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ETTEPANEKUD

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

1. märgib, et majanduskriisi tõttu kasvanud töötus ja riigivõlg on vastuolus riikide rahanduse 
jätkusuutlikkuse eesmärgiga; võtab teadmiseks asjaolu, et liikmesriigid peavad 
konsolideerima oma eelarvet, ent rõhutab vajadust teha seda tasakaalustatud viisil ja 
mõistliku ajavahemiku jooksul; rõhutab, et riiklikele investeeringutele, teadusuuringutele 
ja haridusele ettenähtud vahendite valimatu vähendamine kahjustab kasvuväljavaateid;

  
2. peab vajalikuks anda asjakohane hinnang sellele, milline on olnud kriisi mõju ühiskonnale 

ja tööturule ning töötada Euroopa tasandil välja kriisist väljumise strateegia, mis toetub 
tööjõu, koolituse ja investeeringute edendamisele, tööstuse elavdamisele ja 
konkurentsivõimelise rohelise majanduse arendamisele; on seisukohal, et nimetatud 
eesmärgid peavad olema ELi 2020. aasta strateegia prioriteedid;

3. on seisukohal, et majanduse elavdamise strateegia ei tohi mingil juhul tuua endaga kaasa 
struktuurilise tasakaalu puudumist ja suurt palgalõhet; on arvamusel, et liikmesriigid 
peavad finants- ja maksumeetmete võtmisel säilitama palkade ja pensionite taseme ja 
leibkondade ostujõu;

4. rõhutab vajadust ühendada majanduse elavdamise poliitika struktuurse töötuse, eelkõige 
noorte ja naiste töötuse vastu võitlemise meetmetega, mille eesmärk on kvaliteetsete 
töökohtade kasv, mis tõstab omakorda tööviljakust ja investeeringute efektiivsust;

5. on arvamusel, et riikide rahanduse jätkusuutlikkus sõltub suures osas sellest, kas õnnestub 
tõsta tööhõivet ja viia ellu asjakohast sisserändepoliitikat, millega nähakse ette tööturule 
kaasamine ja täielik kodakondsus ning millega saab astuda vastu demograafilistele 
muutustele ja eelarvelistele probleemidele, eelkõige seoses pensioniskeemide 
jätkusuutlikkusega; 

6. on seisukohal, et 2020. aasta strateegiast peab saama majandus-, tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika pakt, mis tugineb riiklikul ja Euroopa tasandil mõõdetavatele suunistele, 
näitudele ja võrdlusalustele, millega kaasnevad stiimulid neile, kes täidavad eesmärke ja 
sanktsioonid neile, kes seda ei tee; pakt peab samuti toetuma paindlikkuse ja turvalisuse 
põhimõttele ning sotsiaalse dialoogi meetodile;

7. on arvamusel, et Euroopa tasandil kooskõlastatud ja jätkusuutlikule majanduskasvule, 
kvaliteetsete töökohtade kasvule, kaasava sotsiaalse süsteemi säilitamisele ja vahendite 
ümberjagamisele suunatud riikide rahanduspoliitika pakub finants-, majandus- ja 
sotsiaalkriisile ning demograafilistele muutustele ja globaliseerumisele sobiliku lahenduse; 

8. rõhutab pensionireformi käsitleva ja peagi ilmuva rohelise raamatu tähtsust ning peab 
kahele sambale – riiklikule ja täiendavale skeemile toetuva kindla ja jätkusuutliku 
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kindlustussüsteemi väljatöötamist äärmiselt oluliseks, seda tuleks edendada nii lepingute 
kui ka maksude tasandil;

9. on seisukohal, et vajadus nii riikide jätkusuutliku rahanduse kui ka asjakohaste sotsiaalse 
kaitse ja kaasatuste süsteemide järele tähendab seda, et tuleb tõsta haldusorganite ja riiklike 
kulutuste kvaliteeti ja tõhusust ning jagada võrdsemalt maksukoormust, alandades järk-
järgult tööjõule kehtestatud makse, see aitab vähendada vaesust ja tagada sotsiaalset 
ühtekuuluvust, mis on Euroopa majandusliku ja sotsiaalse mudeli konkurentsivõime ja 
jätkusuutlikkuse oluline tegur.


