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VÕITLUS VAESUSE, SOTSIAALSE
TÕRJUTUSE JA DISKRIMINEERIMISE VASTU

Liikmesriikide toetamisel vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastases võitluses
seab Euroopa Liit eesmärgiks tugevdada kaasamist Euroopa ühiskonda ja ühiskonna ühtsust
ning tagada kõigi kodanike võrdne juurdepääs olemasolevatele võimalustele ja vahenditele.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklid 19, 145–150 ja 151–161.

EESMÄRGID

Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu on üks konkreetsetest eesmärkidest, mille EL ja
liikmesriigid on endale sotsiaalpoliitika valdkonnas seadnud. Vastavalt ELi toimimise lepingu
artiklile 153 tuleb sotsiaalne kaasatus saavutada ainult mitteseadusandliku koostöö alusel, mis
on avatud koordinatsiooni meetod, samas võimaldab ELi toimimise lepingu artikkel 19 ELil
võtta meetmeid diskrimineerimise vastu võitlemiseks nii potentsiaalsetele ohvritele õiguskaitse
pakkumise kui ka stimuleerivate meetmete kehtestamise teel.

SAAVUTUSED

A. Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega
Ajavahemikul 1975–1994 viis Euroopa Majandusühendus läbi mitu katseprojekti ja programmi,
mille eesmärk oli võidelda vaesuse ja tõrjutusega. Ühenduse tegevus selles valdkonnas
põhjustas aga jätkuvalt vaidlusi, sest puudus õiguslik alus.
See olukord muutus Amsterdami lepingu jõustumisega 1999. aastal, kuna selles lepingus on
sotsiaalse tõrjutuse kõrvaldamine sätestatud ühenduse sotsiaalpoliitika ühe eesmärgina. ELi
toimimise lepingu artikli 160 kohaselt asutati 2000. aastal sotsiaalkaitsekomitee, et edendada
koostööd nii liikmesriikide vahel kui ka komisjoniga.
Aastal 2000 algatatud Lissaboni strateegia raames loodi järelevalve- ja
koordineerimismehhanism, mille kohaselt seati eesmärgiks mõõta vaesust teatavate näitajate
ja võrdlusaluste põhjal, anda liikmesriikidele suunised ja koostada riiklikud tegevuskavad
vaesuse vastu võitlemiseks. Avatud koordinatsiooni meetodit kohaldati paralleelselt ka teistes
sotsiaalkaitse valdkondades.
Komisjon tegi 2005. aastal ettepaneku kaasata käimasolevad protsessid sotsiaalse kaitse ja
kaasamispoliitika uude avatud koordinatsiooni meetodi raamistikku. Sotsiaalvaldkonna avatud
koordinatsiooni meetod hõlmab sotsiaalset ühtekuuluvust, meeste ja naiste võrdõiguslikkust
ning võrdsete võimaluste tagamist kõigile tõhusa sotsiaalkaitsesüsteemi abil, Lissaboni
majanduskasvu, tööhõive ja sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärkide tõhusat ja vastastikust
toimivust, head valitsemistava ja sidusrühmade kaasamist.
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Komisjon ajakohastas nõukogu soovitust 92/441/EMÜ oma 2008. aasta oktoobri soovitusega
tööturult tõrjutud isikute aktiivse kaasamise kohta ning teatas, et liikmesriigid peaksid
tööturult välja tõrjutud inimeste aktiivseks kaasamiseks välja töötama ja rakendama
integreeritud laiahaardelise strateegia, ühendades piisava sissetulekutoetuse, kaasavad tööturud
ja juurdepääsu kvaliteetsetele teenustele.
