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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasatuse kohta 2007
(2007/0000(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „Ettepanek: 2007. aasta ühisaruanne 
sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasatuse kohta” (KOM(2007)0013);

– võttes arvesse ÜRO lapse õiguste konventsiooni;
– võttes arvesse ÜRO rahvusvahelist vanurite plaani 2002;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Lissaboni strateegia sotsiaalse mõõtme tugevdamine: 
avatud kooskõlastusmeetodi täiustamine sotsiaalkaitse alal” (KOM(2003)0261);

– võttes arvesse komisjoni teatist, mis käsitleb sotsiaalkaitse ajakohastamist kvaliteetse, 
kättesaadava ja jätkusuutliku tervishoiu ja pikaajalise hoolduse väljatöötamiseks: 
riiklike strateegiate toetamine avatud kooskõlastusmeetodi abil (KOM(2004)0304);

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

– võttes arvesse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni;

– võttes arvesse oma 11. juuni 2002. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta 
nõukogule, Euroopa Parlamendile, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide 
Komiteele: ühisaruande projekt sotsiaalse kaasatuse kohta;1

– võttes arvesse oma 5. juuni 2003. aasta resolutsiooni avatud kooskõlastusmeetodi 
kohaldamise kohta;2

– võttes arvesse oma 24. septembri 2003. aasta resolutsiooni komisjoni ja nõukogu 
piisavaid ja jätkusuutlikke pensione käsitleva ühisaruande kohta;3

– võttes arvesse oma 30. novembri 2006. aasta resolutsiooni puuetega inimeste olukorra 
kohta laienenud Euroopa Liidus: Euroopa tegevuskava 2006–2007;4

– võttes arvesse oma 23. märtsi 2006. aasta resolutsiooni demograafiliste väljakutsete ja 
põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta;5

– võttes arvesse oma 6. septembri 2006. aasta resolutsiooni elanikkonna vaimse tervise 
parandamise kohta. Euroopa Liidu vaimse tervise strateegia väljatöötamine;6

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A6-0000/2007),

  
1 ELT C 261 E, 30.10.2003, lk 136.
2 ELT C 68 E, 18.3.2004, lk 604.
3 ELT C 77 E, 26.3.2004, lk 251.
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0527.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0115.
6 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0341.
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A. arvestades, et Lissaboni Euroopa Ülemkogu kohtumisel märtsis 2000 lepiti kokku 
tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust ja võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu; 

B. arvestades, et 2000. aasta Nice’i Euroopa Ülemkogu kohtumisel võtsid liikmesriigid 
endale kohustuse näidata olulist ja mõõdetavat vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähenemist 
2010. aastaks;

C. arvestades, et sotsiaalne kaasatus ja sotsiaalne kaitse on Euroopa Liidu põhiväärtuseks 
ning kõigi inimeste põhiõigus, olenemata etnilisest päritolust, vanuses, soost, puudest, 
seksuaalsest eelistusest ja usust;

D. arvestades, et 72 miljonit Euroopa kodanikku elab endiselt vaesuses ja 8% Euroopa Liidu 
töötajatest kannatab vaesuse all ning paljudes ELi liikmesriikides suureneb rikaste ja 
vaeste vaheline lõhe;

E. arvestades, et Euroopa on tänapäeval paljurahvuseline, paljuusuline ühiskond; 
liikmesriigid peavad tagama, et nende seadused kajastavad seda mitmekesisust, kaitstes 
kõiki inimesi vägivalla, diskrimineerimise ja ahistamise eest;

F. võttes arvesse, et ebavõrdsus, vaesus, sotsiaalne tõrjutus ja võimaluste puudumine on 
omavahel seotud, nõudes liikmesriikide tasandil ühtset strateegiat, mis ei keskendu ainult 
sissetulekule ja jõukusele, vaid ka sellistele küsimustele nagu töö, hariduse ja 
tervishoiuteenuste saamise võimalus, ning tulevaste põlvede võimalustele;

G. arvestades, et vaesus ja töötus on olnud seotud kehva tervisega selliste tegurite tõttu nagu 
vilets toitumine, kehvem elukeskkond vaesemates piirkondades, puudulikud 
elamistingimused ja stress ning et paljudes liikmesriikides ei ole puudustkannatavatel 
kogukondadel korralikku juurdepääsu arstiabile;

