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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et majanduse kohandamise programmi perioodil Iirimaal (2010. aasta 
detsember), Kreekas (2010. aasta maist kuni 2012. aasta märtsini), Küprosel (2013. aasta 
juuni) ja Portugalis (2011. aasta mai) võetud meetmete mõju tööhõivele oli otsene ja 
kaudne ning sotsiaalsele olukorrale laastavate tagajärgedega; arvestades, et kuigi komisjon 
oli kõik programmid ametlikult allkirjastatud, kavandasid ja määratlesid Rahvusvaheline 
Valuutafond (IMF), eurorühm, Euroopa Keskpank (EKP) ja komisjon programmi 
tingimusi ühiselt; 

B. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis 9 
sedastatakse: „Oma poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel võtab liit arvesse 
kõrge tööhõive taseme edendamise, piisava sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse 
vastase võitluse ning hariduse, koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge tasemega seotud 
nõudeid.”;

C. arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 151 on sätestatud, et Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide poolt võetavad meetmed peavad olema kooskõlas 1961. aasta Euroopa 
sotsiaalhartas ja ühenduse 1989. aasta hartas töötajate sotsiaalsete põhiõiguste kohta 
sätestatud sotsiaalsete põhiõigustega, et parandada muu hulgas sotsiaalset dialoogi; 
arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 152 sedastatakse: „Liit tunnustab ja edendab 
tööturu osapoolte rolli liidu tasandil, võttes arvesse siseriiklike süsteemide mitmekesisust; 
liit aitab kaasa tööturu osapoolte dialoogile, austades nende sõltumatust.”;

D. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu (ELi lepingu) artikli 6 lõikes 1 on sätestatud, et „Liit 
tunnustab 7. detsembri 2000. aasta Euroopa Liidu põhiõiguste hartas […] sätestatud 
õigusi, vabadusi ja põhimõtteid, millel on aluslepingutega võrreldes samaväärne 
õigusjõud” ning arvestades, et selle artikli lõigetes 2 ja 3 nähakse ette ühinemine Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ning sätestatakse, et need õigused on 
liidu õiguse üldpõhimõtted;

E. arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta sätestab muu hulgas 
kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse tegutsemise õiguse (artikkel 28), kaitse 
põhjendamatu vallandamise korral (artikkel 30), head ja õiglased töötingimused 
(artikkel 31), tunnustab ja austab õigust sotsiaalkindlustushüvitistele ja sotsiaalteenustele, 
ja selleks, et võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu, õigust tagada rahuldav elu 
kõigile neile, kellel puuduvad piisavad elatusvahendid (artikkel 34), õigust ennetavale 
tervishoiule ning ravile (artikkel 35) ning tunnustab võimalust kasutada üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid (artikkel 36);

F. arvestades, et strateegia „Euroopa 2020”, mille komisjon esitas 3. märtsil 2010. aastal ja 
mis lepiti Euroopa Ülemkogus kokku 17. juunil 2010. aastal, hõlmab viit peamist 
eesmärki, mis tuleb saavutada 2020. aastaks: tagada 20–64 aastaste meeste ja naiste 75% 
tööhõivemäär, vähendada haridussüsteemist varakult lahkumist alla 10% ning tagada 
vähemalt 40%-le 30–34 aastastest inimestest kolmanda või sellele vastava taseme 
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kõrgharidus; ning vähendada vaesust, aidates vähemalt 20 miljonil inimesel ületada 
vaesuseriski või sotsiaalset tõrjutust;

G. arvestades, et oma 21. novembri 2013. aasta resolutsioonis tervitas parlament komisjoni 
2. oktoobri 2013. aasta teatist „Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine” ja 
ettepanekut töötada välja peamistest tööhõive- ja sotsiaalnäitajatest koosnev tulemustabel, 
mis tuleb lisada makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlusele ja ühisele 
tööhõivearuandele, kuid avaldas kahetsust, et need näitajad ei ole piisavad, et tagada 
liikmesriikide tööhõive ja sotsiaalse olukorra igakülgne ülevaade ning nendevahelised 
vastastikused seosed; arvestades, et parlamendi resolutsioonis rõhutati vajadust tagada, et 
järelevalve eesmärgiks on vähendada sotsiaalseid erinevusi liikmesriikide vahel;

H.  arvestades, et olemasolevad andmed näitavad, et neljas riigis strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamiseks tehtud edusammud on kiiresti vähenenud (vt I lisa);

1. märgib, et Euroopa Liidu institutsioonid (EKP, Euroopa Komisjon ja eurorühm) on 
täielikult kaasvastutavad majanduse kohandamise programmide raames kehtestatud 
tingimuste eest, seega ka sotsiaalsete tagajärgede eest;

