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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

sotsiaalkindlustussüsteemide ja pensionide tuleviku kohta: nende rahastamine ja 
suundumus individualiseerimisele
(2007/2290(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist riigi rahanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse kohta 
Euroopa Liidus (KOM(2006)0574);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 99;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 13.–14. märtsi 2008. aasta kohtumise järeldusi;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Sotsiaalkaitse moderniseerimine parema sotsiaalse 
õigluse ja suurema majandusliku ühtekuuluvuse nimel: tööturult enim tõrjutud isikute 
aktiivse kaasamise edendamine” (KOM(2007)0620);

– võttes arvesse ÜRO 1952. aasta konventsiooni sotsiaalkindlustuse miinimumstandardite 
kohta;

– võttes arvesse komisjoni teatist töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral 
(SEK(2008)0475);

– võttes arvesse Euroopa sotsiaalpartnerite 18. oktoobri 2007. aasta soovitusi, mis esitati 
aruandes „Euroopa tööturgude ees seisvad peamised väljakutsed: Euroopa 
sotsiaalpartnerite ühisanalüüs”;

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut tööõiguse ajakohastamise kohta 21. sajandi 
sõlmküsimuste lahendamisel (KOM(2006)0708) ning Euroopa Parlamendi 11. juuni 
2007. aasta resolutsiooni tööõiguse ajakohastamise kohta 21. sajandi sõlmküsimuste 
lahendamisel1;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Sotsiaalse tegelikkuse hindamine – vahearuanne 2007. 
aasta kevadisele Euroopa Ülemkogule” (KOM(2007)0063) ning Euroopa Parlamendi 
15. novembri 2007. aasta resolutsiooni sotsiaalse tegelikkuse hindamise kohta2;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Põlvkondadevahelise solidaarsuse edendamine” 
(KOM(2007)0244) ning Euroopa Parlamendi 30. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni 
Euroopa demograafilise tuleviku kohta3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni aruannet ning majandus- ja 
rahanduskomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0339.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0541.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0066.
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(A6-0000/2008),

A. arvestades, et Euroopa Liidu elanike üldarv peaks prognooside kohaselt 2025. aastani 
pisut kasvama ning pärast seda veidi kahanema, mistõttu on see 2050. aastal praegusest 
natuke väiksem ning elanikud märkimisväärselt vanemad;

B. arvestades, et praeguse sisserände taseme säilimise juures väheneb tööealine elanikkond 
2005. aasta 227 miljonilt inimeselt 183 miljoni inimeseni 2050. aastal, tööhõivemäär 
tõuseb (peamiselt naiste suurema tööhõivemäära tulemusel) 2020. aastaks 70%-le, tööga 
hõivatud inimeste koguarv on 2017. aastaks kasvanud 20 miljoni inimese võrra, kuid 
väheneb seejärel 2050. aastaks 30 miljoni inimese võrra, ning et 65 aasta vanuste ja 
vanemate inimeste ning tööealise elanikkonna suhtarv suureneb prognooside kohaselt 
2005. aasta tasemelt 1:4 tasemele 1:2 2050. aastal;

C. arvestades, et töötute väiksemast osakaalust tingituna vähenevad 2050. aastaks 
töötushüvitisega seonduvad kulutused ligikaudu 0,6 protsendipunkti võrra SKPst, mis 
on väga tagasihoidlik vähenemine ning ei hüvita suuremaid kulutusi teistes sektorites;

D. arvestades, et Euroopa Liit kulutab 27,2 % SKPst sotsiaalkaitsele (2008), millest 
suurema osa moodustavad vanadushüvitised ja pensionid (46 %);

E. arvestades, et elanikkonna vananemine suurendab praeguse poliitika jätkamise korral 
enamikus liikmesriikides 2050. aastaks riiklikke kulutusi, eelkõige seoses pensionide, 
tervishoiu ja pikaajaliste hooldushüvitistega, ning et suurim kulude kasv leiab aset
ajavahemikus 2020–2040,