H. arvestades, et vaesus ja ebavõrdsus puudutab kõige rohkem naisi. Naiste keskmine 
sissetulek moodustab meeste omast vaid 55%, samal ajal kui ainult vähesed naised 
saavad omaenda teenete eest täies mahus riiklikku pensioni;

I. arvestades, et puuetega inimeste, kaasa arvatud vaimse tervise probleemid, vanemate 
inimeste ja rahvusvähemuste töötuse tase püsib kogu Euroopa Liidus lubamatult kõrgena,

I. Üldised punktid
1. kutsub liikmesriike üles kasutama optimaalselt ära avatud kooskõlastusprotsessi 

pakutavat potentsiaali;
2. rõhutab, et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse likvideerimine peab jääma Euroopa Liidu 

poliitiliseks prioriteediks;
3. rõhutab, et tööhõivet tuleb vaadelda ühe tõhusaima vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase 

kaitsemeetmena; kutsub seepärast komisjoni ja liikmesriike üles rakendama tõhusalt 
tööhõivedirektiivi 78/2000/EÜ, millega tagatakse õigusraamistik võrdseks kohtlemiseks 
töö saamisel; 

4. rõhutab, et juurdepääs kaupadele ja teenustele peab olema iga ELi kodaniku õigus, ning 
kutsub seepärast komisjoni üles esitama kõikides EÜ asutamislepingu artikli 13 
õigusaktidega hõlmamata valdkondades eridirektiivid, et võidelda diskrimineerimise 
vastu juurdepääsul kaupadele ja teenustele, sealhulgas puude, vanuse, religiooni või usu 
või seksuaalse orientatsiooni tõttu;
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5. kutsub liikmesriike üles rakendama tõhusamalt olemasolevaid ELi õigusakte tööhõive ja 
sotsiaalpoliitika valdkonnas;

6. rõhutab, et inimesed peavad olema haritumad ja koolitatumad, et neist võimalustest kasu 
saada ja kohaneda tavapäraste tööstuselukutsete kadumisega; 

II. Sotsiaalne kaasatus
7. on seisukohal, et tuleb jätkuvalt teha ja laiendada jõupingutusi vaesuse ja sotsiaalse 

tõrjutuse vastu võitlemiseks, et parandada nende inimeste olukorda, keda vaesus ja 
tõrjutus kõige rohkem ohustavad;

8. tunnistab, et paljudes liikmesriikides on inimestele loodud turvavõrgustik, mis tagab 
minimaalse sissetuleku, ning usub, et parima praktika vahetamisega on võimalik 
julgustada turvavõrgustikku mittekasutavaid liikmesriike seda kasutama;

9. tunnistab, et sotsiaalabi andmisel on liikmesriikidel kohustus tagada, et kodanikud 
mõistavad oma õigusi ja neil on oma toetustele juurdepääs;

10. märgib, et tuleks julgustada mõistliku miinimumpalga kehtestamist liikmesriigi tasandil 
ning see võib aidata muuta töö majanduslikult tasuvaks; kuid tunnistab, et paljudes 
liikmesriikides on miinimumpalk kehtestatud väga madalal tasemel;

11. peab elutähtsaks, et liikmesriigid aitaksid inimesi tagasi tööle, tagades, et inimesed 
saavad isiklikku, sihtotstarbelist abi ja toetust, et aidata inimestel kasvatada enesekindlust 
ja õppida uusi oskusi;

12. kutsub liikmesriike üles tegelema mitmekordse diskrimineerimise probleemiga, millel on 
sotsiaalsele kaasatusele tõsine ja sageli tähelepanuta jäetud mõju;

13. usub, et kvaliteetne ühendusepõhine meditsiini- ja sotsiaalabi, mida arendatakse 
võimaluse korral koostöös kasutajate ja patsientidega, võib mängida vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemisel olulist rolli; 

14. märgib, et vaesuse ja kuritegevuse vahel on tugev ja keeruline side; et vabadusekaotus 
ilma piisava rehabilitatsiooni ja hariduseta viib sageli ainult suurema sotsiaalse tõrjutuse 
ja töötuseni;

15. usub, et mõistlike ja taskukohaste eluruumide vähesus kõigis liikmesriikides soodustab 
suurel määral inimeste suunamist ja aheldamist vaesusesse;

16. kutsub liikmesriike üles allkirjastama ja ratifitseerima ÜRO puuetega inimeste 
konventsiooni ja selle vabatahtlikku lisaprotokolli;

