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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa tulevase sotsiaalmudeli kohta
(2005/2248(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist euroopalike väärtuste kohta globaliseeruvas maailmas 
(KOM(2005)0525);

– võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingut;

– võttes arvesse Euroopa sotsiaalhartat;

– võttes arvesse oma 18. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Ülemkogu 
finantsperspektiivi ja institutsioonidevahelise kokkuleppe (2007–2013) uuendamist 
käsitleva seisukoha kohta1;

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioone rahvusvaheliste 
tööjõu- ja keskkonnastandardite kohta;

– võttes arvesse kõrgetasemelise töörühma 2004. aasta maikuu aruannet sotsiaalpoliitika 
tuleviku kohta laienenud Euroopa Liidus;

– võttes arvesse sotsiaalmeetmete kava (2006–2010);

– võttes arvesse komisjoni personali töödokumenti sotsiaalpoliitika säästva rahastamise 
kohta Euroopa Liidus (SEK(2005)1774);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning 
rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamusi (A6-0000/2006),

A. arvestades, et Euroopa sotsiaalmudelis kajastatakse ühiseid väärtusi, tuginedes rahu 
säilitamisele, sotsiaalsele õiglusele, solidaarsusele ja demokraatiale ning inimõiguste 
austamisele;

B. arvestades, et viimasel 60 aastal on need ühised väärtused võimaldanud ELil muutuda 
edukalt suurema majandusliku jõukuse ja sotsiaalse õiglusega alaks;

C. arvestades, et kuigi liikmesriikidel on erinevad sotsiaalsüsteemid ja nad on rakendanud 
neid väärtusi erinevalt, püüavad liikmesriigid ühiselt saavutada tasakaalu majanduskasvu 
ja sotsiaalse solidaarsuse vahel ning seda on kajastatud Euroopa sotsiaalmudelis väärtuste 
ühtsusena koos süsteemide mitmekesisusega;

D. arvestades, et liikmesriikidele ja ELile on antud eelisõigus Euroopa sotsiaalmudeliga 
seotud väärtuste toetamiseks, nagu on välja toodud Lissaboni strateegia eesmärkides, mis 

  
1 Vastuvõetud tekstid, 18.1.2006, P6_TA(2006)0010.
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muudab sotsiaalse arengu üheks säästva arengu sambaks;

E. arvestades, et on selge vajadus kaasajastada ja täiustada Euroopa sotsiaalmudelit, et seista 
paremini vastu demograafilistele muutustele, lahendada globaliseerumisega seotud 
probleeme ja suurendada inimressursside kohandatavust kiireks tehnoloogiliseks 
evolutsiooniks;

F. arvestades, et iga Euroopa sotsiaalmudeli reform ei tohi muuta mudeli tuumaks olevaid 
väärtusi kehvemaks;

G. arvestades, et suurem majanduskasv on Euroopa sotsiaalsete standardite jätkusuutlikkuse 
seisukohast olulisim ning et säästvale arengule on omased sotsiaalsed standardid;

H. arvestades, et sotsiaalpoliitikat, kui see on asjakohaselt kavandatud, ei saa pidada kuluks, 
vaid selle asemel ELi majanduskasvu positiivselt mõjutada suutvaks teguriks, mitte 
üksnes produktiivsuse ja konkurentsivõime suurendamise teel, vaid ka sotsiaalse 
ühtekuuluvuse esilekutsumise ja põhiõigustele juurdepääsu kindlustamise teel, muutudes 
seetõttu oluliseks teguriks sotsiaalse rahu ja poliitilise stabiilsuse tagamisel, ilma milleta ei 
oleks kestvat majanduskasvu;

I. arvestades, et Amsterdami lepingus tunnustati esmakordselt selgesõnaliselt 
üldhuviteenuseid ja üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid kui selliseid põhielemente, 
mille abil liikmesriigid tagavad sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse, ning kui 
valdkondi, mille puhul liikmesriigid säilitasid õiguse määratleda ja rahastada, ning seda 
seisukohta tugevdati kavandatavas põhiseaduse lepingus, mis sätestas nimetatud 
valdkonna Euroopa raamõigusaktide selgema õigusliku aluse;