Aastal 2010 vastu võetud strateegia „Euroopa 2020“ üheks peamiseks uuenduseks aruka,
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu osas oli vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise
uus ühine eesmärk: allpool riiklikku vaesuspiiri elavate Euroopa kodanike arvu vähendamine
25 % võrra ning üle 20 miljoni inimese vaesusest välja aitamine.
Selle eesmärgi saavutamiseks lõi komisjon 2010. aasta detsembris vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse
vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi ja koostas nimekirja peamistest algatustest, nagu
riiklikul tasandil aktiivse kaasamise strateegiate hindamine ja valge raamat pensionide kohta
(COM(2010)0758). Alates 2011. aastast on programmiga seotud iga-aastane kohtumine toonud
kokku poliitikakujundajad, peamised sidusrühmad ja vaesust kannatanud inimesed.
Kuna kriisi tõttu on Euroopas kasvanud vaesuse ohus isikute arv, võttis komisjon 2013. aastal
vastu kaks täiendavat algatust.
Komisjon nõuab oma 2013. aasta veebruari teatises „Sotsiaalsed investeeringud majanduskasvu
ja ühtekuuluvuse edendamiseks – sotsiaalsete investeeringute pakett“ tungivalt, et liikmesriigid
seaksid esikohale sotsiaalsed investeeringud inimestesse, eesmärgiga investeerida lastesse, et
aidata neil väljuda ebasoodsate olude ringist.
Oktoobris 2013 esitas komisjon vastuseks Euroopa Ülemkogu esitatud nõudmistele ettepaneku
tugevdada majandus- ja rahaliidu juhtimise sotsiaalset mõõdet. Selle peamine element on
sotsiaalnäitajate tulemustabel, mis on analüütiline vahend kogu ELis arengu mõõtmiseks,
mis nõuab täpsemat järelevalvet. Tulemustabel hõlmab viit peamist näitajat: töötus, noorte
töötus ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-noorte) määr, leibkonna kasutada
olev tulu; vaesusriski määr ning sissetulekute ebavõrdsus. Alates 2014. aasta Euroopa
poolaastast on tulemustabel hõlmatud iga-aastase majanduskasvu analüüsi juurde kuuluvasse
ühisesse tööhõivearuandesse, milles seatakse strateegilised poliitilised prioriteedid. Aastal
2015 lisati kolm tööhõive näitajat (tööjõus osalemise määr, pikaajalise töötuse määr ning
noorte tööpuuduse määr) makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse häiremehhanismi
aruandesse, kuigi ilma täiendavate meetmete võtmiseta, sest komisjon eeldab, et need näitajad
iseenesest ei tähista makrorahanduslike riskide suurenemist.
B. Diskrimineerimisvastased õigusaktid
Aastat 1997 võib pidada pöördepunktiks, sest siis lisati Euroopa Ühenduse asutamislepingusse
uus artikkel – artikkel 13 (mis on praeguse ELi toimimise lepingu artikkel 19) –, millega antakse
nõukogule volitused võtta meetmeid võitlemiseks paljudel uutel alustel diskrimineerimise vastu,
mille hulgas on rassiline või etniline päritolu, usutunnistus või veendumused, vanus, puue ja
seksuaalne sättumus. Artiklit muudeti 2003. aastal Nice’i lepinguga, et võimaldada vastu võtta
stimuleerivaid meetmeid.
Seejärel võeti vastu mitu direktiivi:
— rassilise võrdõiguslikkuse direktiiv (2000/43/EÜ);