Üldised mureküsimused

1. kutsub liikmesriike, pidades silmas Lissaboni strateegiat ning sotsiaalkindlustus- ja 
pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse säilitamiseks meetmete võtmise vajadust, tegema 
suuremaid edusamme, et minna sotsiaalkulutustelt üle sotsiaalsele aktiveerimisele ning 
õhutada suuremat arvu inimesi asuma ja jääma tööle kvaliteetsetel töökohtadel, 
suurendada tööjõu pakkumist, ajakohastada sotsiaalkaitsesüsteeme ning suurendada 
investeeringuid inimkapitali hariduse ja koolituse arendamise teel;

2. rõhutab, et majanduskasvu allikad muutuvad: 2010. aastani mõjutab tööhõive 
majanduskasvu positiivselt ja pärast 2030. aastat negatiivselt ning seetõttu muutub 
majanduskasvu põhiallikaks tööjõu tootlikkus; tunnistab, et kõrge tootlikkuse
säilitamiseks tuleb investeerida teadus- ja arendustegevusse;

3. rõhutab, et seoses praeguste demograafiliste, majanduslike ja sotsiaalsete 
suundumustega ning vajadusega vältida põlvkondade- ja kogukondadevahelisi 
konflikte, on oluline töötada välja uued mudelid kulude ja tulude tõhusaks ja õiglaseks 
jagunemiseks ühiskonnas, kus on järjest vähem majanduslikult aktiivseid ja järjest 
rohkem majanduslikult mitteaktiivseid elanikke;

4. tuletab meelde oma veendumust, et ELi tööõigusega peaks edendama töösuhte liigina
pigem tähtajatuid töölepinguid, mis tagavad asjakohase sotsiaal- ja tervisekaitse ning 
põhiõiguste austamise;
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5. tuletab meelde, et Euroopa sotsiaalmudelite tuumaks on majanduslikult aktiivsete ja 
mitteaktiivsete inimeste vaheline solidaarsus ning et mitteaktiivseid elanikke 
rahastatakse eelkõige tööga seotud tuludest, nagu sotsiaalkindlustusmaksed või tööjõu 
maksustamine; märgib siiski, et rahvastiku vananemine kujutab endast tõsist väljakutset 
tööturul osalejatele; rõhutab, et see võib kahjustada solidaarsust ja seeläbi ka Euroopa 
sotsiaalmudeleid; rõhutab seetõttu, et tähtis on kujundada solidaarsuse suhtes uus 
lähenemisviis, sealhulgas leida uus ja õiglane tasakaal rahastamise küsimuses;

6. juhib tähelepanu individualiseerimise jätkuvale arengule, millega peaksid kaasnema 
tugevamad jõupingutused sotsiaalsete õiguste individualiseerimiseks, mis võimaldab 
inimestel, eelkõige naistel, muutuda sõltumatumaks;

Tööjõud

7. leiab, et tööjõu kahanemine põhjustab praeguse olukorra jätkumise korral töötatud 
tundide koguarvu vähenemise; on seisukohal, et kõnealuse suundumuse 
tasakaalustamiseks võib olla vaja suurendada allesjäänud töötajate töötundide arvu või 
vähendada osalise tööajaga töötavate inimeste arvu;

8. tuletab meelde, et kõrge tööhõivemäära püsimine sõltub suures osas kõikide 
isikurühmade aktiivsena hoidmisest ning rõhutab seepärast vajadust võidelda 
diskrimineerimisega tööturul;

9. leiab, et võib osutuda vajalikuks üle 65 aasta vanuste isikute töötamine, kes jäävad 
võimalikult kaua tööjõu hulka; rõhutab vajadust arutada ametliku pensioniea tõstmise 
üle;

10. tuletab meelde, et tulevikku arvesse võtvat majandusrände poliitikat, mis seisneb 
eelkõige tööealiste võimalike rändajate ligimeelitamises ning millega võimaldatakse 
kõrge kvalifikatsiooniga taotlejate sisserännet kiirmenetluse alusel, tuleb täiendada 
sisserändajate parema integreerimisega tööturule ja ühiskonda; rõhutab, et sisserände 
suurendamise tugevad püüdlused võivad sisserändajate päritoluriikides põhjustada ajude 
väljavoolu, mis võib mõjutada negatiivselt kõnealuste riikide majandus- ja 
ühiskondlikku arengut;

