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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 Euroopa ühiskonna kaasamist
ja ühtekuuluvustunnet ning teha võimalused ja vahendid kõigile inimestele võrdselt
kättesaadavaks.

ÕIGUSLIK ALUS

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

EESMÄRGID

Üks konkreetsetest sotsiaalpoliitika eesmärkidest, mille EL ja liikmesriigid on endale
seadnud, on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamine. 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 tõrjutuse vastu
Ajavahemikul 1975–1994 viis Euroopa Majandusühendus läbi mitu katseprojekti ja
programmi, mille eesmärk oli vaesuse ja tõrjutuse vähendamine. Vastava õigusliku
aluse puudumise tõttu põhjustas ühenduse sellealane tegevus aga pidevalt vaidlusi.
Olukord muutus Amsterdami lepingu jõustumisega 1999. aastal, kuna selles lepingus
sätestati sotsiaalse tõrjutuse kõrvaldamine ühenduse sotsiaalpoliitika ühe eesmärgina.
Aastal 2000 asutati sotsiaalkaitsekomitee (ELi toimimise lepingu artikkel 160), et
edendada koostööd nii liikmesriikide vahel kui ka komisjoniga.
Aastal 2000 algatatud Lissaboni strateegia raames loodi järelevalve- ja
koordineerimismehhanism, mille kohaselt tuleb püstitada eesmärgid, mõõta vaesust
teatavate näitajate ja võrdlusaluste põhjal, anda liikmesriikidele suunised ja koostada
riiklikud tegevuskavad vaesuse vähendamiseks. Samuti kehtestati sellega komisjoni
ja liikmesriikide vaheliseks koostööks uus juhtimismehhanism, avatud koordinatsiooni
meetod – vabatahtlik poliitilise koostöö protsess, mille aluseks on kokkulepitud ühised
eesmärgid ja näitajad. Selle raames tehakse koostööd ka sidusrühmade, sealhulgas
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sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonnaga. Alates 2006. aastast on uue poliitilise
raamistiku – sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse avatud koordinatsiooni meetodi
(sotsiaalvaldkonna avatud koordinatsiooni meetod) – raames ümber kujundatud ja ühte
koondatud kolm eraldiseisvat avatud koordinatsiooni meetodit sotsiaalse kaasatuse,
tervishoiu ja pikaajalise hoolduse ning pensionide valdkonnas.
Komisjoni 2008. aasta oktoobri soovituses tööturult tõrjutud isikute aktiivse kaasamise
kohta öeldakse, et liikmesriigid peaksid töötama välja ja rakendama integreeritud ja
tervikliku strateegia tööturult tõrjutud isikute aktiivseks kaasamiseks, milles on ühitatud
piisav sissetulekutoetus, kaasamispõhimõttest lähtuv tööturg ja heatasemeliste
teenuste kättesaadavus.
Aastal 2010 vastu võetud aruka, kestliku ja kaasava majanduskasvu strateegia
„Euroopa 2020“ üheks peamiseks uuenduseks oli vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse
vähendamise uus ühine eesmärk: vähendada allpool riiklikku vaesuspiiri elavate
Euroopa kodanike arvu 25% võrra ning aidata üle 20 miljoni inimese vaesusest
välja. See eesmärk jäi täitmata ning 2021. aasta märtsis lisas komisjon Euroopa
sotsiaalõiguste samba tegevuskavasse uue peamise eesmärgi aidata 2030. aastaks
vaesusest välja vähemalt 15 miljonit inimest (sealhulgas vähemalt 5 miljonit last).
Komisjon käivitas 2010. aasta detsembris ühena strateegia „Euroopa 2020“
seitsmest juhtalgatusest vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa
tegevusprogrammi ja koostas nimekirja peamistest algatustest, nagu aktiivse
kaasamise riiklike strateegiate hindamine ja valge raamat pensionide kohta.
Komisjoni 2013. aasta veebruari teatises „Sotsiaalsed investeeringud majanduskasvu
ja ühtekuuluvuse edendamiseks – sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi rakendamine
aastatel 2014–2020“ nõuti, et ebasoodsate olude nõiaringi murdmiseks seaksid
liikmesriigid esikohale sotsiaalsed investeeringud inimestesse, eriti lastesse.
