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ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et paljudel liikmesriikidel on endiselt suur eelarvepuudujääk, samas kui teistel 

koguneb jooksevkonto ülejääk, ning et vaja on koostada ja kooskõlastada vastutustundliku 

eelarvepoliitika programmid, mis võtaksid neid erinevusi arvesse ja oleksid kooskõlas 

kvaliteetse tööhõiveni viivate inimväärsete töökohtade loomise, majanduskasvu ja seega 

ka jätkusuutliku heaoluriigiga tulevaste põlvkondade jaoks; palub, et komisjon, kes on 

juba saanud liikmesriikide 2016. aasta eelarveprojektid, kasutaks stabiilsuse ja kasvu 

paktis kindlaks määratud eelarvepoliitika raamistikus täielikult ära olemasolevat 

paindlikkust1, et näha asjakohasel juhul ette vastutustundliku eelarvepoliitika paindlik 

menetlus liikmesriikide tasandil, milles võetaks paremini arvesse iga liikmesriigi 

majandustsüklit ning mis võimaldaks vastu võtta sotsiaalselt vastutustundliku ja 

majanduslikult tõhusa poliitika, mis on suunatud kvaliteetse tööhõiveni viivate 

inimväärsete töökohtade loomisele ja kvaliteetsetesse teenustesse tehtavatele sotsiaalsetele 

investeeringutele; 

2. on seisukohal, et kuigi suure eelarvepuudujäägi või võlatasemega liikmesriikidel tuleb 

jätkata jõupingutusi riigi rahanduse jätkusuutlikkuse saavutamiseks, peaksid need 

liikmesriigid, kellel on eelarvepoliitilist manööverdamisruumi, kasutama seda 

sisenõudluse ja majanduskasvu soodustavate investeeringute soodustamiseks; 

3. peab kahetsusväärseks, et puudub üldine viide strateegia „Euroopa 2020” aruka, 

jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eesmärgile; rõhutab, et sotsiaal- ja 

tööhõivepoliitikat ei tohiks vaadelda mitte ainult kulude seisukohalt, vaid tähelepanu 

tuleks pöörata ka pikaajalise kasu väljavaadetele; nõuab seetõttu uude 

hindamisraamistikku asjakohaste sotsiaalsete ja keskkonnaalaste eesmärkide 

integreerimist, et tagada riigipõhiste soovituste esitamine kõikidele riikidele, kes ei ole 

saavutanud edu vaesusega võitlemise, kvaliteetse tööhõiveni viivate inimväärsete 

töökohtade pakkumise, koolist väljalangemise ennetamise, elukestva õppe edendamise, 

ressursitõhususe ning kliimamuutuste ärahoidmise alal; 

4. nõuab, et riigipõhised soovitused sisaldaksid komisjoni soovitust2 maksejõuetuse ohus 

ettevõtete ennetava restruktureerimise ja nii füüsilisest kui ka juriidilisest isikust 

pankrotistunud ettevõtjate võlgadest vabanemise kohta, mille eesmärk on anda 

ettevõtjatele uus võimalus; palub ühtlasi komisjonil uurida võimalust laiendada selliseid 

programme peredele, keda ähvardab kodust väljatõstmine, et kodutuks jäämise ohu 

vähendamise kaudu tagada suurem sotsiaalne sidusus; rõhutab, et kuigi leibkondade 

finantsprobleemid on vähenenud, on nende määr siiski tunduvalt kõrgem kui eelmise 

kümnendi jooksul ning komisjoni andmetel on madala sissetulekuga leibkondade ja 

kõrgema sissetuleku kvartiilis paiknevate leibkondade finantsprobleemide määr endiselt 

väga erinev3; 

                                                 
1 COM(2015)0012, „Stabiilsuse ja kasvu pakti kehtivate nõuete paindlikum kasutamine”. 
2 12. märtsi 2014. aasta soovitus äritegevuse ebaõnnestumist ja maksejõuetust käsitleva uue lähenemisviisi kohta. 
3 ELi tööhõive ja sotsiaalse olukorra kvartaliülevaade, juuni 2015. 
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5. märgib, et kuigi eelarvepuudujääk on paljudes riikides vähenenud, on see protsess kaasa 

toonud ka avaliku sektori investeeringute vähenemise liidus; väljendab seetõttu heameelt 

majanduskasvu ja tööhõive ergutamisele suunatud Euroopa investeerimispoliitika 

edendamise üle ning nõuab täiendavaid pingutusi reaalmajanduse rahastamise tagamiseks; 

on seisukohal, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist toetust saavate projektide 

peamised eesmärgid peaksid olema kvaliteetse tööhõiveni viivate inimväärsete töökohtade 

loomine ning sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse sidususe saavutamine; on 

seisukohal, et tuleks võtta tõhusamaid meetmeid, et reageerida Euroopa Parlamendi 