17. tervitab puuetega inimeste toimetulekut väljaspool hoolekandeasutusi, kuid märgib, et see 
nõuab piisaval tasandil ühendusepõhiseid kvaliteetteenuseid, mis soodustavad iseseisvat 
elu, õigust isiklikule abile, õigust hallata oma eelarvet ja täielikku ühiskonnas osalemist 
liikmesriikides;

18. on seisukohal, et on lubamatu ehitada Euroopa Regionaalarengu Fondi või muude 
struktuurifondide vahendeid kasutades uut infrastruktuuri, mis on puuetega inimeste ja 
vanemate inimeste jaoks juurdepääsmatud;

19. kutsub liikmesriike üles välja selgitama ja lahendama probleeme, millega seisavad 
silmitsi hooldajad, kes on sageli sunnitud jääma väljapoole tööturgu; 

20. kutsub liikmesriike üles julgustama avaliku sektori töötajaid tagama, et nende töökohad 
esindaksid paremini kogukondi, keda nad teenivad;
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21. rõhutab vajadust selle järele, et liikmesriigid edendaksid ulatuslike kohalike, piirkondlike 
ja riiklike elanikkonna vananemise strateegiate väljatöötamist ja rakendamist;

22. kutsub komisjoni ja liikmesriike andma piisavad vahendid, et soodustada juurdepääsu 
elukestva õppe programmidele, piiramaks vanemate inimeste tõrjumist muu hulgas 
töökohtadel ja edendamaks nende jätkuvat osalemist ühiskonna-, kultuuri- ja 
kodanikuelus; 

23. nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes ei ole seda veel teinud, astuksid samme vanematele 
inimestele, puuetega inimestele ja pikaajaliselt haigetele inimestele tasuta isikuhoolduse 
tagamisel;

24. kutsub liikmesriike üles vahetama häid tavasid, et vältida õpilaste varast koolist 
väljalangemist ja soodustada sujuvat üleminekut koolist tööle;

25. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid, et nende kodanikud on kirjaoskajad ning neil 
on kasuliku töö leidmiseks oskused ja teadmised; 

26. märgib, et hoolimata tervitatavatest sammudest suurema osaluse suunas kõrghariduses 
tuleks liikmesriike julgustada säilitama ja kasutusele võtma tööpõhist praktikaõpet;

27. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon tõrjuksid majandusliku sisserände ja 
varjupaiga otsimise vahelist eksitavat hägustumist ning nende mõlema ja ebaseadusliku 
sisserände vahelist eksitavat hägustumist;

III. Sotsiaalne kaitse
28. usub, et koduvägivalla ning laste ja vanemate inimeste ärakasutamise ohjeldamiseks 

tuleks võtta rohkem meetmeid;
29. kutsub liikmesriike üles töötama välja konstruktiivsemat lähenemisviisi 

uimastipoliitikale, pannes rõhku pigem haridusele ja sõltuvuse ravimisele kui 
kriminaalkaristustele;

30. nõuab tungivalt kogu ELis heade tavade vahetamist krooniliste haiguste diagnoosimise, 
vältimise ja ravi alal;

31. kutsub liikmesriike üles seadma esikohale rahvatervise meetmeid, millega püütakse 
ohjeldada ebavõrdsust, mis eksisteerib tervishoius ja paljude etniliste vähemuste 
juurdepääsul arstiabile;

32. märgib, et kõikides liikmesriikides võib alkoholi ja uimastite kuritarvitamine viia 
kuritegevuse, töötuse ja sotsiaalse tõrjutuseni. On lubamatu, et paljud inimesed saavad 
ravile ja nõustamisele juurdepääsu vaid vanglasüsteemi kaudu;

33. rõhutab, et on olemas mitmesuguseid puuete vorme, nende hulgas 
liikumisprobleemidega, nägemisvaegustega, kuulmisvaegustega, vaimse tervise 
probleemidega, krooniliste haiguste või õpiraskustega inimesed; rõhutab, et liitpuuetega 
inimestel on erakordsed probleemid, nagu ka inimestel, keda diskrimineeritakse 
mitmekordselt;

34. nõuab, et vaimse tervise probleemide ja õpiraskustega inimesi ei häbimärgistataks, et 
edendataks vaimset tervist ja heaolu, vaimsete häirete vältimist ning rohkem vahendeid 
raviks ja hoolduseks;