J. arvestades, et Euroopa sotsiaalmudeli mõistet kajastatakse põhiseaduse lepingus ning seda 
toetatakse võrdsus- ja solidaarsuspõhimõtetega;

K. arvestades, et EL suudab mõjutada head või viletsat majandust paljudes muudes 
maailmaosades oma kauplemisviisi abil nii meie WTOs võetud rolli seisukohast kui ka 
meie poolt taotletavates tingimustes ja kokkulepetes, mille me sõlmime vähem arenenud 
piirkondade ja riikidega,

Euroopa sotsiaalmudeli reform

1. rõhutab vajadust säilitada ja täiustada Euroopa sotsiaalmudeliga seotud väärtusi – võrdsus, 
solidaarsus ja ümberjaotamine koos kõikide kodanike juurdepääsuga avalikele teenustele 
– ning juba saavutatud kõrgeid sotsiaalseid standardeid;

2. tuletab kindlalt meelde, et EL, mis tugineb tema ühiseid väärtusi kaitsvale 
ühtekuuluvusele, saab olla piisavalt tugev, et kaitsta oma huve;

3. on veendunud, et puudub alternatiiv majandus- ja sotsiaalsüsteemide kiireks 
reformimiseks, kui need pole demograafilise muutuse, globaliseerumise ja IT-
revolutsiooniga seotud probleemide lahendamiseks piisavad;

4. on teadlik, et mõne liikmesriigi ELi kodanikud tunnevad eelkõige muret tööpuuduse ning 
sotsiaalkindlustussüsteemide võimaliku ebaõnnestumise pärast;



PR\599325ET.doc 5/12 PE 367.963v01-00
Freelance-tõlge

ET

5. vaatleb vajadust jätkata ELi pühendumist sotsiaalsele Euroopale, mis on ülima tähtsusega 
kodanike usalduse taastamisel sellise ELi projekti suhtes, mis kindlustab töökohad, kasvu 
ja õitsengu;

6. on täielikult teadlik, et tööhõive ja sotsiaalpoliitika jääb peamiselt riikide pädevuseks, kuid 
rõhutab, et vajadus luua ELi poolt majandus- ja sotsiaalraamistik, mis võimaldab 
liikmesriikidel rakendada riiklikul tasandil vajalikke reforme, vastavalt oma 
majanduslikule, sotsiaalsele ja poliitilisele olukorrale;

7. palub komisjonil teha edasisi algatusi siseturu täieliku rakendamise saavutamiseks, 
millega kaasneb täieliku realiseerimise korral majanduskasv ja konkurentsivõime, võttes 
arvesse vajadust tagada see, et sotsiaalsete, tarbija- või keskkonnatingimuste allakäiku ei 
toimu;

8. kordab liikmesriikide üleskutset rakendada täielikult Lissaboni strateegia kava, mida 
peetakse ainsaks säästvaks viisiks majanduskasvu saavutamisel, konkurentsivõime 
tõstmisel ja töökohtade loomisel; palub liikmesriikidel saavutada eelkõige tööhõive, 
teadus- ja arendustegevuse investeeringute, lapsehoolduse ja elukestva õppe konkreetsed 
eesmärgid;

9. soovitab, et liikmesriigid süvendaksid koostööd ja parimate tavade vahetust tõhustatud 
avatud koordinatsioonimeetodi kaudu, mis on tõhus poliitikakujundamisvahend tööhõive, 
sotsiaalse kaitse, sotsiaalse tõrjutuse, pensionide ja tervishoiu alal;

10. palub komisjonil muuta avatud koordinatsioonimeetodit demokraatlikumaks, tagades, et 
mitte ainult Euroopa Parlament, vaid ka riikide parlamendid võtavad täielikult osa 
liikmesriikide valitsuste poolt kehtestatud eesmärkide seadmisest ja saavutamisest;