— võrdse tööalase kohtlemise direktiiv (2000/78/EÜ);

— võrdse kohtlemise direktiiv (2006/54/EÜ), millega liideti mitu varasemat direktiivi meeste
ja naiste võrdsete võimaluste kohta.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0758
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Võrdse kohtlemise õiguse võrdlevas analüüsis (2017) rõhutatakse, et need direktiivid on suurel
määral tõhustanud õiguslikku kaitset diskrimineerimise vastu kogu Euroopas, seda vaatamata
väiksematele puudujääkidele ülevõtmisel mõnes liikmesriigis.
Veel kaks komisjoni ettepanekut võtta vastu võrdsust suurendav direktiiv ootab nõukogus
konsensust: direktiiv soolise tasakaalu kohta ettevõtete juhatuses (2012) ning direktiiv, millega
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet väljaspool tööhõive valdkonda (2008). Rasedus- ja
sünnituspuhkust käsitlev 2008. aasta direktiiv (millega muudetakse 1992. aasta direktiivi), mida
Euroopa Parlament toetas, kuid mille läbivaatamine nõukogus oli aastateks seiskunud, võeti
2015. aasta juulis tagasi. Selle asemel esitas komisjon aprillis 2017 ühe Euroopa sotsiaalõiguste
samba tulemusena ettepaneku direktiivi kohta, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate
töö- ja eraelu tasakaalustamist (5.10.1). Selles käsitletakse hoolduskohustuste jagamist naiste ja
meeste vahel laiemast vaatenurgast.
C. Stimuleerivad meetmed
Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 2002. aasta detsembris vastu otsuse 50/2002/EÜ,
millega kehtestatakse ühenduse tegevusprogramm liikmesriikidevahelise koostöö ergutamiseks
sotsiaalse tõrjutuse tõkestamise alal. Asutamislepingu artikli 13 lõike 2 (praegu ELi
toimimise lepingu artikli 19 lõige 2) alusel algatati ühenduse tegevuskava diskrimineerimise
vastu võitlemiseks; see hõlmas kõiki artiklis 13 loetletud aluseid, välja arvatud sooline
diskrimineerimine, millega tegeldi eraldi Euroopa Ühenduse soolise võrdõiguslikkuse
programmi raames.
Aastal 2007 koondati kõik tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkonnas loodud EÜ
rahastamisprogrammid ühtsesse raamistikku ning võeti vastu programm „Progress“. Selleks et
haldust veelgi tõhustada, on programm „Progress“ aastateks 2014–2020 ette nähtud praeguse
Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) üks kolmest teljest (5.10.2).
Märtsis 2014 võtsid parlament ja nõukogu vastu määruse (EL) nr 223/2014 Euroopa abifondi
kohta enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD). Fondist toetatakse liikmesriikide
meetmeid enim puudustkannatavatele isikutele materiaalse abi andmiseks ja nende sotsiaalseks
kaasamiseks. Ajavahemikuks 2014–2020 eraldatud eelarve on reaalarvudes 3,8 miljardit
eurot, lisaks veel 15 % riiklikku kaasrahastamist, mida liikmesriigid annavad oma riiklike
programmide raames.
Peamine rahastamisvahend on Euroopa Sotsiaalfond (ESF), mis võimaldab ELi poolt
kaasrahastada ka meetmeid, mille eesmärk on võitlus diskrimineerimise vastu ja kõige
ebasoodsamas olukorras olevate inimeste tööturule aitamine (5.10.2).
D. Konkreetsetele rühmadele suunatud ELi strateegiad
Komisjon võttis 2010. aasta novembris vastu Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–
2020 (COM(2010)0636), mis tugines puudega inimesi käsitlevale Euroopa tegevuskavale
(2004–2010). Soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas on uus kava „Strateegiline kohustus soolise
võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016–2019“ jätkuks komisjoni naiste ja meeste
võrdõiguslikkuse strateegiale 2010–2015, milles määratletakse peamised prioriteedid. Seistes
silmitsi noorte töötuse kõrge määraga, esitas komisjon 2012. aastal noorte tööhõive paketi
ettepaneku. Lisaks võttis nõukogu 2016. aasta veebruaris komisjoni ettepaneku põhjal vastu
soovituse, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule. Peale selle lõi komisjon
2016. aasta detsembris Euroopa solidaarsuskorpuse, et tekitada noortele uusi võimalusi (5.10.3).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.10.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.10.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0636
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/et/FTU_5.10.3.pdf
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EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Lissaboni lepingu jõustumise järel on ELi toimimise lepingu artikli 19 lõike 1 kohaselt Euroopa
Parlamendil õigus anda nõusolek diskrimineerimisevastaste õigusaktide vastuvõtmiseks.
Euroopa Parlament osales aktiivselt arutelus, mille tulemusel võeti Euroopa Liidu toimimise