Aastal 2010 toimunud Euroopa poolaasta sisseseadmise järel esitas komisjon
2013. aastal vastusena Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlamendi nõudmistele
ettepaneku tugevdada majandus- ja rahaliidu juhtimise sotsiaalset mõõdet. Selle
peamine element on sotsiaalnäitajate tulemustabel, mis on analüütiline vahend
kogu ELis toimuvate täpsemat järelevalvet nõudvate suundumuste tuvastamiseks.
Tulemustabel koosneb teisestest ja põhinäitajatest, mille hulgas on näitajad
sissetulekute ebavõrdsuse, leibkonna kasutada oleva sissetuleku, vaesuse või
sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste määra, mittetöötavate ja mitteõppivate
noorte määra ning sotsiaalsiirete vaesust vähendava mõju kohta.
Tulemustabel lisatakse iga-aastase majanduskasvu analüüsi juurde kuuluvasse
ühisesse tööhõivearuandesse, milles seatakse strateegilised poliitilised prioriteedid ja
mis on iga-aastase Euroopa poolaasta protsessi esimene etapp. Aastal 2020 uuendas
von der Leyeni komisjon iga-aastast majanduskasvu analüüsi, nimetades selle ümber
iga-aastaseks kestliku majanduskasvu analüüsiks ja lõimides sellesse ÜRO kestliku
arengu eesmärgid, sealhulgas vaesuse kaotamise, nälja kaotamise ja ebavõrdsuse
vähendamise eesmärgi.
Novembris 2017 avaldatud ühisteadaandes väljendasid kõik kolm peamist ELi
institutsiooni oma pühendumust Euroopa sotsiaalõiguste sambale. Selle samba
raames kehtestatakse ühena kolmest põhivaldkonnast sotsiaalne kaitse ja kaasamine
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(2.3.1 Sotsiaal- ja tööhõivepoliitika: üldpõhimõtted). Euroopa sotsiaalõiguste sammast
on kasutatud mitme seadusandliku ja poliitilise algatuse käivitamiseks, nagu direktiiv
(EL) 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus
ning sotsiaalse õigluse pakett, mis hõlmab määrust (EL) 2019/1149, millega asutatakse
Euroopa Tööjõuamet, ning nõukogu 8. novembri 2019. aasta soovitust, milles
käsitletakse töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääsu sotsiaalkaitsele.
Euroopa Komisjon avaldas 2020. aasta oktoobris ettepaneku võtta vastu direktiiv
piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus, mille eesmärk on palgavaesuse
vähendamine. Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid esialgsele kokkuleppele
2022. aasta juunis.
Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava esitati 2021. aasta märtsis ja see sisaldas
mitut asjakohast algatust: Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia, nõukogu soovitus,
millega luuakse Euroopa lastegarantii, ja kodutuse vastu võitlemise Euroopa platvorm,
mis käivitati 2021. aasta juunis. Tegevuskavas teatati ka muudest algatustest, kaasa
arvatud nõukogu soovitus miinimumsissetuleku kohta (2022) ja pikaajalise hoolduse
algatus (2022) ning heaoluriigi tulevikku käsitlev kõrgetasemeline eksperdirühm,
kes esitab oma aruande 2022. aasta lõpuks. Komisjon esitas sotsiaalnäitajate
tulemustabeli muudetud versiooni, mis peaks tegevuskava poliitilisi prioriteete paremini
kajastama. Juunis 2021 kiitsid tööhõive- ja sotsiaalministrid heaks põhinäitajate
uuendatud loetelu.
B. Diskrimineerimisvastased õigusaktid
Aastat 1997 võib pidada pöördepunktiks, sest siis lisati Euroopa Ühenduse
asutamislepingusse uus artikkel 13 (praegu ELi toimimise lepingu artikkel 19), millega
antakse nõukogule volitused võtta meetmeid paljudel uutel alustel – näiteks rassilise
või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude ja seksuaalse
sättumuse põhjal – toimuva diskrimineerimise vastu. Seda artiklit muudeti 2003.
aastal Nice’i lepinguga, et saaks vastu võtta stimuleerivaid meetmeid. Euroopa
sotsiaalõiguste samba (2017) raames kinnitati veel kord soolise võrdõiguslikkuse ja
võrdsete võimaluste põhimõtteid.