11. rõhutab avalikkusele suunatud kampaaniate alustamise olulisust, et selgitada reformi 
eesmärkide alust ja rääkida läbi selles osas, mille puhul on ELi institutsioonidel, riikide 
parlamentidel, riigiasutustel, sotsiaalpartneritel ja valitsusvälistel organisatsioonidel 
aktiivne roll;

12. kordab poolehoidu oma 12. jaanuari 2005. aasta resolutsioonile Euroopa põhiseaduse 
lepingu kohta1 ning komisjoni „3D” (dialoog, debatt ja demokraatia) kampaaniale,

Reformi rahastamine

13. palub liikmesriikidel võtta enda peale reformid riiklike sotsiaalsüsteemide rahalise 
jätkusuutlikkuse tagamiseks, ilma et see piiraks omandatud õigusi, vastastikust toetust ja 
põlvkondadevahelist solidaarsust, võttes arvesse muutuva ühiskonna ja tööturu, 
demograafilise muutuse, globaliseerumise ja tehnoloogiliste arengute konteksti; juhib 
tähelepanu sellele, et mõned kõige edukamad liikmesriigid on juba selliseid reforme läbi 
viinud, säilitades samal ajal oma sotsiaalsüsteemide jätkusuutlikkuse ja tõhususe;

14. on teadlik, et mõnedes liikmesriikides võib praegune toetus sotsiaalsüsteemidele olla 
kodanike ootustele vastamise seisukohast ebapiisav; arvab, et liikmesriigid peaksid 

  
1 ELT C 247 E, 6.10.2005, lk 88.



PE 367.963v01-00 6/12 PR\599325ET.doc
Freelance-tõlge

ET

kajastama selliste süsteemide rahastamiseks alternatiivsete võimaluste leidmist, nt 
ettevõtete loodud lisandväärtuse rakendamine, austades samal ajal solidaarsuspõhimõtet;

15. palub liikmesriikidel kasutada tõhusamalt ELi rahalisi vahendeid (nt Euroopa Liidu 
struktuurifondid) riiklike reformide rahastamiseks, kuid tunneb eriti muret selle üle, et 
kavandatav finantsperspektiiv paljastab oma piirid ning sellest ei piisa juba kindlaks 
tehtud esmatähtsate reformide rahastamiseks;

16. rõhutab, et reforme tuleb käsitleda liikmesriikide eelarves ette nähtud laveerimisvaru 
raames, kuid soovitab, et reformitud stabiilsus- ja kasvupakt pakub varem kättesaamatute 
sotsiaalsete investeeringute võimalusi,

Üldhuviteenused ja üldist majandushuvi pakkuvad teenused

17. tuletab meelde, et üldhuviteenused ja üldist majandushuvi pakkuvad teenused on Euroopa 
sotsiaalmudeli tähtis osa ning on tervishoiu, hariduse, ühistranspordi, vee- ja 
energiavarude üldisel pakkumisel kõikidele kodanikele olulise tähtsusega; palub 
komisjonil esitada viivitamata ettepanek neid teenuseid käsitleva raamdirektiivi kohta; 
peab oluliseks, et meie sotsiaalsüsteemide reformimisel austatakse üldhuviteenuseid ja 
üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid, pidades silmas nende võtmerolli mitte ainult 
kodanikele parema elukvaliteedi pakkumisel, vaid ka ettevõtete tõhususe ja nende 
juurdepääsu tervetele ja hea haridusega kohanemisvõimelisele tööjõule parandamisel;

18. rõhutab vajadust laiendada selliste sotsiaalteenuste ulatust nagu lapsehooldus ja vanurite 
pikaajaline hooldus;

Sotsiaaldialoog

19. meenutab, et sotsiaaldialoog moodustab liikmesriikide traditsioonide olulise osa, et 
sotsiaalsüsteemide iga edukas reform peaks kaasama kõik huvirühmad, eriti 
sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna; ning nõuab trialoogi olulisema rolli arendamist 
Euroopa tasandil;