lepingusse artikkel 19, ning on sageli kutsunud komisjoni ja liikmesriike üles tagama 2000.
aasta direktiivide nõuetekohane, täielik ja õigeaegne rakendamine. Euroopa Parlament on sageli
võtnud vastu resolutsioone, mille eesmärk on tugevdada ELi tegevust sotsiaalselt ebasoodsas
olukorras olevate isikute tingimuste ja väljavaadete parandamiseks ning vähendada vaesust.
Lisaks rõhutatakse parlamendi arvukates raportites kvaliteetsete töökohtade rolli vaesuse
ennetamisel. Mitmes resolutsioonis väljendatakse heameelt komisjoni aktiivse kaasamise
strateegia ja vaesuse vastu võitlemise Euroopa tegevuskava üle (6. mai 2009. aasta ja 15.
novembri 2011. aasta resolutsioonid).
Oma 20. oktoobri 2010. aasta resolutsioonis miinimumsissetuleku rolli kohta vaesuse vastu
võitlemisel ja kaasava ühiskonna edendamisel Euroopas toetas parlament miinimumsissetulekut
(mis oleks vähemalt 60 % konkreetse liikmesriigi mediaansissetulekust) ja piisavat (st
vaesuspiiri ületavat) miinimumpalka. Kuus aastat hiljem kutsus parlament komisjoni üles
hindama, millisel viisil ja milliste vahenditega võib tagada piisava sissetuleku liikmesriigi
tasandil, et toetada sotsiaalset sidusust kogu liidus (14. aprilli 2016. aasta resolutsioon
vaesusevastase eesmärgi saavutamise kohta majapidamiskulude kasvu kontekstis).
Lisaks toetas parlament väga aktiivselt enim puudustkannatavatele isikutele suunatud ELi
toidujagamisprogrammi jätkamist ja piisavat rahastamist (nt 7. juuli 2011. aasta resolutsioon
liidus enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi jaotamise programmi kohta) ja saavutas
2012. aasta veebruaris nõukoguga kokkuleppe päästekava osas. Aastal 2013 peetud
läbirääkimiste tulemusel kiitis nõukogu heaks parlamendi taotluse suurendada abifondi eelarvet
2,5 miljardilt eurolt 3,5 miljardi euroni. Lisaks sellele nõudis parlament oma 26. oktoobri 2016.
aasta resolutsioonis maksete assigneeringute märkimisväärset suurendamist Euroopa abifondile
enim puudust kannatavate isikute jaoks.
Parlament on alates 2012. aastast kritiseerinud mitmes resolutsioonis seda, et Lissaboni lepingu
täielik potentsiaal tööhõive ja sotsiaalpoliitika küsimustes on jäänud kasutamata. Parlamendil
on hea meel komisjoni algatuse üle sotsiaalse mõõtme tugevdamiseks ja ta toetab tulemustabeli
koostamist. Parlament on lisaks palunud komisjonil määratleda konkreetsed võrdlusandmed
sotsiaalkaitse miinimumtaseme kujul (20. novembri 2012. aasta resolutsioon pealkirjaga
„Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas“ ja 21. novembri 2013. aasta resolutsioon pealkirjaga
„Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine“).
Hiljutistes resolutsioonides kajastub parlamendi mure selle pärast, et EL on veel kaugel
tööhõive- ja sotsiaaleesmärkide täitmisest, eelkõige vaesuse vähendamise eesmärgi täitmisest.
Parlament nõuab majanduskasvu soodustavat ja diferentseeritud eelarve konsolideerimist,
mis võimaldaks ka liikmesriikidel töötuse vastu võidelda. Parlament nõuab sotsiaalnäitajate
tulemustabelisse selliste täiendavate näitajate lisamist nagu laste vaesuse tase ja kodutus (25.
novembri 2014. aasta resolutsioon strateegia „Euroopa 2020“ tööhõive- ja sotsiaalaspektide
kohta).
Oma 11. märtsi 2015. aasta resolutsioonis pealkirjaga „Majanduspoliitika koordineerimise
Euroopa poolaasta ning 2015. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid“
palub parlament komisjonil kasutada rohkem sotsiaalnäitajate tulemustabelit poliitika
kujundamisel. Parlament väidab, et üldiselt tuleks Euroopa poolaasta menetluses tööhõive-
ja sotsiaalküsimused seada makromajanduslike kaalutlustega võrdsetele alustele. Lisaks
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kutsub Euroopa Parlament mitmes resolutsioonis viima läbi sotsiaalselt tasakaalustatud ja
jätkusuutlikke struktuurireforme ning tõhustama avaliku sektori kulutusi, ohustamata samas
põhiliste avalike ja sotsiaalteenuste osutamist (25. veebruari 2016. aasta resolutsioon ja 24.
juuni 2015. aasta resolutsioon). Sellest tulenevalt väljendas Euroopa Parlament oma 15.
veebruari 2017. aasta resolutsioonis heameelt asjaolu üle, et komisjon kinnitas oma iga-
aastases majanduskasvu analüüsis 2017. aasta Euroopa poolaasta raames taas sotsiaalselt
tasakaalustatud struktuurireformide tegemist. Soolise võrdõiguslikkuse osas nõuab Euroopa
Parlament soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist poliitika kujundamisse ja eelarvetesse ja
soolise mõju hindamise läbiviimist mis tahes uue poliitika väljatöötamisel.
Susanne Kraatz
06/2017
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