2. taunib asjaolu, et Euroopa Parlament on täiesti kõrvale jäetud projekti kõigist etappidest: 
ettevalmistavast etapist, mandaatide väljatöötamisest ja programmidega saavutatud 
tulemuste ja asjaomaste meetmete seirest;

3. peab kahetsusväärseks asjaolu, et need programmid on kavandatud, hindamata selle 
tagajärgi mõjuhinnangute abil ja kooskõlastamata programme tööhõivekomiteega, 
sotsiaalkaitsekomiteega, nõukoguga (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimused) või komisjoni tööhõive ja sotsiaalküsimuste volinikuga; peab 
kahetsusväärseks ka seda, et vaatamata märkimisväärsele sotsiaalsele mõjule, ei 
konsulteeritud asutamislepinguga kehtestatud nõuandvate organitega, eelkõige Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (EMSK) ning Regioonide Komiteega;

Tööhõive

4. märgib, et struktuuriline kohandamistegevus ja struktuurireformid on neljas riigis kaasa 
toonud märkimisväärse töötuse, tähelepanuväärselt suure töökohtade kaotamise taseme ja 
töötingimuste halvenemise; juhib tähelepanu sellele, et tööhõivemäära vähenemise 
tagajärjed on veelgi tõsisemad, eriti seoses sotsiaalkaitse ja pensionisüsteemide 
jätkusuutlikkusega, sest lõhe strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide ja reaalsuse vahel 
suureneb üha kiiremini;

5. märgib murelikult, et suurima töötuse määra tõttu kannatavad noored, ning olukord 
riikides nagu Kreeka, kus töötuse määr on üle 50%, või Iirimaa ja Portugal, kus see on üle 
30%, on üsna laastav; avaldab kahetsust, et isegi need, kes on leidnud mingi töökoha, 
töötavad sageli ebakindlatel tingimustel või osalise tööajaga, mis teeb iseseisva elu 
elamise raskeks; 

6. märgib, et kõige haavatavamad rühmad – pikaajalised töötud, naised, võõrtöölised ja 
puuetega inimesed – on oluliselt survestatud ning peavad kannatama riigi keskmisest 
kõrgemat tööpuuduse määra; 
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7. hoiatab, et kui puudusi ei kõrvaldata, toovad sellised suured erinevused kaasa 
struktuurseid kahjustusi nelja riigi tööturul, eriti nooremale põlvkonnale, piirates tööturu 
taastumisvõimet, põhjustades massilist sundrännet, tohutut ajude äravoolu ja suurendades 
püsivaid erinevusi tööhõivet pakkuvate liikmesriikide ja neid odava tööjõuga varustavate 
liikmesriikide vahel;

8. Tuletab meelde, et strateegias „Euroopa 2020” on täpselt öeldud, et tuleb jälgida tööhõive 
määra, mis näitab inim- ja rahaliste ressursside olemasolu, et tagada meie majandusliku ja 
sotsiaalse mudeli jätkusuutlikkus; avaldab kahetsust, et ei mõisteta, et majanduskasvu 
aeglustumisest põhjustatud tööpuudus ja kaotatud töökohtade taastamine ei kuulu samasse 
valdkonda; tuletab meelde, et viimase nelja aasta jooksul on töökohtade kaotus jõudnud 
neljas riigis 2 miljonini, mis on 15% olemasolevatest töökohtadest; 

Vaesus

9. on mures, et seoses finantsabi tingimustega antakse programmides soovitusi teha 
konkreetseid kärpeid vaesusega võitlemise põhivaldkondades, nagu näiteks pensionid, 
põhiteenused, tervishoid ja ravimid, mis on põhiliseks kaitseabinõuks kõige 
haavatavamatele; rõhutab asjaolu, et nende meetmete peamine eesmärk on võitlus laste 
vaesusega;

10. märgib, et komisjoni andmed ning erinevad uuringud näitavad, et 2008. ja 2012. aastal 
suurenes tulude jaotamise ebavõrdsus neljas riigis ning et vaesustaset suurendavad 
kokkuhoiumeetmete rakendamisest tulenevad sotsiaal- ja töötushüvitiste kärped, samuti 
struktuurireformide tõttu rakendatavad palgakärped; märgib veel, et komisjoni aruandes 
leiti suhteliselt kõrge töötavate inimeste vaesustase, mille põhjuseks on 
kokkuhoiumeetmete tulemusena vähendatud või külmutatud madal miinimumpalk; 

