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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutavatel tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse komisjoni 6. mai 2015. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 

Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa digitaalse 

ühtse turu strateegia” (COM(2015)0192), 

– võttes arvesse algatusraportit sotsiaalkaitse kohta kõigile, sealhulgas füüsilisest isikust 

ettevõtjatele (2013/2111(INI)), 

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjonile ELi e-kaubanduse arengut toetava ühtse pakiveoturu kohta 

(2013/2043(INI)), 

A. arvestades, et 35% ELi elanikkonnast ja eriti üle 50-aastaseid ning puudega inimesi 

ohustab digitaalsest ühtsest turust kõrvalejäämine; 

B. arvestades, et nõudlus digitaaloskustega töötajate järele kasvab ligikaudu 4% aastas, 47% 

ELi töötajatest on puudulikud digitaaloskused, 2020. aastaks võib info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia spetsialistide puudus ELis ulatuda üle 800 000 inimese 

ning digitaaloskuste nappus võib 2020. aastaks viia kuni 900 000 täitmata töökohani, kui 

ei tegutseta otsustavalt; 

C. arvestades, et vaid 1,7% ELi ettevõtetest kasutab täiustatud digitaaltehnoloogia kõiki 

võimalusi ning 41% ei kasuta seda üldse; arvestades, et kõigi sektorite digiteerimine on 

ELi konkurentsivõime säilitamiseks ja suurendamiseks põhjapaneva tähtsusega; 

D. arvestades, et sotsiaalse õigluse ja kaitse edendamine, nagu on määratletud Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 3 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 9, on samuti ELi siseturu 

eesmärgid; 

E. arvestades, et puudega isikute ühiskonda integreerimine on Euroopa Liidu põhiõigus, mis 

on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 26; 

1. tunneb heameelt komisjoni digitaalse ühtse turu strateegia üle, mis pakub innovatsiooni-, 

majanduskasvu- ja tööhõivevõimalusi; rõhutab, et digipööre muudab märkimisväärselt 

Euroopa tööturgu, tuues kaasa digitaaloskusi nõudvate uute töökohtade tekke; rõhutab, et 

seepärast tuleb seda digipööret sotsiaalselt õiglaselt ja jätkusuutlikul viisil suunata; 

2. peab siiski kahetsusväärseks, et komisjoni digitaalse ühtse turu strateegia piirdub 

peamiselt tehniliste kaalutlustega; kutsub üles pidama digipööret uute elu- ja töövormide 

kujundamisel liikumapanevaks jõuks; rõhutab vajadust võtta digitaalse ühtse turu 

strateegia puhul arvesse sotsiaalseid kaalutlusi, et kasutada täielikult ära seotud tööhõive- 

ja majanduskasvu võimalusi; 

3. juhib tähelepanu sellele, et digipööre on juba mõningaid tööturu valdkondi ulatuslikult 

muutnud ning see suundumus kasvab tugevalt mõne järgmise aasta jooksul; toonitab, et 
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ühelt poolt loob digiteerimine uusi ärimudeleid ja uusi töökohti, eriti kõrgelt 

kvalifitseeritud, aga ka madala kvalifikatsiooniga töötajatele, kuid teiselt poolt ajendab 

digiteerimine ka viima töökohti või osa tööst madalate tööjõukuludega riikidesse; juhib 

tähelepanu sellele, et automatiseerimise tõttu kaovad mõned töökohad sootuks, eriti 

keskmisi oskusi nõudvate tööde puhul; 

4. tunnistab, et digitaalne ühtne turg saab tegelikkuseks ainult siis, kui kõigis ELi 

regioonides – nii linna- kui ka maapiirkondades – on olemas juurdepääs kiirele 

lairibataristule; 

5. on seisukohal, et digitaalset ja piiriülest äritegevust takistavad tõkked piiravad ka 

majanduskasvu ja töökohtade loomist; 

6. näeb tööelu teadlikus, eesmärgistatud digiteerimises suurt võimalust uue töökultuuri 

loomiseks Euroopas; 

7. märgib, et idufirmadel on kogu liidu töökohtade arvu suurendamisel oluline roll ning et 

ajal, mil mitmes liikmesriigis valitseb suur tööpuudus, pakub digitaalne ühtne turg 

VKEdele, mikroettevõtjatele ja idufirmadele ainulaadse võimaluse majanduskasvu 

edendamiseks ja töökohtade loomiseks; 

8. toonitab vajadust luua kindel ja edukas digitaalne ühtne turg, kust on kõrvaldatud 

ebavajalikud tõkked, nii et tarbijatele ja ettevõtjatele antakse võimalus ja kindlus kogu 