35. kutsub liikmesriike üles rakendama aktiivselt poliitikat alkoholist, tubakast ja 
ebaseaduslikest ravimitest põhjustatud tervise halvenemise vähendamiseks;
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36. tunnistab, et alkoholi ja ravimite väärkasutus võib kaasa tuua sotsiaalse tõrjutuse ning 
aheldada lapsed ja perekonnad vaesusesse ning põhjustada laste puhul suuremat 
kuritarvitusriski;

37. kutsub liikmesriike üles tagama suuremat pühendumist eesmärgile saavutada laste 
vaesuse vähenemine;

38. usub, et kvaliteetsed tervishoiu- ja sotsiaalteenused, laste ja nende perekondade 
toetamine, sealhulgas taskukohane lastehoid ja juurdepääs taskukohasele elamispinnale, 
on väga olulised laste vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vältimisel ja 
vähendamisel ning vaesuse edasikandumise vältimisel ühest põlvkonnast teise;

39. kutsub liikmesriike üles propageerima krediidiühistuid, et aidata inimestele pakkuda 
turvalist ja reguleeritud keskkonda raha säästmiseks ja laenamiseks ning lahendada aina 
kasvav isikliku võla probleem;

40. kutsub liikmesriike üles kehtestama inimkaubandus- ja diskrimineerimisvastaseid 
õigusakte ning eelkõige allkirjastama, ratifitseerima ja rakendama Euroopa Nõukogu 
inimkaubanduse vastaste meetmete konventsiooni;

41. kutsub liikmesriike üles esitama õigusakte, vältimaks kaitsetute tööliste ekspluateerimist 
vahendajate poolt, ning allkirjastama ja ratifitseerima ÜRO võõrtöötajate ja nende 
perekonnaliikmete õiguste kaitse konventsiooni; 

42. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid inimõigustepõhise varjupaigapoliitika vastavalt 
ÜRO pagulaste konventsioonile ja muule asjaomasele inimõigusi käsitlevale õigusele, 
tegutsedes samas selle nimel, et lõpetada varjupaigataotlejate sõltuvus abist, võimaldades 
neil töötada ja kaaluda seaduslikumate sisserändeteede väljaarendamist;

43. nõuab, et liikmesriigid pööraksid rohkem tähelepanu kodututele inimestele, eelkõige 
juurdepääsul eluasemele, tervishoiule, haridusele ja tööhõivele; 

44. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
sotsiaalkaitsekomiteele ning liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ja 
parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Raporti põhisõnum

Raportis toetatakse komisjoni sotsiaalse tegelikkuse hindamise teatise (KOM(2007)0063) ja 
selle järelmeetmete üldist lähenemisviisi, seega üldise arutelu korraldamist sotsiaalpoliitika 
rolli üle Euroopa Liidus. Arvestades, et teatises sedastatakse, et arutelu tulemused on aluseks 
ka sotsiaalpoliitilise tegevuskava vahearuandele, märgitakse raportis, et Euroopa Parlamenti 
tuleks teavitada arutelude tulemustest ning sellest, mida komisjon kavatseb nendega 
vahearuandega seoses peale hakata. 

Raportis märgitakse, et sotsiaalne kaasatus ja sotsiaalne kaitse on Euroopa Liidu 
põhiväärtused ning kõigi inimeste põhiõigused, olenemata etnilisest päritolust, vanusest, 
soost, puudest, seksuaalsest eelistusest ja usust.

Raportis märgitakse, et 72 miljonit Euroopa kodanikku elab endiselt vaesuses ja 8% ELi 
töötajatest kannatab vaesuse all ning paljudes ELi liikmesriikides suureneb rikaste ja vaeste 
vaheline lõhe.

Raportis märgitakse, et Euroopa on tänapäeval paljurahvuseline, paljuusuline ühiskond ning 
et liikmesriigid peavad tagama, et nende seadused kajastavad seda mitmekesisust, kaitstes 
kõiki inimesi vägivalla, diskrimineerimise ja ahistamise eest.

Raportis märgitakse, et vaesus ja töötus on olnud seotud kehva tervisega selliste tegurite tõttu 
nagu vilets toitumine, kehvem elukeskkond vaesemates piirkondades, puudulikud 
elamistingimused ja stress, ning et paljudes liikmesriikides ei ole puudustkannatavatel 
kogukondadel korralikku juurdepääsu arstiabile.

Raportis märgitakse, et puuetega (sealhulgas vaimse tervise probleemidega) inimeste, 
vanemate inimeste ja rahvusvähemuste töötuse tase püsib kogu Euroopa Liidus lubamatult 
kõrgena.