11. taunib asjaolu, et neljas riigis on kasvanud vaesusriskis või sotsiaalse tõrjutuse tasemel 
elavate inimeste arv; märgib, et ainuüksi viimase kolme aasta andmed näitavad, et 
vaesusriskis või sotsiaalse tõrjutuse tasemel elavate inimeste osakaal on tõusnud Iirimaal 
15%-ni ja Portugalis 26%-ni; märgib, et avaldatud statistika varjab palju karmimat 
tegelikkust, mis tuleneb asjaolust, et kui SKP elaniku kohta väheneb, alaneb ka vaesuspiir, 
mis tähendab, et nüüdsest arvame vaesusest välja need inimesed, keda varem loeti 
vaesuses elavateks inimesteks;

12. tunneb heameelt asjaolu üle, et nendes uuringutes tunnistas komisjon, et ainult praeguste 
suundumuste otsustav pöördumine võimaldab saavutada strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärke; 

13. peab kahetsusväärseks asjaolu, et vähemalt Iirimaa, Kreeka ja Portugali programmid 
nägid ette mitmeid üksikasjalikke ettekirjutusi, mis käsitlevad tervishoiusüsteemi reformi 
ja kulukärpeid, vaatamata asjaolule, et ELi toimimise lepingu artikli 168 lõige 7 keelab 
sellise sekkumise;

14. tuletab meelde, et Euroopa Nõukogu on juba mõistnud hukka Kreeka riikliku 
pensionisüsteemi kärped, pidades seda 1961. aasta Euroopa sotsiaalharta artikli 12 ja 
sellele lisatud protokolli artikli 4 rikkumiseks, märkides, et asjaolu, et siseriikliku õiguse 
vaidlustatud sätete eesmärk on tagada muude juriidiliste kohustuste täitmine, ei jäta neid 



PE524.750v01-00 6/9 PA\1012080ET.doc

ET

harta kohaldamisalast välja1; märgib, et doktriin, mille kohaselt peab säilima rahuldaval 
tasemel pensionisüsteem, mis võimaldab pensionäridele inimväärse elu, on üldiselt 
kohaldatav kõigis neljas riigis ja sellega peab arvestama; 

15. juhib tähelepanu ka sellele, et Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) kritiseeris teravalt 
pensionisüsteemi radikaalseid reforme, kui selle eksperdikomisjon hindas kohaldamise 
konventsiooni nr 102 alusel Kreeka reforme, ning esitas sama kriitilise vaatluse tulemused 
2011. aastal oma 29. aastaaruandes; tuletab meelde, et konventsioon nr 102 on üldiselt 
kohaldatav kõigis neljas riigis ja sellega oleks pidanud arvestama;

Haridussüsteemist varakult lahkumine

16. tunneb heameelt asjaolu üle, et haridussüsteemist varakult lahkumise tase on neljas riigis 
langenud; märgib siiski, et see on osaliselt seletatav noorte inimeste raskustega leida 
endale sobivat tööd; 

17. tunneb heameelt asjaolu üle, et kolmanda taseme hariduse tase on neljas riigis tõusnud; 
märgib siiski, et see on osaliselt seletatav noorte vajadusega parandada oma 
tulevikuvõimalusi tööturul;

Sotsiaaldialoog

18. peab kahetsusväärseks asjaolu, et neljale riigile antud programmid lubavad ettevõtetel 
loobuda kollektiivlepingutest ja vaadata üle valdkondlikke palgakokkuleppeid, mis 
otseselt mõjutavad kollektiivläbirääkimistel saavutatud kokkulepete struktuuri ja väärtusi, 
mis on sätestatud vastava riigi põhiseaduses; märgib, et selle tulemusel esitas ILO 
eksperdikomitee Kreeka juhtumil taotluse sotsiaaldialoogi taastamiseks ning Portugali 
juhtumil konstitutsioonikohtule esitatud taotluse teatud seadusandlike meetmete 
tühistamiseks; rõhutab, et see põlastusväärne olukord on kujunenud piiratud 
struktuurireformide tõttu, mis hõlmavad ainult töösuhete dereguleerimist ja iga hinna eest 
rakendatavaid palgakärpeid, mis on selges vastuolus ELi üldiste eesmärkidega ja 
strateegia „Euroopa 2020” poliitikasuundadega;

Soovitused

19. palub komisjonil teha üksikasjalik uurimus nelja riigi majanduse kohandamise 
programmide sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgede kohta, et saada täpne ülevaade 
sotsiaalkaitse süsteemide lühi- ja pikaajalisest kahjust, pöörates erilist tähelepanu 
võitlusele vaesuse vastu, säilitades hea sotsiaalse dialoogi ja tasakaalu paindlikkuse ja 
turvalisuse vahel töösuhetes; kutsub komisjoni üles kasutama selle uuringu kavandamisel 
oma nõuandvaid organeid, tööhõivekomiteed ja sotsiaalkaitsekomiteed; soovitab paluda 
EMSK-lt eriaruande koostamist; 