ELis tegutsemiseks, mis omakorda loob uusi pikaajalisi ja jätkusuutlikke töövõimalusi; 

9. toonitab ettevõtete hiljutist suundumust tuua tootmine ja teenused tagasi Euroopasse ning 

võimalusi, mida see töökohtade loomiseks pakub; on veendunud, et digitaalse ühtse turu 

väljakujundamine võib aidata seda töökohtade tagasitoomise suundumust kiirendada; 

10. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et tööhõive- ja sotsiaalpoliitika peab 

võimalikult suures ulatuses sammu sellega, mis on praegu digitaalse innovatsiooni ja 

ettevõtluse vallas võimalik, et saada kasu võimalustest ja hallata nendega seotud 

võimalikke riske; tunnistab, et võib olla vajalik teha muudatusi tööhõive- ja 

sotsiaalpoliitikas; juhib tähelepanu, et ka digitaalse ühtse turu strateegia puhul tuleks võtta 

arvesse ka meetmeid, mis on suunatud tööturu spetsiifiliste probleemide lahendamisele, 

näiteks puudega isikute integreerimine, noorte ja pikaajaline töötus, sotsiaalne dumping ja 

demograafilised muudatused; on seisukohal, et digitaalset ja piiriülest äritegevust 

takistavate tõkete eemaldamiseks on vaja digitaalset taristut, näiteks kiiret lairibaühendust; 

11. nõuab, et viidaks sisse kõigi asjakohaste sidusrühmade, sealhulgas sotsiaalpartnerite 

vaheline korrapärane parimate tavade vahetus, et arutada, kuidas arendada selge 

tegevuskava põhjal välja selline digitaalse Euroopa nägemus ning kuidas kujundada 

tuleviku digitaalset Euroopat, tööstust 4.0, töökohti 4.0 ning nutikaid digitaalteenuseid; 

12. rõhutab, et oluline on tagada, et kõik uued poliitilised algatused oleksid 

innovatsioonisõbralikud ning et need läbiksid osana oma mõju hindamisest ka digitaalse 

vastupidavuse katse, ning et kehtivad õigusaktid, sealhulgas tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 

valdkonnas, vaadataks läbi, et tagada nende sobivus digitaalajastul; 

13. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hindama koostöös sotsiaalpartnerite ning vajaduse 
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korral piirkondlike ja kohalike omavalitsustega korrapäraselt digiteerimise mõju 

olemasolevate töövõimaluste arvule ja liikidele ning tuvastama teavet uute 

tööhõivevormide kohta, näiteks nn rahvahanke (crowdsourcing/crowdworking) ning selle 

mõju kohta töö- ja eraelule, sealhulgas perekonnaelule, ning nende võimaluste täitmiseks 

vajalikke oskusi; 

14. juhib tähelepanu, et kuna töökohtade ja oskuste profiilid muutuvad järjest keerulisemaks, 

tähendab see eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaste oskustega seotud uute 

nõudmiste esitamist koolitustele, samuti täiendusharidusele ja elukestvale õppele, et 

edendada digitaalset kirjaoskust ja kaotada olemasolev sooline ja põlvkondadevaheline 

lõhe, eriti puudega isikute puhul; rõhutab suurema koostoime tähtsust sotsiaalpartnerite ja 

erinevate haridusasutuste kaasamisel, et ajakohastada kursuste sisud ja arendada välja 

oskustealased strateegiad hariduse valdkonna ühendamiseks tööeluga; 

15. juhib tähelepanu probleemile, et komisjoni andmete kohaselt valitsevad oskuste 

omandamise valdkonnas märkimisväärsed puudujäägid; juhib tähelepanu, et oskuste 

pakkumise ja nõudluse vaheline ebakõla tekitab probleeme digitaalmajanduse 

arendamisel, töökohtade loomisel ja liidu konkurentsivõime jaoks; palub komisjonil 

kiiremas korras töötada välja oskuste strateegia, mis aitab sellisele oskuste nappusele 

lahenduse leida; 

16. tunnistab, et digiteerimisega kaasnevad struktuurilised muutused; juhib tähelepanu sellele, 

et struktuurilised muutused on pidev protsess ning et digitaaloskused on tööstuse 

mitmesuguste vajaduste osas paindlikumad ning struktuurilised muutused mõjutavad neid 

vähem; 

17. kutsub liikmesriike üles vajaduse korral kohandama haridussüsteeme nii, et need 

soodustaksid matemaatika, infotehnoloogia, teaduste ja tehnoloogia valdkonna õppeainete 

õpetamist kõigis haridusasutustes ja huvi nende vastu, ning looma stiimuleid naistele info- 

ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas tegutsemiseks; julgustab liikmesriike 

arendama õpetajate koolitamise raames nende digitaaloskusi; 

18. tuletab meelde, et naised on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas 

alaesindatud; juhib tähelepanu sellele, et naised, kes õpivad Euroopas vähelevinud info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia põhistel erialadel, leiavad harva selles sektoris tööd ning 

töötavad harva tehnoloogiaettevõtetes juhtivatel ametikohtadel; palub liikmesriikidel 

tegeleda soolise ebavõrdsusega info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoris, luues 

naistele rohkem stiimuleid selles valdkonnas töötamiseks; 

19. märgib lisaks, et on vaja teha avaliku ja erasektori investeeringuid kutseharidusse ja 

elukestvasse õppesse, et tagada, et ELi tööjõud, sealhulgas digitaalne tööjõud 

mittestandardsete tööhõivevormide jaoks omandab digitaalmajanduse jaoks õiged 

oskused; rõhutab, et haridus ja koolitus peab olema kättesaadav kõigi töötajate jaoks; on 

seisukohal, et vaja on uusi elukestva õppe ja koolituse rahastamisvõimalusi, eriti mikro- ja 

väikeettevõtete jaoks; 

20. rõhutab, et haridus- ja koolitusprogrammid peavad arendama kriitilisel mõtlemisel 

põhinevat lähenemist uue meedia, digi- ja infoseadmete ja -liideste kasutamisele ning 

nende põhjalikule mõistmisele, nii et inimesed saaksid olla nende uute tehnoloogiate 

aktiivsed kasutajad ja mitte lihtsalt lõppkasutajad; 
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21. märgib, et pärast hariduse omandamist või koolituse läbimist tööelu edukaks alustamiseks 

on väga tähtis anda inimestele valdkonnaülesed oskused, mis võimaldavad neil teha 

teadlikke otsuseid ja arendada algatusvõimet ja eneseteadlikkust, mis on digitaalse ühtse 

turu pakutavatest võimalustest kasu saamiseks samuti oluline; kutsub liikmesriike 

seepärast üles hindama terviklikul ja laiaulatuslikul viisil haridussüsteemide, 

koolitusprogrammide ja töömeetodite üldisest ümberkujundamisest saadavat kasu, et 

tegeleda digipöördega seotud väljakutsetega ja võimalustega; 

22. kutsub liikmesriike üles eraldama tööandjatele kõikvõimalikest fondidest vahendeid, et 

nad saaksid investeerida suuremas mahus madalamalt kvalifitseeritud tööjõu digitaalsesse 

haridusse või võtta tööle madala kvalifikatsiooniga tööjõudu ning pakkuda nendest 

vahenditest rahastatud täiendõppevõimalusi; märgib, et mõni liikmesriik on kehtestanud 

meetmena õigused, millega nähakse töötajatele ette minimaalne tasustatud õppepuhkus, et 

parandada töötajate juurdepääsu haridusele ja koolitusele; palub seetõttu Euroopa 

Komisjonil tihedas koostöös sotsiaalpartneritega kaaluda, kas sellised õigused tuleks 

kehtestada ka nende riikides; 

23. kutsub komisjoni üles kasutama muuhulgas noorte tööhõive algatuste vahendeid nende 

rohujuure tasandi ühenduste (grassroots movements) toetamiseks, kes vahendavad 

digitaaloskusi väheste võimalustega noortele; kutsub liikmesriike üles pakkuma toetust 

ruumide käsutusse andmisega; 

24. rõhutab, et igas vanuses töötajate elukestev õpe peab olema digitaalvaldkonnas 

standardiks, 

25. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama koos erasektoriga ühiselt välja üldise, vabalt 

juurdepääsetavad, standarditud ja sertifitseeritud veebikoolitused, et vahendada osalejatele 

minimaalsed digitaaloskused; kutsub liikmesriike üles töötama välja innovatiivsed ja 

juurdepääsetavad digitaaloskuste alased koolitusprogrammid, mille puhul võetakse 

arvesse tööturul kõige tõrjutumas olukorras olevate isikute vajadusi; 

26. julgustab liikmesriike muutma need veebikursused noortegarantii lahutamatuks osaks; 

27. julgustab liikmesriike edendama ülikoolide ja tehnikakoolide vahelist koostööd ühise e-

õppe õppekava väljatöötamiseks, et anda edukatele õppijatele ECTSi ainepunkte 

õppeprogrammide, kursuste või õppemoodulite lõpetamise eest; 