20. soovitab kohaldada ettevõtete sotsiaalse vastutuse mõistet, et hinnata ettevõtete sekkumist 
nende kogukondade igapäevaellu, millesse nad on kaasatud;

Inimressursid
21. nõuab, et komisjon ja liikmesriigid teeksid koostööd selliste konkreetsete programmide 

loomisel, mis keskenduvad inimressursside kui sotsiaalsüsteemide kaasajastamise keskse 
osa arendamisele ja alalhoidmisele;

22. rõhutab tungivat vajadust positiivsete meetmete järele, et ergutada vanemaid töötajaid 
jääma või uuesti sisenema tööturule, ning suurema paindlikkuse vajadust vanadus- ja muu 
pensionisüsteemi valikul; palub komisjonil jälgida riikide jõupingutusi demograafilise 
vananemise mõju pensionide jätkusuutlikkusele käsitlemisel;

23. soovitab, et need liikmesriigid, kes ei ole veel seda teinud, kaaluksid uusi 
sotsiaalkindlustuse paindlikkuse vorme, et edendada töö- ja eraelu tasakaalu sobitamist 
ning hõlbustada üleminekut ühest töökohast teise;
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24. tunnistab paindlikkuse ja turvalisuse süsteemi kasusid, et kaitsta töötajate võimet 
hoida/leida töökohti kutseoskuste parandamise teel ametikoolituse ja elukestva õppe abil;

25. tuletab meelde, et sooline võrdõiguslikkus ning rassi, usu, soo, vanuse või puude alusel 
mittediskrimineerimise põhimõte peavad sisalduma süsteemselt igasuguses 
sotsiaalpoliitikas;

Sotsiaalne kaitse

26. rõhutab, et sotsiaalkaitsesüsteemid peaksid olema tõhusad vaesuse ennetamise ja vaesuse 
vastu võitlemise ning sotsiaalse tõrjutuse eesmärkide saavutamisel, eelkõige on rõhk 
vaesuse lõksude kõrvaldamisel;

27. arvab, et tööhõive on tähtis tegur sotsiaalse hõlvamise saavutamisel; nõuab seetõttu 
reforme, mis suunavad riigi kulutused aktiivsusmäärade suurendamisse ning esitavad 
tööstiimulid tegevusetust ergutavate vaesuse lõksude kõrvaldamise teel;

28. tunnistab, et paindlikkust ja turvalisust käsitlevas lähenemises on piisavate 
sotsiaalkaitsemehhanismide loomine ja hoidmine paindlikkuse vältimatu eeltingimus;

29. nõuab ulatuslikku arutelu, milles käsitletakse kõikide inimeste õigust vastuvõetaval 
tasemel pensionidele, hoides seeläbi vanemad inimesed vaesusest eemal ning võimaldades 
neil saavutada rahuldav elatustase;

Väline mõõde

30. kinnitab veel kord kindlalt, et vaid siis, kui EL säilitab oma majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse, suudab ta edukalt kaitsta ELi huve rahvusvahelisel tasandil;

31. rõhutab, et EL peaks veendunult edendama oma solidaarsuse ja sotsiaalse õigluse 
sotsiaalseid väärtusi kaubandus- ja arenguläbirääkimisel ja -kokkulepetes;

32. palub ELil ja liikmesriikidel võtta poliitilised meetmed seoses nende kolmandate 
riikidega, kellel on suur majanduskasv (Brasiilia, Venemaa, India ja Hiina), et saavutada 
arengumudel, mis näeb ette inimõiguste austamise, demokraatia, vabaduse, tööjõu- ja 
keskkonnastandardid ning sotsiaalse õigluse; palub ELil abistada globaalse tasakaalu 
leidmisel majanduskasvu ning kõrgete sotsiaalsete ja keskkonnastandardite vahel;

o

o        o

33. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Kuidas ELi kodanike elatustaset jätkuvalt parandada, jäädes samal ajal 
konkurentsivõimeliseks maailmamajanduses? Kuidas integreerida majandus-, tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitikat sellisel viisil, mis toob kaasa jätkusuutliku arengu ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse? Kuidas tagada see, et kõik jagavad kasvust saadavaid hüvesid?

