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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tööhõive- ja sotsiaalsete aspektide kohta 2012. aasta majanduskasvu analüüsis
(2011/2320(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (TFEU) artiklit 9,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 145, 148 ja 152 ning artikli 
153 lõiget 5,

– võttes arvesse komisjoni 23. novembri 2011. aasta teatist 2012. aasta majanduskasvu 
analüüsi (AGS) kohta (KOM(2011)0815) ja sellele lisatud ühist tööhõivearuannet,

– võttes arvesse oma 1. detsembri 2011. aasta resolutsiooni majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta kohta,1

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal: aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020),

– võttes arvesse oma 8. septembri 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni 
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste 
kohta: Euroopa 2020. aasta strateegia koondsuuniste II osa2,

– võttes arvesse nõukogu 21. oktoobri 2010. aasta otsust 2010/707/EL liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta3,

– võttes arvesse komisjoni 23. novembri 2010. aasta teatist „Uute oskuste ja töökohtade 
tegevuskava: Euroopa panus täieliku tööhõive saavutamisse (KOM(2010)0682),

– võttes arvesse oma 26. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni uute oskuste ja töökohtade 
tegevuskava kohta4,

– võttes arvesse komisjoni 16. detsembri 2010. aasta teatist „Vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse Euroopa raamistik” (KOM(2010)0758),

– võttes arvesse oma 15. novembri 2011. aasta resolutsiooni vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi kohta5,

– võttes arvesse komisjoni 15. septembri 2010. aasta teatist „Noorte liikuvus: algatus 
noorte potentsiaali vallandamiseks eesmärgiga saavutada Euroopa Liidus arukas, 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0542.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0309.
3 ELT L 308, 24.11.2010, lk 46.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0466.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0495.
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jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv” (KOM(2010) 0477),

– võttes arvesse oma 12. mai 2011. aasta resolutsiooni „Noorte liikuvus: raamistik 
Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide parandamiseks”1,

– võttes arvesse oma 6. juuli 2010. aasta resolutsiooni „Noorte juurdepääsu edendamine 
tööturule, praktikandi, interni ja õpipoisi staatuse tugevdamine”2,

– võttes arvesse oma 7. septembri 2010. aasta resolutsiooni tööhõivevõimaluste 
arendamise kohta uue säästva majanduse raames3,

– võttes arvesse nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivi 1999/70/EÜ, milles käsitletakse 
Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni 
(UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud 
raamkokkulepet tähtajalise töö kohta4,

– võttes arvesse nõukogu direktiivi 97/81/EÜ, 15. detsember 1997, Euroopa Tööandjate 
Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute 
Konföderatsiooni sõlmitud osalist tööaega käsitleva raamkokkuleppe kohta5,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0000/2011),

A. arvestades, et kriisi sotsiaalsed tagajärjed on kaugeleulatuvad ja nüüd raskendab neid 
veelgi nii kasinusmeetmete kui ka töökohtade, hüvitiste ja avalike teenuste kadumise 
mõju;

B. arvestades, et töötus on 2008. aastast alates märgatavalt tõusnud ning jõudnud tasemeni, 
kus ELis on tööta 23 miljonit inimest ehk 10% tööealisest elanikkonnast; arvestades, et 
oma tööhõive-eesmärgini jõudmiseks peab EL 2020. aastaks suurendama töötavate 
inimeste hulka 17,6 miljoni võrra; 

C. arvestades, et eriti kriitiline on tööturu olukord noorte inimeste jaoks;

D. arvestades, et kriisi tõttu on tekkinud uued vaesusriskiga inimeste kategooriad; 
arvestades, et sotsiaalkaitsekomitee hoiatab rahalise vaesuse, laste vaesuse, tõsise 
materiaalse puuduse ja sotsiaalse tõrjutuse riskiga inimeste arvu suurenemise eest 
eelarve konsolideerimise meetmete mõju tõttu sotsiaalkaitsesüsteemidele;