28. tunneb heameelt üleeuroopalise digitaalvaldkonna töökohtade edendamise suure 

koalitsiooni loomise üle ning ergutab ettevõtjaid sellega ühinema; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles soodustama VKEde aktiivset osalust selles koalitsioonis; juhib 

tähelepanu erasektori hädavajalikule rollile digitaaloskustega seotud hariduslünga 

kaotamisel ja viitab seoses sellega duaalse hariduse olulisele rollile; kiidab heaks 

komisjoni digitaaloskuste kampaania ja kutsub kõiki osalisi üles seda ühiselt koos 

haridusasutuste ja ettevõtetega edasi arendama; ergutab üleeuroopalist digitaalvaldkonna 

töökohtade edendamise suurt koalitsiooni töötama välja soovitusi uute õppevormide 

kohta, näiteks e-õpe, tööandja kujundatud lühikursused vms, et pidada sammu kujuneva 

digitaaltehnoloogia ja muutustega; 

29. tuletab Euroopa Komisjonile meelde, et ammu lubatud ja oodatud Euroopa 

juurdepääsetavuse akt (European Accessibility Act) on ette kujutatav vaid sellises 
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kaasavas digitaalses ühiskonnas, mis arvestab puudega kasutajate võrdsete võimalustega 

juurdepääsuplatvormile; tuletab meelde ka seda, et digitaalne mitmekesisus tohi käia 

käsikäes puudega inimeste väljajätmisega; 

30. on veendunud, et juurdepääsetavust on kõige parem ja kulutõhusam saavutada, kui see 

kaasatakse algusest peale universaalse disaini abil ning et see kujutab endast ühtlasi 

võimalikku ärivõimalust; 

31. palub komisjonil võtta vastu juurdepääsetavuse akt, mis tagab puudega inimestele 

juurdepääsu e-kaubandusele ja e-teenustele; 

32. taunib asjaolu, et komisjoni avaldatud digitaalse ühtse turu strateegia ei arvesta 

vajadusega tagada kõigile täielik, võrdne ja piiranguteta juurdepääs uuele 

digitaaltehnoloogiale, turgudele ja sidevahenditele, pidades eelkõige silmas puudega 

inimesi; 

33. rõhutab tööstust 4.0 ja selle digitaalse tuleviku tähtsust peresõbraliku tööelu kujundamisel 

ning pere- ja tööelu parema ühitamise saavutamisel; 

34. rõhutab digiteerimise potentsiaali paindlikke tööhõivevormide rakendamisel, eelkõige 

naiste tööturule naasmise lihtsustamisel pärast lapsehoolduspuhkust; 

35. juhib tähelepanu sellele, et digipööre muudab ka töömeetodeid, mis toob kaasa suurema 

hulga ebatüüpilisi ja paindlikke töösuhteid; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles hindama 

vajadust sotsiaal- ja tööhõive valdkonna õigusaktide ajakohastamiseks, et pidada selliste 

muutustega sammu ja ergutada sotsiaalpartnereid kollektiivlepinguid vastavalt 

ajakohastama, et töökohal kehtivad kaitsestandardid on tagatud ka digitaalses tööelus; 

36. tunnistab positiivset mõju, mida paindlikum töökorraldus avaldab mõnedele inimestele, 

võimaldades neil töö- ja eraelu paremini tasakaalustada; juhib tähelepanu kasule, mida 

maa- ja majanduslikult vähem arenenud piirkondades elavad inimesed saavad digitaalse 

tööturuga ühinemisest; juhib tähelepanu asjaolule, et digiteerimisega tekkivad paindlikud 

töötavad võivad siiski kaasa tuua ka ebakindlad töötingimused; rõhutab vajadust tagada 

kehtivate sotsiaalkindlustuse, miinimumpalkade ja vajaduse korral töötajate osaluse ning 

töötervishoiu ja tööohutuse standardite säilimine; 

37. kutsub komisjoni, liikmesriike ja nende sotsiaalpartnereid töötama välja strateegiaid, et 

tagada, et isikutel, kes teevad tööd kui töötajad, on sõltumata sellest, kas nende ametlik 

staatus on füüsilisest isikust ettevõtja või midagi muud, tööõigusele vastavad 

nõuetekohased õigused, sealhulgas kollektiivläbirääkimiste õigus; 

38. rõhutab vajadust määratleda füüsilisest isikust ettevõtja mõiste, et vältida näilist füüsilisest 

isikust ettevõtjana töötamist; palub komisjonil edendada liikmesriikide vahel 

teabevahetust füüsilisest isikust ettevõtjate erinevate vormide kohta, võttes arvesse 

digitaalse töö liikuvust ja asukohast sõltumatust; on seisukohal, et selle küsimusega võiks 

esmajoones tegeleda deklareerimata töö platvorm; 

