähenemisviise;

4. on veendunud, et kõik liikmesriigid saavad õppida rohkem üksteiselt, kui jagavad 
  

1 EÜT C 115, 14.4.1997, lk 224.
2 EÜT C 104, 6.4.1997, lk 222.
3 EÜT C 232, 17.8.2001, lk 381.
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aktiivsemalt parimaid lahendusi, eriti nende Skandinaaviamaadega, kus üheaegselt naiste 
kõrge osalusmääraga tööturul on kõige kõrgem sündimuse tase Euroopas;

5. arvab, et paljude naiste otsus piirata laste arvu või lükata pereloomine edasi ei ole nende 
endi eelistus, vaid eelistus, milleks sunnib neid väljakutse sobitada kokku töö ja 
perekonnaelu; arvab, et lastesaamine ei ole üksnes naiste huvides, vaid ka ühiskonna kui 
terviku huvides, arvestades praegust sündivuse langust Euroopas;

6. kutsub liikmesriike üles välja selgitama kõiki tegureid, mis võiksid takistada pereloomist, 
sealhulgas takistusi väljaspool töökohta, nagu maksupoliitika, poodide lahtiolekuajad ja 
juurdepääs elamuturule;

7. järeldab, et üksikisikut puudutava töö ja isikliku elu vahelise tasakaalu parandamine 
peaks olema kõigi valitsuste püsiv eesmärk; lisab, et seetõttu peaksid valitsused andma 
üksikisikutele võimaluse oma valikute tegemiseks, selle asemel et teha niisugused 
valikud nende eest;

8. rõhutab väga hariduse, pädevuste arendamise ja elukestva õppimise võimaluste olulisust, 
et igati soodustada üksikisiku liikuvust, tööalast konkurentsivõimet ja eneseteostust;

9. arvab, et Euroopa eraettevõtetel on oluline roll võrdsete võimaluste ja vanuselise 
mittediskrimineerimise aktiivsel edendamisel; lisab, et ettevõtteid tuleks julgustada 
käsitlema rahvastiku vananemisega seotud väljakutseid osana oma korporatiivsest 
sotsiaalsest vastutusest; 

10. arvab, et tuleks toetada sisserändepoliitikat, mille eesmärgiks on soodustada 
sisserändajate edukat majanduslikku, sotsiaalset ja õiguslikku integratsiooni, et seeläbi 
leevendada demograafilisis väljakutseid, kuid tunnistab, et see iseenesest ei lahenda veel 
kõiki demograafiliste muutustega seotud probleeme;

11. tuletab liikmesriikidele meelde, et sama kehtib ka vähemarenenud maade kohta, kes 
samamoodi on silmitsi rahvastiku vananemisega seotud väljakutsetega1, nagu ka noorte 
tööpuuduse kasvava probleemiga; julgustab liikmesriikide valitsusi ja ELi arvestama selle 
faktoriga abi- ja koostööprogrammide väljatöötamisel;

12. soovitab, et rohkem tähelepanu pöörataks erinevate lähtealuste ühtlustamisele, mida 
erinevad liikmesriigid kasutavad teabe esitamisel EUROSTATile, nii et parimaid tavasid 
saaks palju põhjendatumalt võrrelda; 

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

  
1 Vaata näiteks komisjoni teatist "Euroopa vastus maailma rahvastiku vananemisele" (KOM(2002)0143). 