Pensionid

11. juhib tähelepanu tööturul esinevale haavatavate rühmade diskrimineerimisele, mis toob 
endaga kaasa madalama tööhõivemäära ja palga ning sellest tulenevalt kõnealuste 
rühmade väiksema võimaluse koguda endale piisav pension; rõhutab vajadust tagada 
võrdsed võimalused kõigile;

12. tunnistab, et üha suuremaid riiklikke kulusid pensionidele on võimalik vähendada 
osalise üleminekuga erapensioniskeemidele; rõhutab, et erapensionide suurem 
kasutamine suurendab vajadust erapensionifonde asjakohaselt reguleerida;

13. kutsub liikmesriike pöörama tõsist tähelepanu vajadusele kujundada ümber 
traditsioonilised pensionisüsteemid, mis põhinevad riskide korrapärasel hindamisel ja 
milles on võetud eelduseks tüüpiline elutsükkel, võttes arvesse, et tüüpiliseks peetavad 
elutsüklid muutuvad kiiresti ning et nn ebaühtlased elulood muutuvad üha tavalisemaks, 
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mis toob endaga kaasa uue sotsiaalse ohu, milleks on ebakindlamad prognoosid seoses 
paljude üksikisikute ja eelkõige haavatavate rühmadega, sealjuures eelkõige 
sisserändajate, madala kvalifikatsiooniga töötajate ja üksikvanematega;

14. märgib, et laste eest kannavad reeglina hoolt naised, kes teevad seda vabatahtlikult või 
siis olude sunnil kultuuritraditsioonide ja sotsiaalsete normide survel või 
lastehooldusvõimaluste madala kvaliteedi või puudumise tõttu; rõhutab vajadust töötada 
naiste jaoks välja hüvitismehhanism, millega võimaldatakse naistel teha lapse saamise 
suhtes isiklik valik, ilma et nad peaksid kartma rahaliselt ebasoodsama olukorra 
tekkimist või tööalase karjääri pidurdumist; tervitab taoliste hüvitismeetmete võtmist 
liikmesriikides;

Rahanduslik jätkusuutlikkus

15. rõhutab, et liikmesriigid peavad säilitama sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteemide 
rahastamise piisava taseme ning leidma alternatiivseid ja tugevaid maksubaase, et tulla 
toime globaliseerumisest põhjustatud teravneva konkurentsiga; hoiatab, et maksutulu 
võib ühtsete maksumäärade tulemusel väheneda, kuna maksutulu on sel juhul rangelt 
seotud tööjõuturul osalevate inimeste üldarvuga; rõhutab, et liikmesriikide majanduste 
konkurentsivõime suurendamiseks ja töötamiseks suuremate stiimulite andmiseks tuleb 
vähendada sõltuvust tööjõu maksustamisest; tunnistab, et üleminek senisest enam 
kapitalipõhisele maksustamisele on keeruline, võttes arvesse, et kapitalipõhise 
maksustamise maksubaas on väiksem ning et kapital on liikuvam; teeb ettepaneku 
kasutada enam keskkonnamakse ja tugineda maksubaasi osas rohkem tarbimisele, 
samuti vajadust suurendada maksustamise astmelisust, mis vähendaks madalama 
sissetulekuga rühmadele avaldatavat survet;

Tervishoid ja pikaajaline hooldus

16. rõhutab vajadust säilitada Euroopa Liidu kõigi tervishoiusüsteemide aluseks olevaid 
väärtusi ja põhimõtteid, milleks on „ravi kõigile“, solidaarsus rahastamisel, ravi võrdne 
kättesaadavus ning kvaliteetsete tervishoiuteenuste pakkumine, ilma et see piiraks 
vajadust nappe ressursse ratsionaalselt tarbida;

17. võttes arvesse tervishoiu ja pikaajalise hoolduse osas prognoositud suurenevaid kulusid, 
on seisukohal, et liikmesriigid peaksid oma rahastamismehhanismid läbi vaatama ning 
arvesse võtma võimalust, et tulevikus on lähedaste poolne hooldus seoses 
suundumusega väiksemaarvuliste perekondade poole ja naiste suurema osalemisega 
tööturul vähem kättesaadav ning et kulude suurenemine võib pikaajalise hoolduse 
valdkonnas olla prognoositavast suurem;

