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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi kohta
(2011/2052(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 3 lõiget 3, ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingut, eriti selle artikleid 9, 148, 160 ja 168;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 1, 16, 21, 23, 24, 25, 
30, 31 ja 341 ;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta otsust nr 
1098/2008/EÜ vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (2010) 
kohta2 ;

– võttes arvesse tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 2010. 
aasta 8. juuni kohtumisel vastu võetud järeldusi „Võrdsuse ja tervise arvessevõtmine 
kõigis poliitikavaldkondades: solidaarsus ja tervishoid”3;

– võttes arvesse tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 2011. 
aasta 7. märtsi kohtumise lõppjäreldusi4;

– võttes arvesse sotsiaalkaitsekomitee 15. veebruari 2011. aasta arvamust Euroopa 2020. 
aasta strateegia juhtalgatuste hulka kuuluva vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemise Euroopa tegevusprogrammi kohta5 ;

– võttes arvesse sotsiaalkaitsekomitee 10. veebruari 2011. aasta hinnangut Euroopa 2020. 
aasta strateegia sotsiaalsele mõõtmele6;

– võttes arvesse sotsiaalkaitsekomitee arvamust „Solidaarsus ja tervishoid: tervisealase 
ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus”7 ;

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemise Euroopa programmi kohta8;

– võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2008. aasta soovitust tööturult tõrjutud isikute 

                                               
1 ELT C 303, 14.12.2007, lk 1.
2 ELT L 298, 7.11.2008, lk 20.
3 Euroopa Liidu Nõukogu, pressiteade 10560/10 (Presse 156), tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimuste nõukogu 3019. kohtumine, Luxembourg, 7. ja 8. juuni 2010.
4 Euroopa Liidu Nõukogu, pressiteade 7360/11 (Presse 52), tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimuste nõukogu 3073. kohtumine, Brüssel, 7. märts 2011.
5 Sotsiaalkaitsekomitee arvamus nõukogule. Euroopa Liidu Nõukogu, 6491/11, SOC 124, 15. veebruar 2011.
6 Sotsiaalkaitsekomitee aruanne nõukogule. Euroopa Liidu Nõukogu, 6624/11 ADD 1, SOC 135 ECOFIN 76 
SAN 30, 18. veebruar 2011.
7 Sotsiaalkaitsekomitee arvamus nõukogule. Euroopa Liidu Nõukogu, 9960/10, SOC 357 SAN 122, 20. mai 
2010.
8 CdR 402/2010 lõplik, http://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=ECOS-V/012&id=20923.



PE464.970v02-00 4/9 PR\869987ET.doc

ET

aktiivse kaasamise kohta1;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Solidaarsus ja tervishoid: tervisealase ebavõrdsuse 
vähendamine ELis” (KOM(2009)0567);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa Liidu strateegia põhiõiguste harta 
rakendamiseks“ (KOM(2010)0573);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020. aastal: aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020);

– võttes arvesse oma 4. oktoobri 2001. aasta resolutsiooni ÜRO rahvusvahelise vaesuse 
likvideerimise päeva kohta2;

– võttes arvesse oma 9. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni sotsiaalse kaasatuse edendamise 
ja vaesuse, sealhulgas laste vaesuse vastu võitlemise kohta ELis3 ;

– võttes arvesse oma 6. mai 2009. aasta resolutsiooni tööturult tõrjutud isikute aktiivse 
kaasamise kohta4;

– võttes arvesse oma 16. juuni 2010. aasta resolutsiooni Euroopa 2020. aasta strateegia 
kohta5 ;

– võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni ühtekuuluvuspoliitika panuse kohta 
Lissaboni strateegia ja ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisse6 ;

– võttes arvesse oma 8. veebruari 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku 
kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta: Euroopa 
2020. aasta strateegia koondsuuniste II osa7;

– võttes arvesse oma 20. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni finants-, majandus- ja 
sotsiaalkriisi kohta: soovitused vajalike meetmete ja algatuste kohta8;

– võttes arvesse oma 20. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni miinimumsissetuleku rolli kohta 
vaesuse vastu võitlemisel ja kaasava ühiskonna edendamisel Euroopas9 ;

– võttes arvesse oma 16. veebruari 2011. aasta resolutsiooni komisjoni rohelise raamatu 
„Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem” kohta10 ;

– võttes arvesse oma 8. märtsi 2011. aasta resolutsiooni naiste ja vaesuse kohta Euroopa 