E. arvestades, et olukorra pakilisusele vaatamata ei edene Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärgi saavutamine vastavalt ootustele; arvestades, et riiklikes reformikavades võetud 
kohustused ei ole enamiku ELi tasandi eesmärkide saavutamiseks piisavad;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0230.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2010)0262.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2010)0299.
4 EÜT L 175, 10.7.1999, lk 43.
5 EÜT L 14, 20.1.1998, lk 9.
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F. arvestades, et sotsiaalsed ja tööhõiveaspektid on rühmitatud vaid ühte viiest iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi prioriteedist, kuigi need moodustavad ELi 2020. aasta 
strateegia viiest peamisest eesmärgist kolm;

Olulisemad sõnumid seoses kevadise Euroopa Ülemkoguga

1. teeb Euroopa Ülemkogule ülesandeks lisada järgmised sõnumid oma „Euroopa 
poolaasta 2012” poliitilistesse suunistesse;

I. Tagada järjepidevus ja suurendada eesmärgikindlust ELi 2020. aasta eesmärkide 
saavutamiseks

2. kutsub Euroopa Ülemkogu üles tagama, et majanduskasvu analüüsi põhjal kehtestatud 
iga-aastaste poliitiliste suunistega aidataks kaasa ELi 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegia eesmärkide täitmisele;

3. kutsub Euroopa Ülemkogu üles tagama oma poliitilistes suunistes erinevate prioriteetide 
kokkusobivuse, nii et eelarve konsolideerimise suunised ei takistaks pingutusi töötuse ja 
kriisi sotsiaalsete tagajärgedega tegelemisel;

4. on sügavalt mures asjaolu üle, et praegused riiklikud eesmärgid ei ole isegi teoreetiliselt 
piisavad ELi 2020. aasta peamiste töötuse, hariduse ja vaesuse vähendamise eesmärkide 
saavutamiseks; palub tungivalt, et Euroopa Ülemkogu tagaks, et liikmesriigid võtaksid 
suuremaid riiklikke eesmärke ning et neid täiendataks konkreetsete ja realistlike 
tegevuskava rakendamise plaanidega ja et neid hinnataks ühisel hindamisraamistikul 
põhinevate selgete ja järjepidevate näitajate abil, nii et EL jõuaks selge ja teostatava 
kavani kõigi ELi 2020. aasta eesmärkide saavutamiseks ning et edusamme saaks 
läbipaistvalt mõõta;

II. Toetada töökohtade jätkusuutlikku loomist investeeringute ja maksureformide abil

5. kutsub Euroopa Ülemkogu üles andma vajalikku eelarvelist tegevusruumi 
investeeringutele töökohtade jätkusuutlikuks loomiseks ja julgustama neid 
investeeringuid; kutsub liikmesriike üles aitama jooksevkonto ülejäägiga kaasa 
makromajanduslike tasakaalunihete vähendamisele, suurendades sisenõudlust kogu 
ELis töökohtade loomisele kahjuliku langusspiraali vältimiseks;

6. kutsub Euroopa Ülemkogu üles kiitma heaks poliitilised suunised, millega vähendatakse 
töötajate maksukoormust ning muudetakse töötajate palkamine atraktiivsemaks, et 
parandada haavatavate rühmade, noorte töötute inimeste, vähekvalifitseeritud töötajate, 
väikese sissetulekuga inimeste ja leibkonna teise palga saajate olukorda; kutsub 
Euroopa Ülemkogu üles kiitma heaks suunised sissetulekute suurendamise kohta 
õiglase, tõhusa ja tulemusliku maksustamise abil ning maksude parema koordineerimise 
abil, et võidelda maksupettustega;