üleskutsele1 soosida sotsiaalseid investeeringuid, mille eesmärk on lisaks rahalisele 

kasumile ka positiivse sotsiaalse mõju edendamine ja ebavõrdsuse vähendamine muu 

hulgas avalike teenuste täiustamise ja ebasoodsas olukorras olevatele 

elanikkonnarühmadele töökohtade loomise toetamise kaudu; rõhutab sellega seoses 

vajadust tugevdada komisjoni regulatiivseid vahendeid (nt mõju hindamised, hinnangud 

jne) ning teostada kontrolli ja järelevalvet seal, kuhu on tehtud investeeringuid; 

6. rõhutab, et kuigi töökohtade loomine toetub liidus peamiselt VKEdele, esineb neil endiselt 

raskusi seoses juurdepääsuga krediidile ning tarbetu halduskoormuse ja bürokraatiaga, mis 

piirab nende kasvu ja jätkusuutlikkust ning töökohtade loomise potentsiaali; võtab 

teadmiseks komisjoni algatuse kaasajastada regulatiivset ja halduskeskkonda, et 

parandada investeerimiskliimat ja VKEde tingimusi, ning toetab soovitusi, mis toovad 

kaasa olukorra paranemise, järgides samas sotsiaalseid ja tööstandardeid; rõhutab, et on 

tähtis investeerida selliste innovaatiliste rahastamiskanalite arengusse nagu 

ühisrahastamine ja mikrokrediit, ühtlasi on tähtsad on investeeringud, mille eesmärk on 

soodustada selliste VKEde, mikroettevõtete, innovaatiliste idufirmade ja ettevõtete 

arengut, mis edendavad näiteks keskkonnahoidlikke töökohti; 

7. tuletab meelde, et piirkondades, kus valitsevad rasked ja püsivad ebasoodsad looduslikud 

või demograafilised tingimused, on tavaliselt kõrgem töötuse määr ja väiksem 

majanduskasv; leiab seetõttu, et vaja on investeeringuid, millega parandada nende 

kasvupotentsiaali ja meelitada inimesi asjaomastesse piirkondadesse elama asuma, et 

tagada piirkondade jätkusuutlikkus; 

8. võtab teadmiseks soovitused vajaduse kohta liikuda edasi uute tööturureformidega ning 

nõuab, et selliste reformide jätkusuutlikkuse ja tulemuslikkuse huvides peavad need 

elluviimise korral tagama sotsiaalkaitse ja sotsiaalse dialoogi (kooskõlas liikmesriikide 

tavadega) ning vajaliku poliitilise konsensuse; on seisukohal, et tööturureformidega tuleks 

leida vajalik tasakaal paindlikkuse ning nii töötajate kui ka tööandjate kindluse vahel ning 

reformide tulemuseks ei tohiks olla näiteks töötajate kõrvalejätmine 

kollektiivläbirääkimistelt, väiksemad tootlikkuse määrad või madalamad tööhõive 

määrad; nõuab ulatuslikke tööturureforme liikmesriikides, kus see on endiselt vajalik, 

arvestades asjaolu, et oleme nüüd jõudnud majandustsükli pöördepunkti; märgib, et 

asjaomased reformid peaksid suutma vähendada killustatust, hoogustama töökohtade 

loomist, vähendama ebakindlust ja võitlema vaesusega, et tõsta meie majanduse 

tootlikkust ja konkurentsivõimet, tagades inimkapitali investeerimise kaudu ühtlasi 

rohkem töökohti ja inimväärsed palgad; rõhutab, et muud struktuurireformid, nagu 

taasindustrialiseerimine, on jätkusuutliku tööturu saavutamiseks sama tähtsad; 

9. palub komisjonil poliitiliste suuniste andmisel tagada, et tööturureformid oleksid suunatud 