Euroopa sotsiaalmudel

Euroopa sotsiaalmudel on eelkõige väärtuste küsimus. Ükskõik millist Euroopa 
sotsiaalsüsteemi me uurime, leiame olulise tähtsusega võrdsuse ja solidaarsuse ning 
ümberjaotamise ühised väärtused koos üldise, tasuta või odava juurdepääsuga haridusele ja 
tervishoiule ning mitmetele muudele avalikele teenustele kui kodanike õigusele ning kui 
edukale kaasaegsele majandusele ja õiglasele ühiskonnale aluse panemiseks hädavajalikele 
teenustele. Seetõttu erineb meie Euroopa mudel näiteks USA mudelist.

Sotsiaalpoliitikavaldkonnad (sh sotsiaalne kaitse, tervishoid, haridus ja hooldusteenused) on 
ELis kõrgelt arenenud, kajastades tugevat seost sotsiaalse ühtekuuluvusega.

Akadeemikud eristavad nelja erinevat mudelit (Põhjamaade, anglo-saksi, kontinentaalne, 
Vahemere-mudel), millel on erinevused (kaitse tase, üksikute algatuste võimalus), kuid millel 
on ka ühiseid tunnusjooni.

Kõik 25 liikmesriiki jagavad samu väärtusi ja sama eesmärki ühendada majanduslik 
suutlikkus ja konkurentsivõime sotsiaalse õiglusega. Neil on samade eesmärkide 
saavutamiseks erinevad vahendid. Sellised riikide mudelid on pikkade ja keerukate 
ajaloosündmuste tulemus.

Kaasraportöörid on seisukohal, et on oluline tunnustada nii väärtuste ühtsust kui ka 
liikmesriikide süsteemide mitmekesisust.

Euroopa sotsiaalmudeli edu

EL on nagu „pooleliolev töö”. Selle piirid ja vastutused tuleb lõpuks kokku leppida; arutelu 
selle demokraatliku valitsemise üle ja demokraatliku valitsemise areng jätkuvad võimaluse 
korral põlvkondade viisi; kuigi ühendatud Euroopa loomise ajendiks oli teha lõpp 
võimalusele, et Euroopa riigid läheksid taas üksteise vastu sõtta, oli peamine mure ilmselt 
Euroopa ja laiema maailma inimeste heaolu.

Ebaõnnestumistest ja reformivajadusest hoolimata on oluline rõhutada Euroopa 
sotsiaalmudeli edu. Seda teatakse kogu maailmas kõrge elukvaliteedi tagajana. Teised riigid, 
piirkonnad (Lähis-Ida) ja organisatsioonid (Mercosul, Asean) peavad ELi mudelit edu näiteks.

Isegi kui meie liidus on üle 80 miljoni tööealisest inimesest töötud ning üle 70 miljoni mehe, 
naise ja lapse on endiselt vaesuse piiril, on ELi liikmed väga parandanud liikmesriikide üldist 
õitsengut ning poliitilist, sotsiaalset ja majanduslikku stabiilsust.

Väljakutsed
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Varem on selgemalt tunnistatud, et ELi loomise ja arendamise aluspõhimõtted on vaja ümber 
sõnastada terminites, mis kajastavad praegust poliitilist, majanduslikku ja sotsiaalset 
tegelikkust. Seda eelkõige olukorras, kus tehnoloogiline revolutsioon korraldab ümber töö ja 
sellest tulenevad sotsiaalsed suhted ning kus Euroopa elanike järkjärguline vananemine on 
väljakutse kõikuva Euroopa olemasolu säilitamiseks.

Seoses demograafiliste evolutsioonidega seisab Euroopa praegu silmitsi ennenägematute 
probleemidega. 2030. aastal on ELis 18 miljonit noort vähem kui praegu; 2050. aastal on siin 
60 miljonit elanikku vähem kui praegu.

Aastatel 2005–2030 kasvab üle 65aastaste inimeste arv 52,3%ni elanikkonnast (+ 40 
miljonit), samal ajal kui 15–64aastaste inimeste rühm väheneb 6,8% võrra (- 21 miljonit).