III. Parandada töö kvaliteeti ja tööturul arvukama osalemise tingimusi

7. kahetseb, et töö atraktiivsemaks muutmisele suunatud poliitilistes juhistes ei käsitleta 
töökohtade kvaliteeti ja et liiga vähe tähelepanu on pööratud tööturul arvukama, eeskätt 
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naiste osalemise eeltingimuste loomisele; kutsub Euroopa Ülemkogu üles lisama 
suuniseid inimväärse töö ja pingutuste kohta toetada töö-, pere- ja eraelu ühitamist 
taskukohaste lapsehoiuvõimaluste pakkumise, perekondlikel põhjustel antava puhkuse 
ja paindliku töökorralduse abil;

8. hoiatab, et kasinusmeetmed ja halduskoormuse vähendamine ei tohiks ohustada 
sotsiaal- ja tervishoiu- ning ohutusstandardeid;

IV. Tegeleda noorte töötusega

9. kutsub Euroopa Ülemkogu üles võtma prioriteediks noorte tööpuudusega tegelemise 
ning liikmesriike töötama välja ulatuslikke strateegiaid noortele, kes ei tööta, õpi ega 
osale koolitustel; kutsub liikmesriike üles võtma kasutusele „noortegarantiid”, millega 
tagatakse igale ELi noorele inimesele õigus pärast 4 kuu pikkust töötaolekut saada 
töökoha, praktikandikoha, täiendkoolituse või ühendatud töö ja koolituse pakkumine; 
rõhutab, kui oluline on juhutöö vähendamine noorte inimeste hulgas;

V. Tegeleda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega, eeskätt rühmades, kes ei ole või on vähe 
seotud tööturuga

10. tervitab asjaolu, et esimest korda sisaldab iga-aastane majanduskasvu analüüs suuniseid 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kohta, ning kutsub Euroopa Ülemkogu üles kiitma need 
suunised prioriteedina heaks, tagades samal ajal, et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega 
võitlemine tähendab enamat kui vaid meetmeid inimeste viimiseks tööturule; selleks 
tuleb panna rõhku tööturuga mitteseotud või vähe seotud haavatavate rühmade 
sotsiaalkaitsele ja aktiivsele kaasamisele;

11. rõhutab, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 9 tuleb kajastada terve Euroopa 
poolaasta jooksul, sealhulgas riigipõhistes soovitustes, millega peaksid kaasnema 
sotsiaalse mõju eel- ja järelhindamised;

VI. Parandada demokraatlikku legitiimsust, vastutustundlikkust ja omanikutunnet

12. tuletab meelde, et liikmesriikide majanduspoliitika Euroopa-mõõtme suurenenud tähtsus 
peaks liikuma käsikäes suurenenud demokraatliku legitiimsuse ja asjakohase 
vastutustundlikkusega Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide ees; arvab, et kuna 
puudub iga-aastase majanduskasvu analüüsile kohaldatava seadusandliku menetluse 
õiguslik alus, on Euroopa Ülemkogul erikohustus võtta poliitiliste suuniste 
heakskiitmisel arvesse parlamentide märkusi, et anda suunistele demokraatlik 
legitiimsus;

13. kutsub liikmesriike üles omanikutunde loomiseks tagama riiklike ja piirkondlike 
parlamentide, sotsiaalpartnerite, riigiasutuste ja kodanikuühiskonna kaasamine 
poliitiliste suuniste rakendamisse;

14. kutsub komisjoni üles muutma iga-aastast majanduskasvu analüüsi 2013. aastal iga-
aastasteks jätkusuutliku majanduskasvu suunisteks, esitama see vormingus, mis 
võimaldaks parlamendil teha muudatusettepanekuid, ning tagama, et 
institutsioonidevahelise otsustamise läbipaistev protsess annaks tulemuseks ühiselt 
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kokkulepitud poliitilised suunised; 

Tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas vajalikud lisapingutused

Suurendada tööhõivet ja parandada töökohtade kvaliteeti

15. kutsub liikmesriike üles toetama algatusi, mis hõlbustavad suurima 
tööhõivepotentsiaaliga sektorite arengut, eeskätt üleminekul säästvale majandusele 
(keskkonnahoidlikud töökohad) tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ning digimajanduse 
puhul;