20. kutsub komisjoni üles paluda ILO-l ja Euroopa Nõukogul koostada aruanded võimalike 
parandavate meetmete ja stiimulite kohta, et tagada täielik vastavus Euroopa sotsiaalharta 
ja selle protokolliga ning ILO konventsioonidega, sest kolmiku nõutud eelarve 
kohandamise meetmed ja struktuurireformid mõjutavad neist tulenevate kohustuste 

                                               
1 Euroopa sotsiaalõiguste komitee asjaolude hindamise otsus, 7. detsember 2012. a., kaebuse nr 78/2012, lk. 10.
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täitmist;

21. kutsub ELi üles pärast hindamist toetama, sealhulgas vajaduse korral rahaliste 
vahenditega, sotsiaalkaitse standardite taastamist, samuti võitlust vaesuse vähendamise 
eest ja sotsiaalse dialoogi uuendamise eest sotsiaalse olukorra taastamise kava alusel; 
kutsub komisjoni, EKPd ja eurorühma üles seatud erakorralistest meetmetest järk-järgult 
loobuma;

22. nõuab vastavust eespool nimetatud õiguslikele kohustustele, mis on sätestatud 
aluslepingutes ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas, mille eiramine rikub ELi esmast 
õigust;

23. kutsub ELi üles mitte kohaldama selliseid institutsioonilisi ja rahalisi lahendusi tulevikus 
ning kindlustama mehhanisme, mis võimaldavad ELi institutsioonidel saavutada 
lepingutes sätestatud sotsiaalseid eesmärke ja poliitikameetmeid, eelkõige neid, mis 
puudutavad kõige suurema sotsiaalse tõrjutuse riskiga inimeste individuaalseid ja 
kollektiivseid õigusi;

24. kutsub komisjoni ja nõukogu üles pöörama sama palju tähelepanu sotsiaalsele 
ebavõrdsusele ning seda vähendama, samuti makromajanduslikku tasakaalustamatust, 
ning selleks tuleb nõukogu (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 
ja selle prioriteete käsitleda võrdsetel alustel nõukogu (majandus- ja rahandusküsimused) 
ja eurorühmaga;
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 I LISA

Kreeka Portugal Iirimaa Küpros EL 27ELi 2020 strateegia 
sotsiaalsed näitajad 2007 2009 201

2
2013

1
2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013

2

Tööhõive määr (20–
64-aastased) % 
rahvastikust

65,7 65,8 55,
3

53,5 72,6 71,2 66,5 65,3 73,8 66,9 63,7 65,
3

76,8 75,3 70,2 67,3 70,0 69,2 68,7 68,5

58 52,7 45,
2

43,6 66,3 66,1 63,1 62,2 64,4 61,8 59,4 60,
3

67,7 68,3 64,8 62,1 62,1 62,5 62,6 62,7

80,4 78,8 65,
3

63,3 79,1 76,5 69,9 68,5 83,0 72,1 68,1 70,
4

86,4 82,8 76,1 72,9 77,9 76,0 74,8 74,4

                     Naised
                        Mehed

                        
Noored3

24 22,9 13,
1

11,6 34,9 31,3 23,6 21,7 50,4 36,9 28,2 28,
8

37,4 34,8 28,1 21,2 36,9 34,9 32,8 32,3

Inimesed, kes on 
vaesusriskis või 
sotsiaalses tõrjutuses 
(tuhandetes)

3064 3007 379
5

- 2653 2648 2665 - 1005 1150 1319 - 195 188 234 - 1193
97

1143
53

1231
18(li
gika
udu)

-

Haridussüsteemist
varakult lahkujad 
% elanikest

14,6 14,5 11,
4

- 36,9 31,2 20,8 - 11,6 11,7 9,7 - 12,5 11,7 11,4 - 15,0 14,3 12,8 -

Kolmanda taseme 
hariduse 
omandamine (% 
rahvastikust 30–34)

26,2 26,5 30,
9

- 19,8 21,1 27,2 - 43,3 48,9 51,1 - 46,2 45,0 49,9 - 30,0 32,2 35,8 -

                                               
1 Andmed Q2 2013
2 Andmed Q2 2013
3 Vanuserühm:15–24-aastased
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Kreeka Portugal Iirimaa Küpros EL 27Muud näitajad
2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
200
9

201
2

201
3

Töötuse määr, % 
rahvastikust

8,3 9,5 24,3 27,
3

8,9 10,6 15,9 15,7 4,7 12,0 14,7 12,
6

3,9 5,4 11,9 17,0 7,1 8,9 10,4 10,9