Mitteaktiivsete inimeste (noored, vanad ja muud ülalpeetavad) ning tööealiste inimeste 
vaheline suhe kasvab 49%-lt 2005. aastal 66%ni 2030. aastal.

Selline areng toimub kahe teguri tulemusena.

Esimene neist on keskmise eluea kasv. Alates 1960. aastast on keskmine eluiga (60 aastat) 
tõusnud naistel viie aasta võrra ja meestel nelja aasta võrra. Selle tulemusena suureneb ilmselt 
üle 80aastaste inimeste arv 180% võrra 2050. aastaks.

Teine tegur on vähenev sündimus. Euroopas on sündimuse tasemed viimastel kümnenditel 
märkimisväärselt vähenenud. Kuna minimaalne sündimuse tase elanikkonna säilitamiseks
praegusel tasemel on 2,1 last naise kohta, oli 2003. aastal ELis naistel keskmiselt 1,48 last.

Sellistel arengutel on suured tagajärjed õitsengu ja põlvkondadevaheliste suhete seisukohast.

Euroopa süsteemi tulevased väljakutsed on globaliseerumise ja tehnoloogilise revolutsiooni 
eri tahud, mis seda süsteemi lihtsustavad ning rahalises mõttes ettevõtetele atraktiivsemaks 
muudavad, et paigutuda ümber madalate palkadega riikidesse, mis võivad töö-, tarbija- ja 
keskkonnakaitset silmas pidades olla vähem arenenud.

Globaliseerumise tõttu on mõned riigid näidanud huvitavaid majanduskasvu suhtarve, mis 
aitavad positiivselt kaasa vaesuse vähendamisele ülemaailmsel tasandil.

Mõned teised riigid on siiski üle elanud raskusi enese kohandamisel selle uue reaalsusega, mis 
on süvendanud kodanike meeltesegaduse tunnet, eriti neis liikmesriikides, kus töötute arv on 
väga kõrge, ning samuti neis riikides, kus võõrtöötajate ja nende perekondade integratsioon 
on samuti ebaõnnestunud.

Reform
Sel ja paljudel muudel põhjustel on Euroopa sotsiaalmudeli reform praegu Euroopas toimuva 
debati keskmes.

Demograafilised muutused (vananemine, sündimuse langus, keskmise eluea pikenemine), 
tehnoloogilised arengud, globaliseerumine, uute tööstusmajanduste teke ja sellest tulenevad 
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surved riiklikele kulutustele muudavad hädavajalikuks sotsiaalsüsteemi kiire reformi selle 
tagamiseks, et neil oleks produktiivne roll meie majanduses.

Selle väga vajaliku reformi ulatus on lai: ta mõjutab õigusloomet, eelarveid, riigihaldust ja 
tööstussuhteid.

Vastupidiselt mõnedele seisukohtadele ei ole ELi sotsiaalmudel peamine ELi probleem. 
Probleem on rohkem suures vastumeelsuses, mida on üles näidatud majandusreformide 
läbiviimisel. Seni kui EL kasvab umbes 1–2%, ei ole võimalik palju ära teha; sotsiaaltoetuste 
kadumine on peaaegu vältimatu.

EL saab vajalikule reformile kaasa aidata siseturu edasise integreerimise teel, mis loob 
suurepärased võimalused ELi kodanikele ning kasvule ja õitsengule. Siseturgu tuleb 
hoogustada, suurendades oluliselt investeeringuid ja finantsperspektiive kuni aastani 2013, 
millest piisab territoriaalse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamiseks kõigis kahekümne viies 
liikmesriigis; liberaliseerides turge ja inimeste vaba liikumist veelgi viisil, mis ei tooks kaasa 
„allakäiku”, ning viies lõpule üleeuroopalised võrgud.