16. kutsub liikmesriike üles suurendama riiklike tööhõiveteenuste ulatust ja tõhusust ning 
rakendama tõhusat tööturupoliitikat, mida toetatakse vastastikku asjakohaste hüvitiste 
süsteemidega, säilitamaks tööalast konkurentsivõimet ja aitamaks inimesi tagasi tööle;

17. arvab, et ELi 2020. aasta peamist tööhõivemäära eesmärki saab saavutada üksnes juhul, 
kui naised osaleksid tööturul märkimisväärselt rohkem; usub, et liikmesriikidele 
antavates suunistes tuleks keskenduda naiste suurema tööhõivemäärani jõudmiseks 
vajalike tingimuste loomisele, näiteks taskukohane lapsehoiuteenus, asjakohased 
rasedus- ja sünnitus-, isadus- ja vanemapuhkuse skeemid ning tööaja ja -koha 
paindlikkus;

18. kutsub liikmesriike üles looma töötingimusi, mis võimaldavad eakamatel töötajatel 
nende vastava valiku korral jääda tööturule ja selles osaleda, võideldes ealise 
diskrimineerimisega, asendades eakamate töötajate lahkumisstiimulid kaasava tööturu 
stiimulitega ning kohandades töötingimusi vastavalt eakamate töötajate vajadustele, 
võimaldades näiteks paindlikku tööaega ja -kohta, õigust koolitustele ja õigust 
paindlikuks pensionilejäämiseks;

19. kutsub liikmesriike üles tagama, et ajutiste või osalise tööajaga lepingutega inimestel 
või füüsilisest isikust ettevõtjatel oleks piisav sotsiaalkaitse ja juurdepääs koolitustele 
ning et neile oleksid loodud karjääri tegemist võimaldavad raamtingimused; kutsub 
liikmesriike üles rakendama raamkokkuleppeid osalise tööajaga ja tähtajalise töö kohta;

Investeerida haridusse ja koolitusse

20. kutsub liikmesriike üles investeerima haridusse, koolitusse, elukestvasse õppesse ning 
vaba- ja mitteametlikku haridusse, ning hoiatab, et hariduseelarve kärbetel on 
pikaajalised sotsiaalsed ja majanduslikud kulud;

21. kutsub ELi ja liikmesriike üles ületama oskuste mittevastavust ja puudulikkust, 
prognoosides paremini, milliseid oskusi on vaja töötajate ettevalmistamiseks säästvale 
majandusele üleminekul;

22. tuletab meelde, et komisjon lubas oma juhtalgatuses „Noorte liikuvus” teha ettepaneku 
ametipraktika kvaliteediraamistiku loomiseks, ja kutsub teda üles seda raamistikku 
viivitamata esitama;
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Võidelda vaesusega ja edendada sotsiaalset kaasatust

23. kutsub liikmesriike üles täiustama sotsiaalkaitsesüsteemide piisavust ja tõhusust ning 
kontrollima, et automaatsed sotsiaalsed stabilisaatorid toimiksid edaspidigi puhvritena 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu;

24. kutsub liikmesriike üles väikese sissetulekuga ja haavatavate rühmade 
marginaliseerumise ennetamiseks rakendama aktiivse kaasamise strateegiaid ning 
piisavaid ja taskukohaseid kvaliteetseid teenuseid ja elatusmiinimumi toetust;

25. kutsub liikmesriike üles töötama välja oma riiklikud reformikavad selle kohta, kuidas 
kavatsetakse kasutada ELi rahastust oma riiklike ELi 2020. aasta sihtide saavutamiseks 
seatud konkreetsete poliitikaeesmärkide toetamiseks;

Vaja on veel pingutada juhtimise, kohustuste võtmise ja demokraatliku legitiimsuse 
parandamiseks