18. märgib, et tervishoiu rahastamine riiklikest vahenditest toetab tõhusust ja õiglust, 
pakkudes kaitset finantsriski vastu ning jättes maksed sidumata tervisega seotud 
riskidega, ning et vastupidiselt neile pakuvad erasektori maksesüsteemid finantsriski 
vastu piiratud kaitset või ei paku seda üldse ning seovad tavaliselt maksed tervisega 
seotud riskide ja maksejõuga;

19. märgib, et tervishoiusüsteemid, mida rahastatakse peamiselt tööhõivepõhistest 
sotsiaalkindlustusmaksetest, võiksid saada kasu tulubaasi laiendamisest, mis hõlmaks ka 
töötasudest mittesõltuvat tulu;
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20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
tööhõive-, sotsiaalkaitsekomisjonile ning liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele 
ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Demograafilised arengud

Euroopa demograafiline areng põhjustab prognooside kohaselt rahvaarvu vähenemise ja 
rahvastiku vananemise. See toob 2050. aastaks kaasa mõnevõrra väiksemaarvulise ja 
märkimisväärselt vanema elanikkonna. Selle põhjuseks on rahvastiku taastootmiseks 
vajalikust tasemest madalam sündimus ning kõrgem eeldatav keskmine eluiga, mis muudab 
vanusepüramiidi, kuna noorte arv väheneb, kuid üle 65 aasta vanuste arv suureneb.

ELi keskmine sündimus ei kajasta naiste valikuid või Euroopa kodanike tegelikke püüdlusi 
seoses pere loomisega, vaid võib hoopis olla seotud probleemidega töö- ja pereelu ühitamisel 
(puudujäägid lastehoolduse infrastruktuuris, perede sotsiaalses ja majanduslikus toetamises 
ning naistele sobivates töökohtades), ebakindlust tekitava sotsiaalse keskkonna (ebakindlus 
seoses tööga, kinnisvara kõrge hind) ja hirmuga tuleviku ees (noorte puhul hiline töö saamine 
ja hirm seda kaotada).

Selleks et kompenseerida tööealise elanikkonna hulgas asetleidvaid muutusi sisserände abil, 
oleks vaja 90–100 miljonit sisserändajat, mis suurendaks oluliselt etnilis-kultuurilist ja usulist 
heterogeensust; tuletab meelde, et kõrge kvalifikatsiooniga inimeste sisserände 
suurendamiseks tehtavad intensiivsed jõupingutused võivad sisserändajate päritoluriikides 
põhjustada ajude väljavoolu, mis võib negatiivselt mõjutada kõnealuste riikide majandus- ja 
ühiskondlikku arengut.

Sotsiaalsed arengud

Raportöör on seisukohal, et heaoluriigi muutmisel on võimalik teha märkimisväärseid 
edusamme, minnes sotsiaalkuludelt üle sotsiaalsetele investeeringutele. 

Võttes arvesse Lissaboni strateegiat ja ELi tasandil heakskiidetud tööhõivealaseid eesmärke, 
on vaja suurendada ja säilitada kvaliteetsetel töökohtadel töötavate inimeste arvu, suurendada 
tööjõu pakkumist ja moderniseerida sotsiaalkaitsesüsteeme, parandada töötajate ja ettevõtjate 
kohanemisvõimet ja turvalisust ning investeerida inimkapitali ennekõike parema hariduse ja 
suuremate oskuste tagamisega.

Tunnistatakse, et on toimunud kooseluvormide mitmekesistumine, mida iseloomustab 
abielude väiksem arv, kõrgem lahutuste arv, esimese lapse sünni pikem edasilükkamine, mis 
kokkuvõtlikult tähendab, et traditsioonilisele ja siiani ülekaalus olevale abielumudelile on 
lisandunud alternatiivsed kooseluvormid.

Raportöör tunnistab, et üha individuaalsem käitumine muudab inimeste lojaalsust seoses 
sotsiaalsete institutsioonidega, näiteks sotsiaalkindlustussüsteemidega, ning esitab väljakutse 
arutelule, mida peetakse solidaarsuse ja sotsiaalse tasakaalustamise ümbermõtestamise 
küsimuses.