                                                 
1 11. märtsi 2015. aasta resolutsioon (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0068), punktid 10 ja 18. 
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muu hulgas killustatuse vähendamisele, vajalike oskuste paremale prognoosimisele ning 

oskuste paremale vastavusse viimisele tööturu vajadustega, haavatavate rühmade 

suuremale kaasatusele, palgavaesuse vähendamisele, soolise võrdõiguslikkuse 

edendamisele, ebatüüpiliste lepingutega töötajate õiguste tugevdamisele ja füüsilisest 

isikust ettevõtjatele suurema sotsiaalse kaitse tagamisele; 

10. väljendab heameelt töötuse määra langemise üle liidus; juhib siiski tähelepanu asjaolule, 

et töötuse määr on endiselt kõrge, ning palub liikmesriikidel kasutada terviklikku 

lähenemisviisi sellise tulemusliku ja aktiivse tööturupoliitika rakendamisel, mis on 

suunatud tööotsijate tööalasele konkurentsivõimele ja kaasavamale tööturule, sealhulgas 

nii tööotsijate kui ka tööandjate jaoks täiendavate toetusmeetmete kasutusele võtmisele; 

rõhutab, et pikaajalise töötusega võitlemiseks on vaja tegeleda oskuste mittevastavusega 

tööturu nõudlusele ja oskuste iganemisega, ning usub, et seda poliitikat on vaja riigi ja 

Euroopa tasandil rohkem koordineerida; nõuab seetõttu jõulisemaid meetmeid tõhusa 

kutsehariduse ja -koolituse toetamiseks ja edasi arendamiseks ning koostööd õppeasutuste, 

ettevõtete, tööandjate organisatsioonide ja teiste asjaomaste sidusrühmadega, ning rõhutab 

vajadust parandada avalike ja erasektori tööturuasutuste tõhusust, et võidelda oskuste 

mittevastavusega tööturu nõudlusele ja hõlbustada tööotsimist liidus; 

11. märgib, et struktuurireformide aeglus või täielik puudumine teatavates liikmesriikides on 

hästituntud probleem, ning on seepärast veendunud, et komisjon peaks Euroopa poolaasta 

ühe eesmärgina intensiivsemalt tegelema nende kahjude hindamisega, mida keskpikas 

perspektiivis töökohtade loomisele põhjustab selliste liikmesriikide vastutustundetus, kes 

ei vii läbi struktuurireforme; 

12. tõdeb, et miinimumpalga kehtestamine kuulub liikmesriikide pädevusse ja seda tuleb 

vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele austada; 

13. juhib tähelepanu asjaolule, et Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) ning Majanduskoostöö 

ja Arengu Organisatsioon (OECD) on hoiatanud selliste sotsiaalsete ja majanduslike 

probleemide eest nagu palgavaesus ja nõrk sisenõudlus, mis on tingitud viimastel aastatel 

toimunud palkade devalveerimisest; rõhutab sellega seoses, et nõuetekohane 

palgapoliitika on väga oluline sisenõudluse säilitamiseks, ning et palgatõus tuleks seetõttu 

tootlikkuse muutustega paremini kohandada; on seisukohal, et tuleb mainida palkade 

tõstmise tähtsust, eriti riikides, kus palgad jäävad allapoole vaesuspiiri, kuid seda tuleb 

teha subsidiaarsuse põhimõtet kahjustamata; tuletab meelde, et miinimumpalk on 

liikmesriigiti väga erinev, ning kordab nõudmist korraldada selleteemaline uuring1, mis 

sisaldab ka analüüsi ostujõu erinevuste kohta eri liikmesriikides; soovitab liikmesriikidel 

kehtestada miinimumpalga vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja tavadele ning kaaluda 

selle mõju palgavaesusele, leibkonna sissetulekule, kogunõudlusele ja töökohtade 

loomisele; 

14. märgib, et mõningate tööturureformidega on juurutatud uusi lepinguvorme, millest osa on 

komisjoni väitel suurendanud ebakindlust tööturgudel, kuna nendega nõutakse tihtipeale 

ebaõiglast paindlikkust noorematelt põlvkondadelt; väljendab muret teatavate 

liikmesriikide arvandmete pärast, kus tähtajalised töölepingud moodustavad üle 90 % 

uutest lepingutest ning mis mõjutab eriti noori ja naisi ning on OECD andmetel2 üks 