                                               
1 ELT L 307, 18.11.2008, lk 11.
2 EÜT C 292E, 11.04.2002, lk 253.
3 ELT C 9E, 15.1.2010, lk 11.
4 ELT C 212E, 5.8.2010, lk 23.
5 Vastuvõetud tekstid P7_TA(2010)0223.
6 Vastuvõetud tekstid P7_TA(2010)0191.
7 Vastuvõetud tekstid P7_TA(2010)0309.
8 Vastuvõetud tekstid P7_TA(2010)0376.
9 Vastuvõetud tekstid P7_TA(2010)0375.
10 Vastuvõetud tekstid P7_TA(2011)0058.
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Liidus1;

– võttes arvesse oma 7. septembri 2010. aasta resolutsiooni naiste rolli kohta vananevas 
ühiskonnas2 ;

– võttes arvesse oma 16. detsembri 2010. aasta deklaratsiooni ELi kodutuse kaotamise 
strateegia kohta3 ;

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemise Euroopa tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse Euroopa 
raamistik” (KOM(2010)0758);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi 
(A7-0000/2011),

A. arvestades, et majanduskriis ja kokkuhoiumeetmed on kõige karmimalt puudutanud kõige 
kaitsetumaid elanikkonnarühmi;

B. arvestades, et vaatamata Euroopa Liidu panusele on aastatel 2000–2008 suurenenud 
vaesus ja sotsiaalne tõrjutus; arvestades, et nende vähendamine ja kaasava majanduskasvu 
käivitamine ei ole võimalik ilma ebavõrdsuse ja diskrimineerimise vastu võitlemiseta;

C. arvestades, et Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärk on vähendada 20 miljoni võrra 
vaesusest ohustatute arvu, mille mõõtmiseks kasutatakse kolme näitajat (sotsiaaltoetuste 
maksmise järgne vaesusriski määr, materiaalse puuduse indeks ja inimeste osakaal, kes 
elavad väga madala tööhõivega leibkondades);

D. arvestades, et vaesus mõjub halvasti majanduskasvule, suurendab avaliku sektori 
eelarvepuudujääki ja vähendab Euroopa konkurentsivõimet;

E. arvestades, et vaesus on mitmetahuline nähtus, millega võitlemiseks on vaja integreeritud 
tegevusplaani, mis võtaks arvesse erinevaid eluetappe ja inimeste mitmemõõtmelisi 
vajadusi ning tagaks samas neile võimaluse kasutada õigusi, ressursse ja teenuseid;

F. arvestades, et vaesusest päästmiseks ei piisa ainuüksi töökohast ning viimastel aastatel on 
üha enam hakatud kõnelema nn vaeste töötajate fenomenist;

G. arvestades, et vaesuspiir 60% tasemel riigi mediaanpalgast on asjakohane ja vajalik 
näitaja, kuid esmavajalike kaupade ja teenuste ostukorvi mõiste toob selgemalt esile 
riikliku poliitika ülesanded;

H. arvestades, et sotsiaalkaitsel, sealhulgas miinimumsissetuleku tagamise skeemidel, on 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid P7_TA(2011)0086.
2 Vastuvõetud tekstid P7_TA(2010)0306.
3 Vastuvõetud tekstid P7_TA(2010)0499.
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võtmeroll kriiside mõju piirava majandusliku stabilisaatorina ja kogu eluea jooksul 
toimiva sissetulekute ümberjaotajana, mis kaitseb sotsiaalsete riskide eest ja hoiab ära 
vaesusse langemist;

I. arvestades, et isiku tervis ja oodatav eluiga on seotud sotsiaalse keskkonna ja lapseeas 
kogetud vaesusega ning et erinevused rikaste ja vaeste tervislikus seisundis püsivad 
märgatavad ning suurenevad teatavates valdkondades endiselt;

J. arvestades, et eakad, eriti naised, satuvad nii pensionieaga kaasneva sissetulekute 
vähenemise kui ka muude põhjuste, näiteks füüsiliselt abist sõltuvaks muutumise tõttu 
kõrgendatud vaesuse ohtu; arvestades, et põlvkondadevahelise sideme katkemine on meie 
ühiskonnas suur probleem;

K. arvestades, et erinevatel põhjustel, näiteks meeste ja naiste palgaerinevuse püsimise, 
sellest tuleneva pensionierinevuse või diskrimineerimise tõttu töökohal, satuvad naised 
kergemini vaesusse;