26. on mures asjaolu üle, et Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide roll Euroopa 
poolaastas on ikkagi piiratud; arvab, et komisjoni algatatud ja Euroopa Ülemkogu 
kinnitatud iga-aastase majanduskasvu analüüsi poliitilistes suunistes napib 
parlamentaarset kaasatust ja seega ka demokraatlikku legitiimsust;

27. märgib, et viis liikmesriiki, kellel on praegu vastastikuse mõistmise memorandum ELi, 
IMFi ja EKPga, ei saanud 2011. aasta juulis riigipõhiseid soovitusi; kutsub komisjoni 
üles tagama, et vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamine oleks täielikult 
kooskõlas ELi 2020. aasta tööhõive suurendamise ja vaesuse vähendamise eesmärkide 
saavutamisega;

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Käesoleva raporti kontekst

23. novembril 2011. aastal esitles komisjon oma 2012. aasta majanduskasvu analüüsi 
(KOM(2011) 815), mis tähistab majanduse juhtimise teise Euroopa poolaasta algust. Iga-
aastases majanduskasvu analüüsis sätestatakse valdkonnad, mis peaksid komisjoni 
arvates olema järgmise 12 kuu jooksul ELi prioriteedid nii eelarve, majanduse, tööhõive 
ja sotsiaalpoliitika kui ka reformidega seoses. Selle raames nõutakse iga-aastases 
majanduskasvu analüüsis riiklike ja ELi pingutuste koondamist viiele prioriteedile 
järgmistes valdkondades: rahanduspoliitika, finantssektori stabiliseerimine, majanduskasv 
ja konkurentsivõime, tööhõive ja kriisi sotsiaalsed tagajärjed ning avalik haldus.

Iga-aastase majanduskasvu analüüsi ja selle peamisi sõnumeid toetab neli lisa: 1) 
strateegia „Euroopa 2020. aastal” eduaruanne, 2) makromajanduse aruanne, 3) tööhõive 
aruanne ja 4) maksupoliitika aruanne.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon otsustas taotleda luba koostada algatusraport, et käsitleda 
iga-aastase majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalseid aspekte. Raport võimaldab 
parlamendil avaldada oma seisukohti ELi tööhõive- ja sotsiaalse olukorra kohta, Euroopa 
2020. aasta tööhõive- ja sotsiaalsete eesmärkide asjus tehtud edusammude kohta ning 
komisjoni paketis esitatud seonduvate prioriteetide kohta.

Veelgi enam, käesolev raport on järelmeede ühele kohustusele, mille parlament võttis 
oma raportis majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta kohta (raporti koostas 
majandus- ja rahanduskomisjon, raportöör: Pervenche Berès), kusjuures seotud komisjon 
oli tööhõive- ja sotsiaalkomisjon (arvamuse koostaja: Olle Ludvigsson), ja see võeti vastu 
1. detsembril 2011. Nagu Berèsi raportis ette nähtud, võimaldab uus raport parlamendil 
aktiivselt panustada nii strateegia „Euroopa 2020. aastal” tööhõive- ja sotsiaalsete 
aspektide rakendamisse kui ka Euroopa poolaastasse, pidades silmas kevadist Euroopa 
Ülemkogu.

Arvestades parlamendi suhteliselt väikest rolli Euroopa poolaasta protsessis, üksnes 
asutamislepingul põhineva õigusega esitada arvamus komisjoni iga-aastaste ettepanekute 
kohta seoses tööhõivesuunistega, ja arvestades, kui oluliseks on ta korduvalt pidanud 
legitiimsuse, demokraatliku vastutustundlikkuse ja protsessi omanikutunde parandamist, 
tuleks seda raportit seega vaadelda kui parlamendipoolset aktiivse rolli haaramist 
Euroopa poolaasta protsessis. Euroopa Ülemkogu ja selle erinevad koosseisud peaksid 
raporti tulemusi arvesse võtma, nii et poliitilised suunised oleksid demokraatlikult 
legitiimsed.