Finantsarengud

Juhul, kui praegust poliitikat jätkatakse, põhjustab rahvastiku vananemine prognooside 
kohaselt enamikus liikmesriikides 2050. aastaks riiklike kulutuste suurenemise, eelkõige 
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pensionide, tervishoiu ja pikaajalise hooldusega seonduvate kulutuste tõttu. Võimalik 
tasakaalustav kokkuhoid hariduse riikliku rahastamise valdkonnas on tõenäoliselt piiratud, 
kuna suurenevad investeeringud elukestva õppe valdkonnas.

Raportöör tunnistab, et maksude kogumist on mõjutanud struktuurilised arengud ja järjest 
tõsisemad väljakutsed, nagu kasvav ülemaailmne konkurents ja tootmisressursside suurenev 
liikuvus; seetõttu rõhutab raportöör vajadust arutada alternatiivsete ja tugevate maksubaaside 
leidmise üle. 

Majandusarengud

Maailma iseloomustab praegu globaliseerumine, mis tähendab kiirenevat ja vaba kaubandust 
ning tehnoloogia kiiret arengut, mis loob teravaid konkurentsisurveid ja sunnib ettevõtteid 
paindlikkusele, et turul ajaga kaasas käia. Prognoosid näitavad, et SKP potentsiaalne 
keskmine aastane kasvumäär järgmistel aastakümnetel väheneb. 

Tulevikus majanduskasvu allikad muutuvad: aastani 2010. annab majanduskasvule positiivse 
panuse tööhõive, mis aga pärast 2030. aastat muutub märkimisväärseks negatiivseks 
panustajaks ning peamiseks ja mõnikord ka ainsaks kasvuallikaks saab tööjõu tootlikkus. 
Kõrge tootlikkuse säilitamiseks tuleb rohkem investeerida teadus- ja arendustegevusse.

Tööjõu muutunud vanuseline struktuur võib muuta tarbimise ja sisenõudluse koosseisu, mis 
võib kaasa tuua vajaduse teha sektoritevahelisi ümberpaigutusi, mis eeldab tööalase liikuvuse 
suurenemist, vältimaks suuremaid ebakõlasid tööturul, mis tulenevad veelgi madalamast 
tööhõivest.

Tööturul toimuvad arengud

Globaliseerumine põhjustab tööstuslikke ja piirkondlikke struktuurilisi muutusi ning muutusi 
tööhõive struktuuris ja tasemes, kõnealused muutused toovad omakorda kaasa poliitika, mille 
eesmärk on senisest enam saavutada kaitstud paindlikkust (flexicurity); raportöör rõhutab, et 
peamiseks väljakutseks on saavutada majanduslik paindlikkus suurema sotsiaalkaitsega, et 
luua keskkond võimaluste parimaks kasutamiseks; raportöör tunnistab kvalifitseeritud ja 
kohaneva tööjõu vajadust, milleks on vaja ühitada aktiivne tööturupoliitika ja investeeringud 
elukestva õppe valdkonnas, mis on vajalikud tööalase konkurentsivõime suurendamiseks.

Samuti tähendab see eelkõige madala kvalifikatsiooniga töötajatele mõeldud hariduse ja 
koolituse tõhustamist.

Tööturg on poliitika edukaks kohandamiseks võtmetähtsusega, sest lõppkokkuvõttes on riigi 
majandustoodang tegur, mis määrab riigi võime säilitada kõrge heaolu tase.

Praeguse sisserände taseme säilimise juures väheneb tööealine elanikkond 2005. aasta 227 
miljonilt inimeselt 183 miljoni inimeseni 2050. aastal, tööhõivemäär tõuseb (peamiselt naiste 
suurema tööhõivemäära tulemusel) 2020. aastaks 70%-le, tööga hõivatud inimeste koguarv on 
2017. aastaks kasvanud 20 miljoni inimese võrra, kuid väheneb seejärel 2050. aastaks 30 
miljoni inimese võrra. 