Otsused
Lissaboni strateegias püüti käsitleda vajadust laiahaardeliste ja integreeritud sotsiaalsete ja 
turureformide järele, et luua nende väljakutsetega tegelemiseks „Esmaklassiline Euroopa”. 
Hiljem, 2001. aasta detsembris tunnistati Laekeni deklaratsioonis samuti selgelt käsku 
Euroopa „taasavamiseks” uue ülemaailmse korra kontekstis.

Mõlemas otsuses nähakse Euroopa sotsiaalset mõõdet kui Euroopa Liidu projektile antava 
kodanike toetuse alust.

Kuigi põhiseadus on ratifitseeritud 14 liikmesriigis, on kaks riiki selle rahvahääletusel tagasi 
lükanud. Prantsusmaal ja Madalmaades on toimunud selle tagasilükkamise põhjuste üle palju 
arutelusid, kuid on selge, et preambul, liidu ambitsioonide sätestamine, väärtused ja 
eesmärgid I osas ning põhiõiguste harta II osas kajastavad suuresti kodanike eurooplastena 
enesemääratluse sügavat tunnet.

Käesolev raporti projekt Euroopa tulevase sotsiaalmudeli kohta võtab eelneva konteksti 
lähtepunktiks ja rõhutab Euroopa sotsiaalmudeli mõistet ning samuti seda, kuidas me saame 
selle mõiste 21. sajandi algusaastatel esitada osana protsessist, mille raames vastatakse 
eurooplaste ambitsioonidele meie mandri ja maailma õigluse osas.

Kaasraportöörid rõhutasid, et kõnealune reform ei tohiks tähendada loobumist Euroopa 
mudeli saavutustest, vaid peaks tähendama pigem põhiväärtuste säilitamist Euroopa 
mudeli jätkusuutlikkuse tagamise teel.

Mudeli jätkusuutlikkus sõltub nii kasvu ja töökohtade strateegia edust kui ka mudeli enda 
reformidest. Reformi ja jätkusuutlikkuse aluseks on dünaamiline, uuendustele orienteeritud ja 
ärisõbralik keskkond, mis austab töö ja eraelu tasakaalu ning tunnustab inimeste turvalisuse 
vajadust kiiresti muutuvas ühiskonnas.

Jätkusuutlikkuse probleem keskendub palju enam mandri- ja Vahemere-süsteemidele, mis 
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õigustab vajadust vaadata uusi võimalusi sotsiaalkindlustussüsteemide rahastamiseks, nt 
ettevõtete loodud lisandväärtuse kaudu.

Me peaksime pidama meeles, et Euroopa konkurentsivõime ja sotsiaalmudel ei ole vastandid, 
vaid on pigem vastastikku sõltuvad. Kaasajastamise kava peaks tuginema põhimõttele, et 
sotsiaalpoliitika, kui see on nõuetekohaselt kavandatud, on majanduskasvu ja õitsengu 
viljakas tegur. Seetõttu peaksid liikmesriigid laiahaardeliselt rakendama Lissaboni strateegiat, 
mis on reformi kava. Viivitamata tuleks teha vajalikke samme Euroopa 
konkurentsivõimelisemaks muutmiseks ja tõelise teadmisteühiskonna loomiseks.

Sellega seoses on oluline „paindlikkuse ja turvalisuse” mõiste: see tähendab strateegiat 
tööturul suurema paindlikkuse arendamiseks, töökorralduse ja töösuhete uuendamiseks, mis 
on ühendatud töötaja turvalisuse ja sotsiaalkaitse, töö- ja eraelu tasakaalu, ümberõppe ja 
elukestva õppega. Tuleks koostada sätted haavatavate ja ebasoodsamas olukorras olevate 
rühmade, kes on juba tööturul või kellel on raskusi tööturule pääsemisel, väljaõppeks ja 
abistamiseks.

See vastab Lissaboni strateegia kolmele põhiväljakutsele tööhõive valdkonnas:
- töötajate kohanemisvõime suurendamine;
- rohkemate inimeste tööturule sisenema ergutamine ja
- suuremad investeeringud inimkapitali ja elukestvasse õppesse.