                                                 
1 11. märtsi 2015. aasta resolutsioon (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0068), punkt 46. 
2 OECD aruanne „In it together: Why less inequality benefits all”, 21. mai 2015. 
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kasvava ebavõrdsuse otseseid põhjuseid, kuigi selliseid töösuhteid otsivad mõnikord ka 

töötajad ise eesmärgiga saavutada parem töö- ja eraelu tasakaal või saada lisasissetulekut; 

kutsub liikmesriike üles tekitama riikliku poliitika ja Euroopa ühtekuuluvuspoliitika 

vahelist koostoimet, et suurendada asjaomastele esmatähtsatele rühmadele avaldatavat 

mõju; väljendab erilist muret tööajata lepingute leviku pärast; on veendunud, et kõik 

lepingulised suhted peaksid tagama töötajatele peamised õigused ja piisava sotsiaalkaitse; 

15. palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta teadmiseks ebavõrdsuse põhjuseid ja tagajärgi 

käsitlev IMFi aruanne1, milles väidetakse, et palgalõhe suurenemine võib mõjutada 

negatiivselt majanduskasvu ja töökohtade loomise võimet; nõuab tõhusamaid jõupingutusi 

maksukoormuse suunamiseks tööjõult muudele allikatele, mõjusaid meetmeid tööjõu 

maksustamise valdkonnas ja õiglasemaid tööturgusid, millega tagatakse töötajate vaba 

liikumine Euroopas, ning ümberjaotamispoliitikat, milles võetakse arvesse liikmesriikide 

eripärasid, et suurendada majanduskasvu, konkurentsivõimet ja tootlikkust ning 

soodustada suuremat ja heaolu paranemisele suunatud majanduslikku ja sotsiaalset 

lähenemist; 

16. märgib, et pikaajalise töötuse kõrge määr liidus ja eriti mõningates liikmesriikides viib 

selleni, et üha suurem arv töötajaid jääb sotsiaaltoetustest ilma enne uue töö leidmist; 

märgib, et mõnes liikmesriigis on selliste toetuste kättesaadavust piiratud või on 

vähendatud nende suurust ja/või toetuskõlblikkuse kestust; palub liikmesriikidel oma 

pädevuste raames säilitada tasakaalu asjakohase sotsiaalkaitse ning piisavate stiimulite 

vahel aktiivseteks tööotsinguteks, mille puhul pakutaks individuaalset abi ilma 

karistuspõhise tingimuslikkuseta, mis õõnestab sotsiaalseid õigusi; kutsub liikmesriike 

üles kehtestama jõulisi aktiveerimismeetmeid, et saavutada parem tulemuslikkus; 

tunnistab, et jätkusuutliku majanduskasvu põhikomponendid on tööhõivepoliitika ja 

sotsiaalkaitse parandamine eesmärgiga aktiveerida toetus ja kaitsta inimesi, tagades seega 

suurema sotsiaalse sidususe; nõuab eriuuringut selliste stiimulite kohta ELi tasandil ning 

palub liikmesriikidel kehtestada kooskõlas siseriiklike tavadega miinimumsissetulekute 

kava, mille eesmärk on tegeleda sotsiaalse tõrjutuse tsoonidega ning tagada leibkondadele 

miinimumsissetulek; 

17. tunneb heameelt noorte töötuse määra languse üle, kuid rõhutab, et see on paljudes 

liikmesriikides ja piirkondades ikka veel häirivalt kõrge ega sõltu alati töökohtade loomise 

netotulemusest; rõhutab, et ebapüsiva ja vaeghõive osakaal on samuti kasvanud ning et 

2014. aastal töötas 43 % noortest tähtajalise töölepinguga, samas kui 32 % töötas osalise 

tööajaga; väljendab heameelt komisjoni otsuse üle vabastada üks miljard eurot 

noortegarantii ettemakseteks; kutsub liikmesriike üles kiiresti kasutama kõiki 

olemasolevaid vahendeid tõhusal viisil, et viia noorte tööhõive algatus ellu minimaalsete 

kvaliteedistandarditega; nõuab lisaks kõnealuste vahendite üle hoolika ja pideva 

järelevalve teostamist, tagamaks, et need aitavad noortel püsivalt tööturule tulla; palub 

liikmesriikidel seada esmatähtsale kohale keeleõpe ning soodustada liikuvust selliste 

programmide kaudu nagu „Erasmus+” ja „Erasmus noortele ettevõtjatele” ning noorte 

osalemist tööhõivevõrgustikus EURES; toonitab ka tööpraktika edendamise ja 

soodustamise tähtsust, kuna see aitab noortel omandada kutseoskused, mis aitavad neil 

hõlpsamini tööturule pääseda; 

