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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 3), millega soovitakse asendada 

õigusloomega mitteseotud resolutsiooni ettepanek A8-0224/2017 

Euroopa Parlamendi resolutsioon töötingimuste ja ebakindlate töösuhete kohta 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et viimase kümne aasta jooksul on mittestandardsed töösuhted hõivanud 

tööturul väga olulise osa, kusjuures standardsete töösuhete osakaal on langenud 62 %-lt 

59 %-le; 

B. arvestades, et 2017. aasta aprillis oli ELi 28 liikmesriigis ilma tööta 19,121 miljonit 

meest ja naist (neist 15,04 miljonit euroalal);  

C. arvestades, et 2017. aasta aprillis oli ELi 28 liikmesriigis ilma tööta 3,746 miljonit (alla 

25aastast) noort, neist 2,617 miljonit euroalal; 

D. arvestades, et tänase seisuga elab ELi 28 liikmesriigis vaesuses 122 miljonit inimest, s.t 

24,4 % rahvastikust, võrreldes 23,8 %-ga aastal 2008; arvestades, et 9,5 % Euroopa 

kodanikest (s.o peaaegu iga kümnes) ei saa endale lubada valgurikast toitu vähemalt 

kord kahe päeva jooksul; 

E. arvestades, et viimase 15 aastaga on ebakindlad töölepingud, nagu nulltunnilepingud, 

tasustamata töö ja mittevabatahtlik osalise tööajaga töö, muutunud laialtlevinuks;  

F. arvestades, et need uued ebakindlad töösuhtevormid suurendavad vaesuse ja ebavõrduse 

riski, eelkõige noorte seas, ning avaldavad pikaajalist mõju pensioniõigustele ja 

sotsiaalkindlustusele; 

G. arvestades, et toetus ja nõudlus avaliku sektori investeeringutele on üliolulised selleks, 

et arendada reaalmajandust ning tagada kodanikele kvaliteetsed sotsiaalteenused, 

eelkõige hariduse, pensionide ja tervishoiu valdkonnas; 

H. arvestades, et paljudes liikmesriikides on Euroopa Liidu struktuuri-, majandus- ja 

kaubanduspoliitika ning neoliberaalse paindlikkuspõhimõtte edendamine põhjustanud 

sisemaise nõudluse kokkukukkumise, tööpuuduse taseme ning sotsiaalse ja 
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majandusliku ebavõrdsuse plahvatusliku kasvu, millega on kahjustatud töötajate õigusi 

ja kaitset;  

I. arvestades, et alates 2008. aastast on ELi kasinusmeetmed olnud ebavõrdsuse peamiseks 

põhjuseks, kehtestades regressiivseid makse tööjõule, aga mitte kasumile, kärpides 

sotsiaalhoolekannet ja palku ning halvendades töötingimusi, mis on asetanud kriisi 

põhiraskuse ühiskonna kõige nõrgemate õlgadele; 

J. arvestades, et Kreeka on suurepärane näide sellest, kuidas ELi majanduspoliitika 

probleemide lahendamise asemel hoopis süvendab neid, kuna SKP langes 354,461 

miljardilt USD-lt 2008. aastal 194,851 miljardi USD-ni 2015. aastal olukorras, kus 

Euroopa Liidu abi hakati osutama 2010. aastal; 

K. arvestades, et ühisraha on peamine tegur, mis, takistades konkurentsivõime tavapärast 

korrigeerimist riikide vahel ja jättes riigid ilma peamistest majanduspoliitilistest 

vahenditest, mis võimaldaksid neil asümmeetrilisi šokke leevendada, on põhjustanud 

ebavõrdsuse ja ebakindluse kasvu ELis ning süvendanud makromajanduslikku 

tasakaalustamatust ja erinevusi kesksete ja äärepoolsete riikide vahel; 

L. arvestades, et on tekkinud uus ebakindluse vorm nn palgavaeste kujul, kes ei suuda 

endale lubada inimväärset elu hoolimata sellest, et neil on töökoht; 

1. rõhutab, et komisjon ja tema propagandistlikud strateegiad (nt Euroopa 2020) on 

tööpuuduse kriisi lahendamisel täielikult läbi kukkunud; 

2. rõhutab, et Euroopa kodanikke mõjutavale töötusele ja finantskriisile lisaks jätkab EL 

igasuguse loogika vastaselt oma avatud ukse poliitika kaitsmist, õhutades algatusi, mille 

ainuke eesmärk on importida miljoneid töötajaid, et neid seejärel Euroopa tööturul ära 

kasutada; 

3. on seisukohal, et keskmise ELi kodaniku kasutada oleva netosissetuleku vähenemise 

peamine põhjus on komisjon ja tema (struktuuri)poliitika, mis levitab vaesust ja hävitab 

riiklikke pensionisüsteeme; 

4. nõuab, et austataks riikide majanduslikku suveräänsust ning peatataks majandus- ja 

rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping, mis on peamine takistus 

avaliku sektori investeeringutele; rõhutab nende liikmesriikide olulisust, kes rakendavad 

eelarve puudujäägiga rahastatavaid avaliku sektori investeeringuid, mis on konkreetselt 

suunatud nende endi riiklikeks vajadusteks ja mis edendavad konkreetseid 

majandussektoreid, eesmärgiga luua inimväärseid töökohti; tuletab meelde, et ainult 

liikmesriikidel endil on sisepoliitiliste otsuste abil võimalik ergutada nõudlust ja seeläbi 

aidata noortel leida kvaliteetseid töökohti; 

5. taunib ühisraha asümmeetrilist ja moonutavat mõju kogu euroalale ning nõuab tungivalt 

loobumismenetluse viivitamatut kehtestamist nende liikmesriikide jaoks, kes soovivad 

majandus- ja rahaliidust lahkuda; 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et komisjoni enda riigipõhised soovitused, mis nõuavad 

kasinusmeetmeid, põhjustavad ebavõrdsuse ja vaesuse kasvu; 
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7. tunnistab, et kuni teatava määrani võib paindlikkus ka kasulik olla, niivõrd kui seda 

soovivad nii tööandja kui ka töövõtja ning selleni jõutakse mõlema poole osalusel 

toimuvate korrektsete läbirääkimiste käigus;  

8. nõuab, et komisjon lõpetaks oma kogu ELi hõlmava tasakaalustamata poliitika ja 

võimaldaks liikmesriikidel rakendada meetmeid riiklikul tasandil, et pakkuda oma 

kodanikele lahendusi, mis on kohandatud nende probleemidele ja muredele; 

9. tuletab meelde, et noored on võti meie tulevikku ning et just nemad on praeguse ELi 

poliitika ohvrid; tuletab seetõttu meelde, kui oluline on lasta liikmesriikidel rakendada 

vajalikke poliitikaid töökohtade loomiseks noortele; 

10. tuletab meelde, et vaid liikmesriigid saavad otsustada meetmete üle, mis on vajalikud 

palgavaesuse nähtuse vältimiseks, ning et neil tuleb lasta otsustada, millist poliitikat 

rakendada selle probleemiga võitlemiseks riiklikul tasandil; 

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 

 

Or. en 

 