L. arvestades, et 20% lastest elab vaesuse ohus, samas kui kogu Euroopa rahvastiku sama 
näitaja on 17%;

M. arvestades, et noorte tööpuudus, mis on niigi kõrgem kui teistes vanuserühmades, on ELis 
pärast majanduskriisi puhkemist plahvatuslikult suurenenud;

N. arvestades, et majanduskriisi mõjud sisserännanutele on olnud rängad;

O. arvestades, et puuetega isikute vaesuse määr on keskmisest 70% võrra suurem;

P. arvestades, et oluline osa Euroopa romadest on ühiskonnast kõrvale jäänud ja elab 
kahetsusväärselt halbades sotsiaalmajanduslikes tingimustes,

Tegevusprogrammi metoodika

1. palub komisjonil kaasata kodanikuühiskond riikides ja üleeuroopalisel tasandil ning 
korraldada vaesuses elavate inimeste kohtumisi iga-aastase vaesusteemalise konverentsi 
vormis;

2. palub läbi viia kriitilist ja korrapärast seiret liikmesriikide edusammude üle vaesuse 
vähendamise eesmärgi täitmisel ja selle ülevõtmisel liikmesriigi tasandi eesmärkidesse;

3. palub, et komisjon kasutaks horisontaalse sotsiaalklausli rakendamata jätmise korral kogu 
oma õiguslikku pädevust ja täpsustaks tegevusprogrammi osa klausli rakendamise 
hindamisel;

4. palub komisjonil määrata kindlaks tegevusprogrammiga seotud eelarveread;

5. palub, et avatud koordinatsiooni meetodit tõhustataks ja kohaldataks vaesuse valdkonnas 
õigesti, eriti riiklike sotsiaalse kaasamise strateegiate ühise hindamise kaudu;

6. palub komisjonil konkretiseerida ühised ja üldmõistetavad põhimõtted esmavajalike 
kaupade ja teenuste ostukorvi mõiste määratlemiseks;
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7. palub, et kehtestataks ajakava, et viia ellu komisjoni 2008. aasta soovitused aktiivse 
kaasamise kohta;

8. toetab kvaliteetsete töökohtade loomist kutseõppe ja individuaalsete abimeetmete kaudu 
tööotsinguteks, eriti ebasoodsas olukorras elanikerühmadele;

9. palub, et igas liikmesriigis oleks kõigile töötajatele tagatud võrdsed õigused ja 
sotsiaalkaitse;

10. soovitab liikmesriikidel kaasatuse edendamiseks rakendada või tõhustada meetmeid, 
millega toetatakse puuetega inimeste töölevõtmist ettevõtetes ja avalikus sektoris; 

11. tunnistab vajadust hinnata ELi fondide mõju vaesuse vähendamise eesmärgi täitmisele, 
isegi kui see ei ole nende põhieesmärk; loeb prioriteetseks projekte, kus tööhõivet 
puudutavad eesmärgid ja strateegiad on kombineeritud aktiivse kaasamisega;

12. kutsub liikmesriike üles esitama riiklikke reformikavasid, mis oleksid kooskõlas 
tegevusprogrammi eesmärkidega, ning kutsub komisjoni üles mitte kitsendama majanduse 
juhtimise raames liikmesriikide võimalusi investeeringuteks ja sotsiaalkuludeks, võttes 
arvesse, et vaesuse vähendamiseks on vajalik arukas, kestlik ja kaasav majanduskasv, 
nagu on märgitud Euroopa 2020. aasta strateegias;

13 palub, et komisjon algataks igasuguse diskrimineerimise kaotamiseks horisontaalse 
diskrimineerimisvastase direktiivi vastuvõtmise;

14. tunneb heameelt komisjoni kavatsuse üle luua sotsiaalmajandusettevõtetele selge õiguslik 
raamistik, et tagada nende kindel panus vaesuse vähendamisse; 

15. soovitab proaktiivset eluasemepoliitikat, et tagada igaühele juurdepääs inimväärsele ja 
taskukohasele eluasemele, ning energiapoliitikat, mis edendaks taastuvenergiaallikate 
kasutamist ja energiatõhusust;

16. palub, et romad kaasataks kõigi nende sotsiaalset kaasamist kavandavate Euroopa Liidu 
või liikmesriikide poliitikasuundade väljatöötamisse;