18. märgib, et liikmesriikide edu noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse rakendamisel on 

                                                 
1 IMFi aruanne „Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective”, juuni 2015. 
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siiani olnud väga erinev; märgib, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hinnangul nõuab 

noorte töötuse probleemi lahendamine liidu tasandil 21 miljardi euro suurust eelarvet ning 

et komisjoni praegune finantskohustus on täiesti ebapiisav ja seda on vaja tõsta piisava 

tasemeni; kutsub komisjoni üles tegema koostööd liikmesriikide ja esindavate 

noorteorganisatsioonidega, et teha ettepanek miinimumstandardite ja parimate tavade 

kohta noortegarantii rakendamisel; 

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema suuremaid jõupingutusi, et võidelda liidus 

sotsiaalse ja palgadumpinguga, kuna see põhjustab mõjutatud töötajatele ja liikmesriikide 

sotsiaalkaitsesüsteemidele olulist kahju; nõuab, et nendesse jõupingutustesse kaasataks 

kõigil tasanditel sotsiaalpartnerid; 

20. rõhutab asjaolu, et noorte ebapüsiv tööhõive avaldab negatiivset mõju otsustele saada 

lapsi, mis omakorda mõjutab negatiivselt liikmesriikide demograafilisi väljavaateid; 

21. tuletab meelde vajadust võidelda deklareerimata töö probleemiga, mis kahjustab ELi 

majandust, tekitab kõlvatut konkurentsi ja turumoonutusi ning vähendab järjest rohkem 

töötajate sotsiaal- ja tööhõivekaitset; nõuab seetõttu deklareerimata töö vastase Euroopa 

platvormi kiiret käivitamist; 

22. on seisukohal, et selle aasta soovitused on peaaegu eranditult keskendunud tööturule ning 

ei käsitle teenuste pakkumise vähendamise ega abivajajatele pakutavate teenuste 

kvaliteedi probleeme; tuletab meelde vajadust investeerida varasesse sekkumisse ja 

ennetamisse ning kvaliteetsetesse, kättesaadavatesse ja kaasavatesse teenustesse, 

sealhulgas haridusse alates varasest east, pere ja kogukonna toetamisse, 

sotsiaalteenustesse ja tervishoidu; rõhutab asjaolu, et suurem nõudlus teenuste järele võib 

kaasa tuua ka olulise tõusu sotsiaalsektori töökohtade loomises, kui selle küsimusega 

tõhusalt tegeletakse, ning et tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande sektorid on säästva 

majanduse saavutamiseks olulised investeerimisvaldkonnad; palub komisjonil anda aru 

strateegia „Euroopa 2020” raames tehtud edusammudest algatuste väljatöötamisel 

investeerimiseks tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande sektoritesse seoses kvaliteetse 

tööhõivega; 

23. rõhutab asjaolu, et IMFi aruande1 kohaselt on mõnede liikmesriikide maksusüsteemid 

viimastel aastatel muutunud vähem progressiivseks, mis suurendab ebavõrdsust; on 

seisukohal, et maksukiil on olnud teistega võrreldes palju tuntavam madalapalgaliste 

töötajate ja VKEde jaoks, kelle tegelikud maksumäärad on kõrgemad; tunnistab, et kuigi 

maksustamine kuulub liikmesriikide pädevusse, aitab progressiivne maksusüsteem 

pehmendada majanduskriiside raskemaid mõjusid, ning tunnistab, et on tähtis vähendada 

tööjõu ja ettevõtete makse eesmärgiga suurendada nõudlust ja luua töökohti, tagades 

samas sotsiaalkaitsesüsteemide piisava rahastamise; rõhutab, et võitlus maksupettuse ja 

maksudest kõrvalehoidumisega peab toimuma nii liikmesriikide siseselt kui ka 

liikmesriikide vaheliselt; 

