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ETTEPANEKUD

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

1. on rahul asjaoluga, et mõningad liikmesriigid on esitanud aruanded strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide osas saavutatust, kirjeldades mõnel juhul nende eesmärkidega seotud 
konkreetseid projekte; kutsub kõiki liikmesriike üles esitama 2014. aasta Euroopa 
poolaasta täitmisel ka sellised aruanded;

2. tunnistab tänavuste riigispetsiifiliste soovituste erilist tähtsust, kuna järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus määratlevad liikmesriigid oma ühtekuuluvuspoliitika 
investeeringute prioriteedid; sellega seoses nõuab ELi rahastamise otsustavamat 
suunamist majanduskasvu ja tööhõive poliitikasse ning eriti võitlusse noorte töötuse vastu;

3. tunneb heameelt sellest, et mitmed liimesriigid on algatanud ulatuslikud tööturu reformid, 
et muuta tööturg vastupidavamaks, seesmiselt ja väliselt paindlikumaks, vähendada selle 
killustatust ja hõlbustada ühelt töölt teisele üleminekut;

4. märgib, et kõik liikmesriigid on saanud tööturul osalemise määra puudutavad soovitused; 
kutsub kõrge tööpuuduse tasemega liikmesriike sotsiaalpartneritega konsulteerides 
intensiivistama selliseid aktiivseid tööturumeetmeid nagu koolitus ja tööturuasutused ning 
alustama edasisi reforme, et hõlbustada töö leidmist, vältida varast tööturult lahkumist, 
vähendada tööjõukulusid ja võidelda tööturu killustatuse vastu;

5. tuletab meelde, et erilist muret tekitab töötute noorte olukord ja et tuleb kiiresti tegutseda; 
nõuab Euroopa noorte tööhõive alast kokkulepet, mille kaudu viia ellu ammugi kokku 
lepitud meetmed ning suunata noorte tööpuuduse vastaseks võitluseks uusi meetmeid ja 
vahendeid; 

6. tervitab noortegarantii vastuvõtmist nõukogus ning järgmises mitmeaastase 
finantsraamistiku raames 6 miljardi euro eraldamist noorte tööhõive algatusele; kutsub 
liikmesriike üles noortegarantii skeeme ellu viima;

7. soovitab komisjonil jätkata noorte tööhõive meetmerühmade tegevust, mis aitaks 
kõrgeima noorte tööpuuduse määraga liikmesriikidel ELi struktuurifonde ümber 
korraldada nii, et need oleksid suunatud noortele; on rahul komisjoni kavatsusega 
laiendada ja intensiivistada Euroopa tööalase liikuvuse portaali EURES tegevust ning 
eelkõige edendada noorte liikuvust;

8. rõhutab erimeetmete vajalikkust, et suurendada naiste ning vanemaealiste ja puudega 
töötajate tööturul osalemist, tagades selleks tõhusad stiimulid tööle tagasipöördumiseks ja 
tööle jäämiseks; tuletab meelde, et eriti tähtsat osa etendavad väikelaste hariduse ja 
lastehooldusega seotud teenuste kvaliteet, taskukohasus ja kättesaadavus;

9. rõhutab vajadust toetada pikaajaliselt töötuid isikuid selliste aktiveerimisstiimulitega nagu 
tööturule naasmist toetavad programmid ja tööleasumisega kaasnevad piisavad toetused; 
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10. tuletab meelde, et teenindussektori suur majanduslik ja tööhõivepotentsiaal on jäänud 
kasutamata; nõuab ELi teenuste direktiivi täielikku ja korrakohast rakendamist; kutsub 
liikmesriike üles kõrvaldama tõkked jaekaubandussektoris ning ametitoimingute ja 
reguleeritud kutsealade ülemäärased piirangud; 

11. tuletab meelde paljudes piirkondades ja sektorites esinevaid kitsaskohti ja oskuste 
nõudlusele mittevastavust ning teatavate haridus- ja koolitussüsteemide suutmatust 
turunõudlust rahuldada; on rahul mitmes liikmesriigis teostatavate kutseharidus- ja -
koolitussüsteemi reformidega, millega püütakse kohandada (eriti noorte) kutsepädevusi ja 
-oskusi tööturu vajadustega; tuletab meelde, et peaaegu kõik liikmesriigid vajavad 
hariduse ja koolituse alal lisameetmeid ja täiendavaid investeeringuid; 

12. võtab teadmiseks, et kriisil on olnud pikaajaline tõsine mõju liikmesriikide
tööhõivetasemele ja sotsiaalsele olukorrale, mis on neis jätkusuutmatul määral kasvatanud 
vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, muu hulgas laste vaesust, kodutust, palgavaesust ja 
leibkondade ülemäärast võlakoormat; sellega seoses kutsub liikmesriike üles tugevdama 
oma turvaabinõusid ja tagama raskustesse sattunud isikuid toetavate sotsiaalabisüsteemide 
tulemuslikkust;

13. tunneb heameelt asjaolust, et sel aastal püüavad paljud liikmesriigid senisest enam kaasata 
riiklike reformikavade koostamisse oma riikide parlamente, sotsiaalpartnereid ja 
kodanikuühiskonda; rõhutab, et kõigi sidusrühmade kaasamine vajalike reformide 
kavandamisse on nende edu ja tulemuslikkuse jaoks hädavajalik.