Raportis rõhutatakse, et tööhõivet tuleb vaadelda ühe tõhusaima vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastase kaitsemeetmena, ning kutsutakse seepärast komisjoni ja liikmesriike üles rakendama 
tõhusalt tööhõivedirektiivi 78/2000/EÜ, milles esitatakse õigusraamistik võrdseks 
kohtlemiseks töö saamisel.

Raportis rõhutatakse, et juurdepääs kaupadele ja teenustele peab olema iga ELi kodaniku 
õigus, ning kutsutakse seepärast komisjoni üles esitama kõikides EÜ asutamislepingu artikli 
13 õigusaktidega hõlmamata valdkondades eridirektiivid, et võidelda diskrimineerimise vastu 
juurdepääsul kaupadele ja teenustele, sealhulgas puude, vanuse, religiooni või usu või 
seksuaalse orientatsiooni tõttu.

Raportis kutsutakse liikmesriike üles rakendama tõhusamalt olemasolevaid ELi õigusakte 
tööhõive ja sotsiaalpoliitika valdkonnas.

Raportis tunnistatakse, et paljudes liikmesriikides on inimestele loodud turvavõrgustik, mis 
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tagab minimaalse sissetuleku, ning usutakse, et heade tavade vahetamisega on võimalik 
turvavõrgustikku mittekasutavaid liikmesriike julgustada seda kasutama.

Raportis märgitakse, et tuleks julgustada mõistliku miinimumpalga kehtestamist liikmesriigi 
tasandil ning see võib aidata muuta töö majanduslikult tasuvaks; kuid tunnistatakse, et 
paljudes liikmesriikides on miinimumpalk kehtestatud väga madalal tasemel.

Raportis võetakse arvesse Euroopa Parlamendi varasemaid raporteid, milles rõhutatakse, kui 
oluline on see, et sotsiaalpoliitikal oleks võrdne staatus ühenduse kolme poliitikaga 
(majandus-, tööhõive- ja sotsiaalpoliitika) ja need toimiksid täielikult üheskoos.1 Sellega 
seoses peaks komisjon toetama ja selgitama esialgset Lissaboni eesmärki seoses vaesuse 
likvideerimisega selliselt, et komisjon võtaks vastu selgesõnalise põhieesmärgi vähendada 
Euroopa Liidus 2010. aastaks vaesuse taset arvestatult sisemajanduse kogutoodangu suhtes 
ning töötada välja sotsiaalse kaasatuse standardid, mille põhjal saaks hinnata sotsiaalse 
kaasatuse strateegia tulemusi. 2

Sotsiaalse tegelikkuse hindamise raport käsitleb kahte komisjoni dokumenti: teatist sotsiaalse 
kaitse ja sotsiaalse kaasatuse kohta (KOM(2007)013) ning teatist sotsiaalse tegelikkuse 
hindamise kohta (KOM(2007)063).

Sotsiaalset kaitset ja sotsiaalset kaasatust käsitleva teatise kokkuvõte

Avatud kooskõlastusmeetod on tõstnud teadlikkust tõrjutuse ja vaesuse keerulistest põhjustest 
ning kujundanud ühise lähenemisviisi sotsiaalkaitse reformidele, mis tugineb kättesaadavuse, 
piisavuse, kvaliteedi, ajakohastamise ja jätkusuutlikkuse põhimõttele. Tervishoid ja 
pikaajaline hooldus sobivad samuti hästi tegevuspõhimõtete vahetuseks; eesmärkide ühine 
arvessevõtmine võib parandada poliitika tõhusust ja tervishoiuteenuste osutamist liikmesriigi 
tasandil.

Mõnede riiklike reformiprogrammide puhul tuleb esile ka suurem tähelepanu ühiskonna kõige 
puudustkannatavamatele liikmetele ning vaestel leibkondadel aidatakse tööhõive kasvust 
rohkem kasu saada. Riikide rahanduse jätkusuutlikkuse tagamise meetmetega kaasnevad 
sätted, millega kaitstakse kõige enam ohustatud elanikerühmi. Endisest tugevamat ja 
nähtavamat koostoimet on vaja nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil.