24. kutsub komisjoni üles koostama liikmesriikidele suuniseid selle kohta, kuidas lahendada 

naiste madala tööturul osalemise probleem, võideldes segregatsiooniga tööturul, soolise 

palgalõhega ja hooldamiskohustuste ebaühtlase jaotumisega; rõhutab, et on vaja üldisemat 

soolise võrdõiguslikkuse alast lähenemisviisi, mis võtaks lisaks tööhõivemäärale arvesse 

                                                 
1 IMFi aruanne „Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective”, juuni 2015.  
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ka muid aspekte; 

25. võtab teadmiseks Euroopa automaatsete stabilisaatorite võimaliku tähtsuse; märgib, et 

komisjon ei ole majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamist käsitleva komisjoni 

teatise järelmeetmena riigipõhistes soovitustes maininud liikmesriikides Euroopa 

Parlamendi nõutud1 tugevate automaatsete stabilisaatorite säilitamise tähtsust, kuigi need 

on olulised sotsiaalse sidususe säilitamiseks ning sisenõudluse ja majanduskasvu 

stimuleerimiseks; palub komisjonil esitada üksikasjaliku ülevaate liikmesriikide valikutest 

eri poliitikavaldkondades ja vastavatest tulemustest, et teha võimalikuks tõhusam analüüs 

ning ergutada parimate tavade kindlakstegemist ja vahetamist liikmesriikide vahel; 

26. rõhutab, et sotsiaalmajandus annab tööd rohkem kui 14 miljonile inimesele, kes 

moodustavad ligikaudu 6,5 % liidu töötajatest; peab kahetsusväärseks, et sotsiaalsed 

ettevõtted, kes moodustavad 10 % Euroopa ettevõtetest ning on peamiselt VKEd ja 

mikroettevõtted, kogevad tavapäraste ettevõtetega võrreldes veelgi suuremaid raskusi 

avaliku või erasektori rahastamise saamisel; toonitab vajadust neid paremini toetada, 

võimaldades neil näiteks juurde pääseda eri rahastamisviisidele, nagu Euroopa fondid, 

mikrokrediit ja ühisrahastamine, või parandades nende juurdepääsu digitaalmajandusele; 

on sellega seoses seisukohal, et riigipõhistes soovitustes tuleks pöörata rohkem tähelepanu 

sotsiaalsete ettevõtete rollile sotsiaalse ja majandusliku sidususe edendamisel Euroopas 

kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020”; 

27. on seisukohal, et ehkki komisjon möönab, et vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on suurenenud2, 

kusjuures vaesuse all kannatab praegu neljast inimesest üks, on kahetsusväärne, et 

riigipõhistes soovitustes ei mainita strateegia „Euroopa 2020” vaesuse vähendamise 

eesmärki; nõuab vaesuse vastu võitlemiseks põhjalikku strateegiat, mis põhineks 

juurdepääsul kvaliteetse tööhõiveni viivatele inimväärsetele töökohtadele, teenustel ning 

minimaalse sissetuleku ja sotsiaalkaitse aktiveerimisel kooskõlas subsidiaarsuse 

põhimõttega; juhib tähelepanu tõsiasjale, et haridus ja seega tööhõivevõimaluste 

suurendamine on üks põhiline vahend vaesuse vastu võitlemiseks; rõhutab vajadust 

tunnistada, et isikliku võlakoormuse kasv suurendab isiklikku ja üldist majanduslikku 

haavatavust; 

28. rõhutab, et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega on kõige parem võidelda tööhõive kaudu ning 

et liikmesriigid peaksid keskenduma sellele, et muuta tööturule juurdepääs hõlpsamaks, 

eelkõige noorte ja pikaajaliste töötute jaoks; 

29. märgib murega vaesuse äärmuslike vormide, nagu kodutuse kiiret kasvu paljudes 

liikmesriikides; nõuab, et kõigile liikmesriikidele esitataks riigipõhised soovitused 

sotsiaalse kaasatuse strateegiate kohta, kaasa arvatud võitluseks vaesuse äärmuslike 

vormide, nagu kodutusega; nõustub komisjoniga, et liikmesriigid peavad tegelema 

kodutuse ja kodutuse ohuga põhjalikke strateegiate abil, mis põhinevad ennetamisel, 

eluasemepõhisel lähenemisviisil, väljatõstmisega seotud õigusnormide ja tavade 

ülevaatamisel, tõeliselt taskukohase ja stabiilsust pakkuva eluaseme kättesaadavusel ning 

kodutute kriminaliseerimise lõpetamisel; nõuab, et tuleb tõhustada riikidevahelist parimate 

tavade vahetamist ja üksteiselt õppimist, ning tunnustab sellega seoses Euroopa tööhõive 

ja sotsiaalse innovatsiooni programmi rolli; 