17. palub, et võitlus laste vaesusega keskenduks ennetusele, tagades väikelaste hoiuteenuste 
kättesaadavuse vastavate teenuste osutajate korrektsete teeninduspiirkondade abil;

18. soovib, et komisjon algataks miinimumsissetulekut puudutava raamdirektiivi 
vastuvõtmise, mis lubaks vaesust ennetada ja tagada baassissetuleku inimväärseks eluks ja 
töö- või koolitusvõimaluste otsinguks, võttes arvesse eri liikmesriikide erinevat praktikat, 
kollektiivlepinguid ja õigusakte;

19. on arvamusel, et kõigis liikmesriikides tuleb välja arendada eakate hooldussüsteemid, et 
vältida eakate tõrjutusse või vaesusse sattumist;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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Kuigi Euroopa Liit on üks maailma rikkamatest piirkondadest, elab siin üle 80 miljoni 
vaesuse ohus inimese, kellest 20 miljonit on lapsed ja 8% kuulub tööturul aktiivse 
elanikkonna hulka.

Selline olukord on vastuolus aluslepingutes kajastuvate euroopalike põhiväärtuste – õigluse ja 
solidaarsusega.

Vaatamata Euroopa Liidu püüetele vaesust ja sotsiaalset tõrjutust vähendada, on need 
viimastel aastatel suurenenud.

2008. aasta majanduskriis ja selle tagajärjed on kõige kaitsetumate elanikerühmade surve alla 
seadmisega probleemi veelgi süvendanud.

Kuigi võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu on põhiosas liikmesriikide valitsuste 
pädevuses, saab Euroopa Liit siiski täita olulist rolli teadlikkuse tõstmisel, tegevuste 
koordineerimisel ja rahastamisel.

Kestliku ja kaasava majanduskasvu tagamiseks on hädavajalik tuua kõige kaitsetumad 
elanikerühmad Euroopa projekti keskmesse, sest vaesuse vähendamine on üks tulevase 
majanduskasvu liikumapanevatest jõududest.

Euroopa Parlament ja nõukogu kuulutasid 2010. aasta Euroopa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastase võitluse aastaks, et kinnitada ja tugevdada Euroopa Liidu poolt Lissaboni strateegia 
vastuvõtmisega võetud poliiti l i s t  ülesannet astuda „otsustavaid samme vaesuse 
kõrvaldamiseks”.

Selle aasta kestel võttis Euroopa Parlament muu hulgas vastu raporti miinimumsissetuleku 
rolli kohta võitluses vaesuse vastu ja sotsiaalse kaasatuse edendamise eest Euroopas.

Euroopa Komisjon avaldas omalt poolt 16. detsembril 2010. aastal teatise „Vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse Euroopa raamistik.”

Tegemist on ühe Euroopa 2020. aasta strateegia juhtalgatusega. Tegevusprogramm peaks 
andma liikmesriikidele nn tööraamistiku, mis pakub mitmekesist meetodit, mille abil 
saavutada 2020. aasta strateegia arvulised eesmärgid – vähendada aastaks 2020 ebakindlas 
olukorras inimeste arvu 20 miljoni võrra.

Tegevuskava on osa aruka, kestliku ja kaasava majanduskasvu strateegiast ning edendab 
eelkõige sotsiaalvaldkonna innovatsiooni ja uuenduskatsetusi, vaesuse vähendamist kõigis 
selle erinevates vormides ja kõigis eluetappides, Euroopa rahastamise optimeerimist ja 
sotsiaalkaitse tõhustamist.

Järgnevate kuude jooksul peavad liikmesriigid esitama Euroopa Komisjonile oma riiklikud 
reformikavad, milles tuleb käsitleda ka plaanitavaid viise sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu 
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võitlemiseks. Liikmesriigid selgitavad oma algatusi Euroopa 2020. aasta strateegia riiklike 
aruannete raames.

Et vaesus on mitmetahuline nähtus, vajab see integreeritud tegevusplaani, millega kaasatakse 
erinevad avaliku võimu tasandid Euroopa Liidu tasandist kohalikuni, partnerluses kohalike 
osalejatega.

See mure ajendaski koostama raportit, millele on laialdaselt kaasa aidanud asjassepuutuvad 
osapooled, eriti tehtud ettepanekutega selle kohta, kuidas vaesust ja sotsiaalset tõrjutust 
kõrvaldada.