Selles valdkonnas on vastu võetud mitu direktiivi:
— rassilise võrdõiguslikkuse direktiiv (2000/43/EÜ),

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

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

— direktiiv (EL) 2019/1158, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja
eraelu tasakaalu ning vaadeldakse laiemalt hoolduskohustuste jagamist naiste ja
meeste vahel.

Komisjoni 2022. aasta tööprogrammis oli prioriteetsetena loetletud veel kaks
ettepanekut: komisjoni 2012. aasta ettepanek võtta vastu direktiiv soolise tasakaalu
kohta äriühingute juhtorganites, mille suhtes Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid
2022. aasta juunis esialgsele kokkuleppele, ning 2008. aasta ettepanek võtta vastu
direktiiv, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet väljaspool tööhõive
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valdkonda (horisontaalne diskrimineerimisvastane direktiiv), mille suhtes ei ole
nõukogus veel üksmeelt saavutatud.
C. Euroopa Liidu poolne rahastamine
Peamine rahastamisvahend on Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+), mis võimaldab ELil
kaasrahastada meetmeid, mille eesmärk on võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse
vastu, vähendada diskrimineerimist ja aidata kõige ebasoodsamas olukorras olevatel
inimestel tööturule pääseda (2.3.2 Euroopa Sotsiaalfond). ESF+ hõlmab nelja
rahastamisvahendit, mis olid programmitöö perioodil 2014–2020 eraldiseisvad: need
on Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks,
noorte tööhõive algatus ning Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm.
Ajavahemikul 2021–2027 on ESF+ kogueelarve ligi 99,3 miljardit eurot. ESF+
määruses (EL) 2021/1057 on sätestatud, et 25% vahenditest eraldatakse sotsiaalsele
kaasatusele, vähemalt 3% eelarvest kulutatakse toiduabi ja esmase materiaalse
abi andmiseks enim puudust kannatavatele isikutele ning ELi riikides, kus suure
vaesusriskiga laste arv on üle ELi keskmise, tuleb vähemalt 5% ESF+ vahenditest
kulutada meetmetele, mis toetavad laste võrdset juurdepääsu tasuta tervishoiule,
haridusele ja lapsehoiule, inimväärsele eluasemele ja piisavale toitumisele.
Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi raames rahastatakse ELi tasandil
tööhõive- ja sotsiaalpoliitika ajakohastamist, mille eesmärk on tagada piisav ja
inimväärne sotsiaalkaitse, edendada kvaliteetset ja kestlikku tööhõivet ning vähendada
diskrimineerimist, vaesust ja sotsiaalset tõrjutust.
Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD) loodi 2014. aasta
märtsis määrusega (EL) nr 223/2014. Fondist toetatakse liikmesriikide meetmeid enim
puudust kannatavatele isikutele materiaalse abi andmiseks ja nende sotsiaalseks
kaasamiseks. Aprillis 2020 tehti koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus
+ paketi ühe osana FEADis muudatusi, et teha aastateks 2020, 2021 ja 2022
kättesaadavaks lisavahendid.
Septembris 2020 loodi tööhõive toetamise erakorraline rahastu (TERA), et toetada
eelkõige lühiajaliste töökavade kaudu liikmesriikide tegevust COVID-19 pandeemiaga
toimetulekul ning töökohtade ja sissetulekute säilitamisel. Sellest rahastust saab anda
mõjutatud liikmesriikidele kokku kuni 100 miljardi euro ulatuses ELi laene, et aidata neil
töökohtade säilitamiseks vajalike avaliku sektori kulutuste järsu kasvuga toime tulla.
Taaste- ja vastupidavusrahastu jõustus 2021. aasta veebruaris ning selle eesmärk
on eraldada 2026. aasta lõpuks COVID-19 kriisi majandusliku ja sotsiaalse mõju
leevendamiseks kuni 723,8 miljardit eurot. Taaste- ja vastupidavusrahastus sätestatud
kuuest sambast kaks aitavad võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu: sotsiaalse
ja territoriaalse ühtekuuluvuse sammas ning järgmise põlvkonna, laste ja noorte
poliitika sammas.