39. toonitab nn platvormimajanduse potentsiaali töökohtade ja täiendava sissetuleku loomisel; 

40. rõhutab vajadust kaitsta kultuuri- ja loomevaldkonna tööhõive jätkusuutlikkust 
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digitaalajastul, tagades kunstnikele ja loovisikutele internetiplatvormidel levitatavate 

kultuuri- ja loometeoste õiglase väärtuse ülekandmise; 

41. rõhutab, et ühistarbimine tingib vajaduse töömaailma ümberhindamiseks; rõhutab vajadust 

selle järele, et liikmesriigid viiksid oma õigusraamistiku digitaalmajandusega, eelkõige 

ühistarbimisega vastavusse; palub komisjonil, liikmesriikidel ja sotsiaalpartneritel töötada 

välja strateegiad, et tagada, et kogu asjakohane teave on riikide ametiasutustele 

kättesaadav ning et makse makstakse kõigi töövormide eest; 

42. rõhutab, et komisjoni kavandatav postipakkide kättetoimetamise ühtlustamine ei tohiks 

põhjustada pakkide kättetoimetajate töötasude ja töötingimuste alandamist, sõltumata 

sellest, milline on nende tööhõive staatus; palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et 

selle sektori töötajate puhul järgitakse nende õigust juurdepääsule 

sotsiaalkindlustussüsteemidele ning õigusele pidada kollektiivläbirääkimisi; 

43. rõhutab, et ühinemisvabadust, mis on põhiõigus, tuleb kohaldada ka uutele 

tööhõivevormidele kõigis sektorites; rõhutab, et see kehtib ka kollektiivlepingute 

sõlmimise õiguse ning töötajate organiseerimise õiguse kohta; 

44. palub sotsiaalpartneritel anda töötajatele nn rahvahanke platvormide kaudu piisavalt teavet 

töötingimuste ja töötajate õiguste kohta; 

45. rõhutab, et tööelu digiteerimine esitab tööandjatele ja töötajatele uusi väljakutseid ning see 

peab kajastuma ka töötajate andmekaitset hõlmavates selgetes eeskirjades; palub 

komisjonil kehtestada ELi isikuandmete kaitse üldmääruse alusel kõrged 

miinimumstandardid; juhib tähelepanu sellele, et liikmesriikidel peab olema võimalik 

kehtestada ELi kõrgetest miinimumstandarditest rangemad standardid; 

46. rõhutab andmekogumise uusi vorme hõlmava töötajate andmekaitse vajalikkust; rõhutab, 

et uued inimeste ja robotite vahelised suhted loovad ka koormuse vähendamise ja 

toetamise võimalusi, et kaasata vanemaid inimesi ja füüsiliselt või vaimselt halvemas 

olukorras olevaid töötajaid; juhib tähelepanu töötervishoiu ja tööohutuse aspektile seoses 

inimeste ja robotite vaheliste suhetega; 

47. peab vajalikuks hinnata digiteerimise mõjusid töötervishoiule ja tööohutusele ning 

kohandada need olemasolevate tervishoiu- ja ohutusmeetmetega; võtab teadmiseks 

õnnetused, mis võivad juhtuda töötajatega, kes täidavad kodus kaugtöö või nn 

rahvahankega seotud tööülesandeid; toonitab, et tööga seotud vaimse tervise probleemid, 

nagu läbipõlemine, mida põhjustab pidev kättesaadavus ning traditsioonilise tööaja 

korralduse kadumine, kujutavad endast tõsist ohtu; kutsub komisjoni üles tegema uuringu 

selle kohta, kuidas digiteerimise ülekanduv mõju, näiteks suurenenud tööintensiivsus, 

mõjutab töötajate psühholoogilist heaolu ja pereelu ning laste kognitiivsete võimete 

arengut; 

48. kutsub komisjoni üles tagama piisavat sotsiaalkaitset füüsilisest isikust ettevõtjate ja 

vabakutseliste töötajate jaoks, kes on uute tööhõivevormide puhul peamised osalejad; 

49. toonitab, et sotsiaalkaitse pakkumine kuulub liikmesriigi pädevusse; 

50. tunnistab, et liikmesriikides esineb väga erinevaid füüsilisest isikust ettevõtjate 
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sotsiaalkaitse vorme; palub liikmesriikidel töötada koos sotsiaalpartneritega ning 

kooskõlas riikliku õiguse ja tavaga välja sotsiaalkindlustussüsteemid, et tagada parem 

sotsiaalkaitse eriti seoses pensionide, puuete, ema- ja isapuhkusega, haiguse ning 

töötusega. 
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