Euroopa ei tohiks loobuda oma ambitsioonikast sotsiaalpoliitikast, vaid peaks täielikult 
kasutama oma võimalikku panust majanduslikku suutlikkusesse ja elukvaliteeti:
- sotsiaalpoliitika tõhususe suurendamine,
- vaesuse lõksude ja töö muude negatiivsete stiimulite kõrvaldamine,
- inimressursside arendamisse (haridus, kutseõpe), toetamisse (tervishoid) ja aktiveerimisse 

investeerimine (aktiivse tööturupoliitika kaudu),
- selle tagamine, et sotsiaalpoliitika rahastamise vahendid aitavad kaasa tööhõivele ja 

kasvule, säilitades samal ajal vastastikuse toetuse ja põlvkondadevahelise solidaarsuse 
põhimõtte.

Keskse tähtsusega on haridus; tervishoid, oskuste parandamine, elukestev õpe ja tööturule 
pääsult takistuste kõrvaldamine. Inimeste pädevuse arendamine ei ole üksnes oluline 
teadmistepõhise ühiskonna rajamiseks, vaid on ka võtmeelement sotsiaalses integratsioonis 
ning kõikide kodanike elukvaliteedi parandamisel. Suuremad investeeringud inimeste 
pädevusse ja selle aktiveerimisse parandavad samuti tööjõu kvaliteeti ja kvantiteeti. See on 
oluline kasvuks, kui individuaalsed teadmised ja oskused suurendavad produktiivsust ning 
tõstavad ühiskonna võimet töötada välja uued tehnoloogiad ja kohanduda neile.
Tehnoloogilise muudatuse kiirendamine ja levik muudavad äärmiselt vajalikuks kõikide 
kodanike oskuste hoidmise ajakohasel tasemel elukestva õppe kaudu, tõhustades seeläbi 
inimeste võimalusi tulla toime üha rohkematest teadmistepõhistest majandustest tuleneva 
ülemaailmse konkurentsi väljakutsetega.

Samavõrd oluline on see, et Euroopa kodanikud on mõistnud ja toetanud sotsiaalsüsteemide 
reformi vajadust. ELi institutsioonide, liikmesriikide ja riigiasutuste avalikkusele suunatud
kampaaniad peaksid mängima oma osa teabe edastamisel ning ametiühingute ja 
kodanikuühiskonna esindajatega muutuse üle läbirääkimisel. Euroopa sotsiaalmudel ning selle 
kasud on ELi kodanikele ideaalne näide sellest, mida EL peab nende eludega peale hakkama.
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ELi kodanike jaoks on olulised töökohad, kasv, õitseng ja sotsiaalne õiglus.

ELi tulevane sotsiaalmudel peaks kajastuma süsteemis, mis oleks süntees sellest, mis on 
parim igas riiklikus süsteemis, jättes samas ruumi riiklikele eelistustele ja tingimustele.

Euroopa Liidu roll vs liikmesriikide pädevused
Sotsiaal- ja tööhõivepoliitikad on peamiselt liikmesriikide pädevuses ning nende vastutust 
selles valdkonnas ei tohiks alahinnata. Sellest hoolimata mängib Euroopa Liit olulist rolli 
riikide poliitikate rahaliselt toetamises struktuurifondide kaudu, kuid ka poliitika 
koordineerimise pingutuste kaudu Lissaboni protsessi, majanduskasvu ja tööhõive ühtsete 
suuniste ning sotsiaalset kaitset ja haridust käsitlevate avatud kooskõlastusmeetodite raames. 
Riikide parlamentide rolli tuleks tõhustada avatud kooskõlastusmeetodi rakendamisel, nagu 
ka Euroopa Parlamendi rolli.

Väline mõõde

ELi sotsiaalmudel on olnud rahumootor ELis ning on samal ajal olnud eeskujuks maailmale.
Sellega seoses peab EL võtma endale ülesandeks uute tekkivate riikide abistamise, et leida 
ülemaailmne tasakaal majanduskasvu ning kõrgete sotsiaal- ja keskkonnastandardite vahel.


	599325et.doc