Alates Venemaa sissetungi algusest Ukrainasse 2022. aasta veebruaris on
Euroopa Liit teinud kiireid muudatusi oma rahalistes vahendites, et aidata
liikmesriikidel võtta vastu Ukrainast põgenevaid inimesi ja toetada nende integreerimist
ELi. 2022. aasta märtsis esitas komisjon ettepaneku ühtekuuluvusmeetmete
kohta pagulaste toetamiseks Euroopas (CARE), et muuta 2014.–2020. aasta
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ühtekuuluvuspoliitika reeglid paindlikumaks. Liikmesriigid võivad kasutada selliseid
vahendeid erakorraliste meetmete rahastamiseks ja viivitamatuks toetuseks tööhõive,
hariduse ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas (nt koolitused, keelekursused,
nõustamine). 2022. aasta juunis esitas komisjon teatise „Ühtekuuluvuspoliitika
ajakohastamine – paindlik abi territooriumidele (FAST–CARE)“ ja tegi ettepaneku võtta
vastu FAST–CARE määrus, et laiendada CARE raames antavat toetust.
Seoses kliimaneutraalsele majandusele üleminekuga võttis Euroopa Liit vastu hulga
meetmeid tagamaks, et vaesus ja sotsiaalne kaasatus ei halveneks. Mõned näited
on õiglase ülemineku mehhanism, sealhulgas õiglase ülemineku fond, ja ettepanek
kliimameetmete sotsiaalfondi kohta.
D. Kindlatele elanikerühmadele suunatud ELi strateegiad
Märtsis 2021 tutvustas komisjon uut puuetega inimeste õiguste strateegiat
aastateks 2021–2030. See sisaldab ettepanekuid uue Euroopa puudega isiku
kaardi kasutuselevõtuks 2023. aasta lõpuks, algatusi juurdepääsetavuse edasiseks
parandamiseks pärast veebi juurdepääsetavuse akti (direktiiv (EL) 2016/2102) ja
Euroopa ligipääsetavuse akti (direktiiv (EL) 2019/882) vastuvõtmist ning meetmeid,
millega tagatakse puuetega inimestele võimalus täiel määral osaleda hariduses, töös
ja demokraatlikus elus ning inimväärsed elutingimused. 2022. aasta juuni seisuga on
ELi puuetega inimeste strateegia seitsmest juhtalgatusest ellu viidud kaks: puuetega
inimeste platvormi loomine ja komisjoni uuendatud personalistrateegia avaldamine.
Von der Leyeni komisjon on seadnud üheks oma põhiprioriteediks nn võrdõiguslikkuse
liidu loomise ja selle tulemusena on valminud mitmed uued algatused. Märtsis 2020
tutvustas komisjon uut soolise võrdõiguslikkuse strateegiat 2020–2025, mille eelkäijaks
oli dokument „Strateegiline kohustus soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel
2016–2019“. Märtsis 2021 tutvustas komisjon ettepanekut võtta vastu direktiiv
tasustamise läbipaistvuse ja õiguskaitsemehhanismide kohta, millega tahetakse
tugevdada meestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise
põhimõtte kohaldamist. Euroopa Parlament võttis 2022. aasta aprillis ettepaneku
suhtes vastu oma läbirääkimisseisukoha, et pidada läbirääkimisi nõukoguga.
Septembris 2020 esitati ettepanek uue ELi rassismivastase tegevuskava 2020–2025
vastuvõtmiseks. See sisaldab kohustust anda aru rassilise võrdõiguslikkuse direktiivi
kohaldamisest. Tegevuskava raames tutvustas komisjon uut romade võrdõiguslikkust,
kaasatust ja osalemist käsitlevat ELi strateegilist raamistikku ning esitas ettepaneku
võtta vastu nõukogu soovitus romade võrdõiguslikkuse, kaasamise ja osalemise kohta.
Novembris 2020 esitas komisjon läbi aegade esimese ELi LGBTIQ-inimeste
võrdõiguslikkuse strateegia, mis hõlmab kohustust avaldada 2022. aastaks aruanne
võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamise kohta.