Samuti toob see kaasa töötute väiksema osakaalu, mistõttu vähenevad 2050. aastaks 
töötushüvitisega seonduvad kulutused ligikaudu 0,6 protsendipunkti võrra SKPst. Tegemist 
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on väga tagasihoidliku ja suhteliselt kasina vähenemisega, mis ei hüvita suuremaid kulutusi 
teistes sektorites.

Tööjõu kahanemine põhjustab töötatud tundide koguarvu vähenemise. Kõnealuse 
suundumuse kompenseerimiseks tuleb suurendada allesjäänud töötajate töötundide arvu või 
vähendada osalise tööajaga töötavate inimeste arvu.

Kõrge tööhõivemäära püsimine sõltub suures osas selliste isikurühmade tööturule 
meelitamisest, keda on valdavalt tööturul diskrimineeritud. Seda arvesse võttes on vaja, et 
naised saaksid ühitada oma majandusliku rolli ja pereelu võrdsel ja tõhusal viisil ning teha 
muudatusi seoses peamiste majapidamisteenuste (näiteks lapsehooldus) osutamisega, et 
võimaldada naistel töö- ja pereelu ühitada. 

Seda arvesse võttes on samuti oluline, et ka asjakohaste tööoskustega vanematel inimestel 
oleks piisavalt töövõimalusi. Seetõttu tuleb võidelda vanusepõhise diskrimineerimisega, 
edendada elukestvat õpet, välja töötada paindlikud mehhanismid pensionile jäämiseks ning 
kehtestada head töötingimused.

Raportöör on seisukohal, et liikmesriigid peaksid neid suundumusi kasutama võimalusena 
struktuurireformide elluviimiseks. 

Vanusega seotud arengud

Rahvastiku vananemine avaldab senisest suuremat survet avalikele kulutustele ja maksutulu 
teatavatele kategooriatele ning samal ajal muudab globaliseerumine üha keerulisemaks 
maksude kogumise liikuvatest maksubaasidest.

Keskmise eeldatava eluea prognoositav kasv tuleneb suures osas eakate suremuse 
vähenemisest, mis muudab pensioni ja tööelu kestuse suhtarvu. 

Raportöör on veendunud, et üheks sõlmküsimuseks saab tööturupoliitika ning maksude ja 
hüvitistesüsteemi reformide väljatöötamine, et suurendada tööjõu pakkumist ja edendada 
heaoluriigi reformimist, mis tagavad riigi rahanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse rahvastiku 
vananemise tingimustes.

Pensionid

Demograafiline areng põhjustab kõigis liikmesriikides pensionidega seotud riiklike kulutuste 
suurenemise. Seda suurenemist on võimalik vähendada osalise üleminekuga riiklikelt 
pensioniskeemidelt erapensioniskeemidele, kuid erapensioniskeemide suurem kasutamine 
võib põhjustada uusi probleeme ja ohuvorme ning tekitada vajaduse erapensionifonde 
asjakohaselt reguleerida. 

Liikmesriikides kasutatavad pensioniskeemid on (kuigi erineval määral) ajalooliselt 
kujunenud, tuginedes nn meespalgatöölise mudelile, st et nad on väga perepõhised. 

Tähelepanu tuleb pöörata vajadusele kujundada ümber traditsioonilised pensionisüsteemid, 
mis põhinevad riskide korrapärasel hindamisel ja milles on võetud eelduseks tüüpiline 
elutsükkel, võttes arvesse, et tüüpiliseks peetavad elutsüklid muutuvad kiiresti ning et nn 
ebaühtlased elulood muutuvad üha tavalisemaks, mis toob endaga kaasa uue sotsiaalse ohu, 
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milleks on ebakindlamad prognoosid seoses paljude üksikisikute ja eelkõige haavatavate 
rühmadega, sealjuures eelkõige sisserändajate, madala kvalifikatsiooniga töötajate ja 
üksikvanematega. Tööga seonduv ebastabiilsus mõjutab oluliselt pensionitaotlusi ning 
enamikul ametikohtadel mõjutab tööstaaži katkemine karjääri ja palgataset negatiivselt.