Liikmesriikides tuleb rohkem tähtsust omistada laste vaesuse vastu võitlemisele, sest 
puudustkannatavad lapsed ei saa tulevikus suurema tõenäosusega tööd. Liikmesriigid 
lähenevad sellele küsimusele järgmiste meetmete kaudu: perekonna sissetuleku 
suurendamine, parem juurdepääs teenustele, laste õiguste kaitsmine. Raportis näidatakse, et 
keskmiselt 15% õppureist jätab kooli pooleli, kuid mõnes riigis mõjutab kooli poolelijätmine 
rohkem kui kolmandikku noortest. Mõnes liikmesriigis on probleemi lahendamiseks seatud 
konkreetsed eesmärgid ja võetud ennetusmeetmeid (koolieelne õpe, suunamine ja nõustamine, 
koduõpetajad, õppetoetused) ning kompensatoorseid meetmeid (nt uut võimalust pakkuvad 

  
1 Raport komisjoni sotsiaalpoliitika tegevuskava käsitleva teatise kohta, tööhõivekomisjon, raportöör Anne E.M. 
Van Lancker, A5-0291/2000.
Raport sotsiaalse olukorra kohta Euroopa Liidus, tööhõivekomisjon, raportöör Ilda Figueiredo, A6-0035/2005. 
2 Ettekanne sotsiaalmeetmete kava kohta aastateks 2006–2010, tööhõivekomisjon, raportöör Ria Oomen-Ruijten, 
A6-0142/2005.
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koolid).

Selles suhtes püsib olulisena ka võitlus noorte töötuse vastu. Paljudes liikmesriikides 
pikendatakse õpipoisiaega, pakutakse pärast lühiajalisi töötuseperioode individuaalset toetust 
või alternatiivtegevust, keskendutakse ühiskondlikult vähem soodsas olukorras olevatele 
aladele või parandatakse juurdepääsu tavameetmetele.

Geograafilise ebavõrdsuse puhul toetatakse ELi struktuurfondidest tervishoiuinfrastruktuuri 
parandamist kõige vaesemates piirkondades. Kvaliteedistandardite tõstmiseks on 
liikmesriikides seatud eesmärgiks parem kooskõlastamine kõigi arstiabi etappide vahel ja 
ennetusprogrammide väljatöötamine.

Sotsiaalse tegelikkuse hindamist käsitleva teatise kokkuvõte

Globaliseerumine ja demograafia on Euroopa ühiskonna arengu kaks peamist kujundajat. 
Demograafilised suundumused liiguvad pikema ja tervema elu poole ja tõstatavad selliseid 
probleeme nagu vananeva ühiskonna täiendavad kulud, põlvkondadevaheline võrdsus, 
perekonnaelu säilitamise seisukohalt üha suureneva tähtsusega lapsehooldus ning töö ja eraelu 
tasakaal, põlvkondadevahelised suhted ja uued ohud vaesuda. Globaliseerumine kätkeb endas 
koostoimes uue tehnoloogiaga tohutut kasvupotentsiaali. Kuid inimesed peavad olema 
haritumad ja koolitatumad, et neist võimalustest kasu saada ja kohaneda tavapäraste 
tööstuselukutsete kadumisega. 

Uuendatud Lissaboni strateegia ei keskendu mitte ainult majandustulemustele ja 
konkurentsile, vaid ka suurema sotsiaalse ühtekuuluvuse loomisele ja jätkusuutlikkuse 
sotsiaalsele mõõtmele. Strateegia raames kohustub EL koos liikmesriikidega – kellel on 
jätkuvalt esmane pädevus oma poliitika kujundamisel – ühiselt kindlaks määrama 
poliitikasuunad, mis oleksid parimad saavutamaks jõukuse ja solidaarsuse kooskõla ja 
edendama nende kasutuselevõttu. Lissaboni strateegia on seega ärgitanud sotsiaalküsimuste 
kollektiivset arutamist kõige laiemas tähenduses, hõlmates tavapäraseid küsimusi seoses 
tööturu paindlikkuse ja heaoluriigi reformiga, aga ka küsimusi, mis seonduvad hariduse ja 
koolitussüsteemidega.

Paljud varasematest sotsiaalpoliitilistest algatustest on saanud alguse industriaalühiskonnas. 
Tänapäevane Euroopa ühiskond on üha enam teadmistepõhine ja teenustele orienteeritud, kus 
sotsiaalne olukord ja sotsiaalsed väljakutsed ei ole piisavalt hästi mõistetud ja neid pole 
piisavalt analüüsitud.

Sotsiaalse tegelikkuse hindamise eesmärk on selle seisukoha kujundamine Euroopa sotsiaalset 
olukorda käsitleva arutelu algatamise teel, mis on aluseks ka sotsiaalpoliitilise tegevuskava 
vahearuandele.
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