2020. aasta novembris võttis komisjon vastu ka integratsiooni ja kaasamise
tegevuskava aastateks 2021–2027, mis sisaldab ettepanekuid neljas valdkonnas
– haridus, tööhõive, eluase ja tervishoid – eesmärgiga edendada rändajate ja
rändetaustaga inimeste integratsiooni ja sotsiaalset kaasatust.
2021. aasta oktoobris esitas komisjon ELi strateegia antisemitismi vastu võitlemiseks
ja juudi eluviisi edendamiseks (2021–2030).
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ELi meetmetes pööratakse sageli tähelepanu ka noortele. Seistes silmitsi noorte
töötuse kõrge määraga, esitas komisjon 2012. aastal ettepaneku noorte tööhõive
paketi kohta, millele 2013. aastal järgnes noortegarantii. Järjekordne algatus noortele
uute võimaluste loomiseks oli Euroopa solidaarsuskorpus (2.3.3 Tööhõivepoliitika),
mille komisjon käivitas 2016. aasta detsembris. Seoses COVID-19 pandeemiaga
ja selle ebaproportsionaalselt suure mõjuga noortele esitas komisjon noorte
tööhõive toetuspaketi ettepaneku koos selles sisalduva nõukogu soovitusega töösilla
kohta, millega tugevdatakse noortegarantiid. Komisjon käivitas ESF+ raames uue
töövahenduse algatuse ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – eesmärk, õpingud,
oskused, edu), et jõuda haavatavate noorte eurooplasteni, kes ei tööta, õpi ega
osale koolitusel, eesmärgiga aidata neil leida koht tööturul. Eespool nimetatud ELi
lapse õiguste strateegia sisaldab meetmeid lapsi mõjutava vaesuse, rassismi ja
diskrimineerimise vastu võitlemiseks ning Euroopa lastegarantii eesmärk on ennetada
sotsiaalset tõrjutust ja võidelda selle vastu, tagades abivajavatele lastele juurdepääsu
põhiteenustele.
Poliitika keskmes on olnud ka need, kes seisavad silmitsi pikaajalise töötusega. Selleks
võttis nõukogu 2016. aasta veebruaris vastu soovituse pikaajaliste töötute tööturule
integreerimise kohta.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Parlament on korduvalt vastu võtnud resolutsioone eesmärgiga tõhustada vaesuse
vähendamisele ja sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevate inimeste tingimuste ja
väljavaadete parandamisele suunatud ELi meetmeid, nagu 22. oktoobri 2020. aasta
resolutsioon euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2020 kohta, milles parlament
väljendas muret COVID-19 kriisi laastavate sotsiaalsete tagajärgede pärast, ja
11. märtsi 2021. aasta resolutsioon 2021. aasta kestliku majanduskasvu strateegia
tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta. Neis resolutsioonides nõuab parlament
sotsiaalse kestlikkuse lõimimist iga-aastasesse kestliku majanduskasvu strateegiasse,
tugevaid sotsiaalhooldussüsteeme ja Euroopa töötusedasikindlustuse sisseseadmist.
Veebruaris 2021 kordas parlament viimati nimetatud nõudmist oma resolutsioonis
ebavõrdsuse vähendamise kohta, pöörates erilist tähelepanu palgavaesusele, ning
nõudis selles ühtlasi Euroopa vaesusevastase võitluse üldstrateegiat ja seda, et
komisjon esitaks ELi miinimumsissetuleku raamistiku. Euroopa Parlamendi poolt
2015. aastal esmakordselt esitatud nõudmised Euroopa lastegarantii loomiseks on
nüüd teostunud 2021. aasta juunis vastu võetud nõukogu soovitusega.
Lissaboni lepinguga (ELi toimimise lepingu artikli 19 lõige 1) sai Euroopa Parlament
õiguse anda oma nõusoleku diskrimineerimisvastaste õigusaktide vastuvõtmiseks.