Laste eest kannavad reeglina hoolt naised, kes teevad seda vabatahtlikult või siis olude sunnil 
kultuuritraditsioonide ja sotsiaalsete normide survel või lastehooldusvõimaluste madala 
kvaliteedi või puudumise tõttu; Sellele asjaolule lisanduvad sünnituspuhkuse tingimused, mis 
paljudes liikmesriikides näevad ette, et naine on kohustatud sünnituspuhkust kasutama; 
raportöör rõhutab vajadust hüvitada naistele kõnealune kaotus tööstaažis ning võimaldada neil 
teha laste saamise suhtes isiklik valik, ilma et nad peaksid kartma rahaliselt ebasoodsamasse 
olukorda sattumist.

Tervishoiualased arengud

Vanus ei ole iseenesest küll tervishoiukulutuste põhjuseks, kuid vananev rahvastik avaldab 
survet avaliku sektori kulutuste suurenemiseks ning enamikus liikmesriikides suurenevad riigi 
kulutused tervishoiule 2050. aastaks 1,5–2 protsendipunkti võrra SKPst. 

Rahvastiku vananemine mõjutab oluliselt pikaajalisi hooldushüvitisi, peamiselt eakate 
inimeste arvu kasvu tõttu, mis tingib pikaajalise hoolduse vajaduse suurenemise ja seega 
kulutuste suurenemise 0,5–1 protsendipunkti võrra SKPst.

Lisaks langeb kodumajapidamistes lähedaste poolne hooldus (suund väiksemaarvuliste 
perekondade poole ja naiste suurem osalemine tööturul) ning kulude suurenemine võib 
pikaajalise hoolduse valdkonnas olla prognoositavast suurem.

Rahvastiku vananemise tingimustes suurendab „tervishoiuteenuste tagamine kõigile” teenuse 
kulusid, mis (arvestades, et maksete suurendamine ei ole võimalik) kiirendab suundumust viia 
avaliku sektori vahenditest rahastatavate teenuste hulk üksnes teatavatele elutähtsatele 
tuumikteenustele, mis toob kaasa lakkamatu arutelu selle tuumiku ulatusest. Inimesed, kel on 
vahendeid solidaarsest süsteemist lahku lüüa, võivad loobuda avaliku sektori 
tervishoiusüsteemi kasutamisest erasektori teenuseosutaja ning suurema arvu ja parema 
kvaliteediga tervishoiuteenuste kasuks, mis suurendab veelgi survet tervishoiu riiklikule 
rahastamisele, mis toob kaasa veelgi kasinamad ja veelgi madalama kvaliteediga teenused, 
mis omakorda vähendab avaliku sektori tervishoiusüsteemi usaldusväärsust ja seab 
solidaarsuse surve alla.

Raportööri põhikaalutlused

Rahvastiku vananemisest tingitud demograafilised surved ja elanikkonna mitmekesisemad 
struktuurid sunnivad (koos maksudealase karmi reaalsusega) liikmesriike mõtestama ümber 
traditsiooniliste sotsiaalkindlustussüsteemide koostisosi, nagu pensioniskeemid, 
tööturuprogrammid ning tervishoiu- ja hariduspoliitika.

Kõnealuste suundumuste leevendamise üks võimalusi oleks suurendada tööhõivemäära, 
eelkõige 55–65 aasta vanuste isikute ning naiste osas, kelle tööhõivemäär on praegu oluliselt 
madalam. Selleks on vaja luua piisavad võimalused, et naised saaksid ühitada töö- ja pereelu, 
mis eelkõige tähendab lapsehooldusteenuseid ja pikapäevakoole, ning samuti on vaja 
parandada puuetega inimeste töövõimalusi ja -tingimusi ning tugevdada jõupingutusi 
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võitluses sotsiaalse tõrjutusega. Selle saavutamiseks tuleb ellu viia Lissaboni strateegia, 
eesmärgiga muuta inimesed tööturul aktiivseks, tagada neile inimväärne tasu ja muud 
stiimulid töötamiseks.

Samal ajal tuleb liikmesriikides tulevastel aastakümnetel tagada elanikkonnale osutatavate 
tervishoiuteenuste ja pensionide jätkusuutlikkus ja piisavus, mis on ülesanne, mille täitmiseks 
on vaja võtta meetmeid ühiskonna, valitsuse, ettevõtete ja kodumajapidamiste kõigil 
tasanditel.
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