Võttes arvesse erakordselt tihedat ajakava, soovib teie raportöör rõhutada ka vajadust 
keskendada ja prioriseerida olulisemaid edastatavaid sõnumeid, aga ka oma soovi, et 
Euroopa Parlamendi kaasamisel Euroopa poolaastasse tuginetaks Berèsi raportis 
kirjeldatud struktuurile. Korduste vältimiseks keskendutakse käesolevas raportis 
sotsiaalseid ja tööhõiveaspekte käsitlevate iga-aastase majanduskasvu analüüsi poliitiliste 
suuniste sisule, mitte Euroopa poolaasta protsessile.
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Teie raportöör soovib rõhutada, et praegune institutsioonidevaheline menetlus ja iga-
aastase majanduskasvu analüüsi praegune formaat ei anna parlamendile võimalust teha 
komisjoni teatises ja selle lisades esitatud poliitiliste suuniste kohta konkreetseid 
muudatusettepanekuid. Demokraatia ja läbipaistvuse seisukohast on see suur viga. Seega 
soovitab teie raportöör paluda komisjonilt, et see esitaks järgmise aasta poliitilised 
suunised viisil, mis võimaldab parlamendil nende teksti muuta, enne kui Euroopa 
Ülemkogu need kinnitab.

2012. aasta majanduskasvu analüüsi hindamine

Finantskriis, millele järgnes riigivõlakriis, ja Euroopa Liidu sotsiaalkriis tegid väga 
selgeks, et EL vajab tugevamat Euroopa majanduse juhtimist, vältimaks suurtest 
eelarvepuudujääkidest ja makromajanduslikest tasakaalunihetest tulenevat ohtu eurole ja 
Euroopa majandusele. Majanduspoliitika koordineerimine Euroopa poolaasta raames 
ühendab endas ELi 2020. aasta eesmärkide suunas tehtavate edusammude jälgimist ja 
koordineerimist 2011. aasta septembris kokku lepitud majanduspoliitika meetmete paketi 
läbivaadatud majandusjärelevalve protsesside abil. See kujutab endast olulist vahendit 
praeguse kriisi teatud struktuursete põhjustega tegelemisel ning edasiliikumise tagamisel 
Euroopa aruka, jätkusuutliku ja kaasava arengu poole.

Võlakriisi tõttu seati eelarve konsolideerimine esimese Euroopa poolaasta täielikuks 
prioriteediks. See domineeris 2011. aasta majanduskasvu analüüsis algusest peale ja 
riigipõhistes soovitustes poolaasta lõpul. Euroopa poolaasta poliitilised suunised ei 
hõlmanud kõiki ELi 2020. aasta peamisi eesmärke. Valitsev keskendumine kasinusele on 
viinud järjekindlusetu lähenemisviisini, kus eelarve- ja makromajanduslikku stabiilsust 
üritati saavutada vajaliku tähelepanuta strateegia „EL 2020. aastal” peamistele 
sotsiaalsetele, tööhõive- ja hariduseesmärkidele. Lisaks sellele ei ole korralikult käsitletud 
ega parandatud riiklike kavade ambitsiooninappust riiklikes reformikavades väljendatud 
ELi 2020. aasta eesmärkide saavutamisel. Selle tulemusena on EL sattunud olukorda, kus 
riikide kohustused ei võimalda isegi teoreetiliselt jõuda ELi 2020. aasta sihtide 
elluviimiseks vajalikule tasemele.

Hoolimata laialdasest kriitikast komisjoni lähenemisviisi kohta Euroopa poolaastal, on 
selle aasta majanduskasvu analüüsis taas määratletud prioriteedid, mis ei aita 
tasakaalustatud viisil kaasa ELi 2020. aasta tööhõive- ja sotsiaalsete eesmärkide 
saavutamisele. Teie raportööri hinnangul ohustab selline lähenemisviis jätkusuutlikku 
kriisist taastumist ja kindlaid edusamme aruka, jätkusuutliku ja kaasava Euroopa Liidu 
poole.