Euroopa Parlament osales aktiivselt arutelus, mille tulemusel lisati artikkel 19
Euroopa Liidu toimimise lepingusse, ning on sageli kutsunud komisjoni ja liikmesriike
üles tagama asjaomaste direktiivide täielikku ja õigeaegset rakendamist. Oma
7. veebruari 2018. aasta resolutsioonis vähemuste kaitse ja mittediskrimineerimise
kohta liikmesriikides väljendas Euroopa Parlament kahetsust edusammude puudumise
üle horisontaalse diskrimineerimisvastase direktiivi osas ning kutsus komisjoni
ja nõukogu üles taasalustama sellesisulisi läbirääkimisi. Parlament kordas neid
nõudmisi mitmes järgnevas resolutsioonis ning korraldas sel teemal 2019. aasta
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oktoobris täiskogu arutelu. Oma 6. juuli 2022. aasta resolutsioonis läbipõimunud
diskrimineerimise kohta Euroopa Liidus kutsus parlament liikmesriike ja tulevasi
ELi eesistujariike üles võtma viivitamata vastu diskrimineerimisvastase direktiivi
ning nõudis tungivalt, et komisjon tagaks kehtivate ELi diskrimineerimisvastaste
õigusaktide jõustamise ja algataks vajaduse korral rikkumismenetlused. Ta on ka
nõudnud, et poliitika kujundamisel ja eelarvetes võetaks rohkem arvesse soolist
võrdõiguslikkust ning et igasuguse uue poliitika väljatöötamisel hinnataks alati selle
soolist mõju. Resolutsioonides on samuti väljendatud muret vaesuse soolise mõõtme
ja soolise pensionilõhe pärast (nt 14. juuni2018. aasta ja 16. novembri 2017. aasta
resolutsioonid). Parlamendi 17. aprilli 2018. aasta resolutsiooni keskmes on naiste
ja tütarlaste võimestamine digitaalvaldkonna kaudu. Hiljuti tunnistas parlament oma
5. juuli 2022. aasta resolutsioonis naiste vaesuse kohta Euroopas, et sooline
võrdõiguslikkus tööturul on oluline vahend naiste vaesuse kaotamiseks. Selleks et
vähendada naiste vaesust ELis, peavad komisjon ja liikmesriigid tõhusalt kõrvaldama
olemasolevad tõkked tööturul ning takistused juurdepääsul taskukohastele teenustele,
nagu lapsehoid ja pikaajaline hooldus.
Parlament on samuti juhtinud tähelepanu teatavate kindlate elanikerühmade raskele
olukorrale pandeemia ajal. Ta võttis 17. aprillil 2020 vastu resolutsiooni ELi
koordineeritud tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgede
vastu, milles ta käsitles mitmete kaitsetumate elanikerühmade olukorda ja nõudis
tervikliku vaesusevastase strateegia koostamist. Selles resolutsioonis kutsus Euroopa
Parlament ka liikmesriike üles tagama, et puuetega inimestele vajalikud kogukondlikud
hooldus- ja tugiteenused oleksid rahastatud, hästi varustatud ja nõuetekohaselt
mehitatud. Euroopa Parlament võttis 8. juulil 2020 vastu resolutsiooni intellektipuudega
inimeste õiguste kohta COVID-19 kriisi ajal ja 17. septembril 2020 resolutsiooni
romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise kohta, milles ta
kutsus liikmesriike üles tegema COVID-19 kriisi ajal rohkem selleks, et vähendada
sotsiaalset tõrjutust ja romavastasust, parandada romade elu ja kaitsta nende tervist.
Kogu ELis kasvav kodutuse määr ja taskukohase eluaseme puudumine on muutunud
Euroopa Parlamendi jaoks üha murettekitavamaks küsimuseks, nagu märgitakse
tema 24. novembri 2020. aasta resolutsioonis kodutuse määra vähendamise kohta
ELis ja 21. jaanuari 2021. aasta resolutsioonis kõigi juurdepääsu kohta korralikule
ja taskukohasele eluasemele, milles parlament kutsub komisjoni ja liikmesriike üles
tagama, et ELi ja riiklikes õigusaktides tunnustataks ja jõustataks õigust piisavale
eluasemele kui üht põhilist inimõigust.

Aoife Kennedy / Sara Danesi
08/2022
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