                                                 
1 11. märtsi 2015. aasta resolutsioon (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0068). 
2 COM(2015)0250 final. 
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30. nõuab, et pensionireformide läbiviimisel võetaks arvesse Euroopa Parlamendi korduvaid 

soovitusi1, et tagada naiste ja meeste pensionide jätkusuutlikkus, kindlus ja piisavus 

pensioniskeemide tugevdamise abil eesmärgiga saavutada inimväärne pension, mis 

ületaks vähemalt vaesuspiiri; on seisukohal, et pensioniea sidumine eeldatava elueaga ei 

ole ainus viis, kuidas lahendada vananemisega seotud probleeme, ning pensionisüsteemide 

reformimisel tuleks muu hulgas võtta arvesse ka tööturu suundumusi, sündimust, 

demograafilist olukorda, tervise ja jõukuse olukorda, töötingimusi ning majandusliku 

sõltuvuse määra; tuletab meelde, et parim viis lahendada vananemisega seotud probleeme 

on suurendada tööhõive üldmäära, muu hulgas aktiivsena vananemisse tehtavate 

sotsiaalsete investeeringute kaudu; 

31. on mures liikmesriikide parlamentide, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna piiratud 

osaluse pärast riiklike reformikavade, lähenemisprogrammide ja riigipõhiste soovituste 

koostamisel; märgib siiski muudatusi 2015. aasta Euroopa poolaasta toimimises, et 

suurendada vastutust liikmesriikide tasandil, ning rõhutab, et reformid peaksid põhiliselt 

kuuluma liikmesriikide pädevusse; kutsub komisjoni üles praeguste majandusjuhtimise 

mehhanismide ühtlustamisel soodustama sellist reformi, mis annaks Euroopa poolaastale 

täiendava demokraatliku legitiimsuse, kaasates kavandamise ja heakskiitmise protsessi 

Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamendid, konsulteerides samas ka 

sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonnaga; 

32. kritiseerib asjaolu, et kõik liikmesriigid ei ole riiklike reformikavade koostamisse 

kaasanud riigi parlamenti ega riigi sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskonda; kutsub 

liikmesriike üles lisama oma riiklikku reformikavasse üksikasjaliku ülevaate, milles 

selgitatakse, kes ja mil viisil osalesid; palub komisjonil koostada ülevaate 

parlamendimenetluste ja sidusrühmade Euroopa poolaastasse kaasamise erinevate riiklike 

tavade kohta, et suurendada osalust; 

33. võtab teadmiseks komisjoni soovituse reformida tervishoiusüsteeme selliselt, et need 

täidaksid oma eesmärki tagada kõigile juurdepääs kvaliteetsetele tervishoiuteenustele, sh 

taskukohane juurdepääs ravimitele ja eelkõige elupäästvatele ravimitele, ning kindlustada 

tervishoiutöötajate õiguste austamine; märgib, et kriisi tagajärjel ei ole mõned 

liikmesriigid suutnud tagada täieulatuslikku tegelemist rahvatervise kõigi aspektidega; 

34. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei ole riigipõhistes soovitustes käsitlenud 

keskkonnasäästliku majanduse tähtsust ja töökohtade loomise potentsiaali, kuna see võiks 

komisjoni hinnangute kohaselt 2020. aastaks energiatõhususe ja taastuvenergia sektorites 

luua viis miljonit töökohta, kui kehtestatakse ambitsioonikas kliima- ja energiapoliitika. 

                                                 
1 11. märtsi 2015. aasta resolutsioon (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0068); 22. oktoobri 2014. aasta 

resolutsioon (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0038); 25. veebruari 2014. aasta resolutsioon (vastuvõetud 

tekstid, P7_TA(2014)0129); 8. juuli 2015. aasta resolutsioon, P8_TA-PROV(2015)0261. 
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