Esiteks on prioriteet number üks – üritada majanduskasvu soodustavat eelarve 
konsolideerimist – vastuolus peamise eesmärgiga suurendada tööhõivet. Kuigi eelarve 
konsolideerimine on paljudes liikmesriikides vajalik, ei ole kasinusmeetmete üldine 
tõhustamine kooskõlas uusi töökohti loova taastumisega ELis. Teie raportöör soovitab 
kutsuda Euroopa Ülemkogu üles tagama, et investeeringutele töökohtade jätkusuutlikku 
loomisse antaks eelarveline vabadus ja et julgustataks neid investeeringuid tegema.
Liikmesriike, kelle jooksevkonto on praegu ülejäägis, tuleb sisenõudluse suurendamise 
abil õhutada panustama makromajanduslike tasakaalunihete vähendamisse, et vältida 
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töökohtade loomist ning seega ka naiste ja meeste 75% tööhõivemäära eesmärki 
kahjustavat langusspiraali.

Teiseks ähvardavad eelarve edasised konsolideerimised vaesusriski ja sotsiaalse tõrjutuse 
ohus inimesi. Samal ajal kui ühises tööhõivearuandes rõhutatakse õigesti vajadust tagada, 
et enamikku haavatavaid rühmi ja kriisis enim kannatanuid kaitstaks majanduskriisi ja 
eelarve konsolideerimise kavade ümberjaotamise mõjude eest, ei kajastu see sõnum iga-
aastase majanduskasvu analüüsi põhidokumendi esimeses, eelarve konsolideerimist 
puudutavas prioriteedis. Teie raportöör tahaks seega soovitada, et rõhutataks Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 9 tähtsust ja et nõutaks piisavaid ja tõhusaid sotsiaalkaitse 
süsteeme, et tagada automaatsete sotsiaalsete stabilisaatorite toimimine puhvrina vaesuse 
ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. Sellele vaatamata tervitaks teie raportöör aga asjaolu, et 
kriisi sotsiaalsete tagajärgedega tegelemine on osa iga-aastase majanduskasvu analüüsi 
viiest prioriteedist, kuna eelmise aasta teatises olid vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega 
võitlemise poliitilised suunised üldse puudu.

Kolmandaks sooviks teie raportöör väljendada muret asjaolu üle, et töötusega tegelemise 
poliitilised suunised ei ole koordineeritud suunistega tööturul osalemise suurendamiseks 
vajalike tingimuste loomise kohta. Osa tööleminekustiimulite suurendamise meetmetest 
peaks olema kvaliteetsete, inimväärse palga ja inimväärsete töötingimustega töökohtade 
vähesusega tegelemine. Teie raportöör soovib rõhutada, et ELi 2020. aasta peamiste 
eesmärkide saavutamisel on määrav sooline mõõde, kuna naised kujutavad endast 
suurimat kasutamata tööjõureservi ning moodustavad ELis enamiku nendest, kes elavad 
vaesuses. Meetmed, millega tagatakse võimalus ühitada tööd ja hoolitsemist, peaksid 
seega olema osa Euroopa poolaasta 2012 poliitiliste suuniste prioriteetidest.

Viimaks – kriisil on olnud eriti tõsised tagajärjed stabiilset tööd otsivatele noortele 
inimestele. Noorte tööpuuduse määr on üle 20% ja mõnes liikmesriigis üle 40%. 2008. ja 
2010. aasta vahel tõusis noorte töötute koguarv ELis enam kui miljoni võrra. Nende 15–
24-aastaste osatähtsus, kes ei käinud tööl, ei õppinud ega osalenud koolituses, tõusis 
samal ajavahemikul 2 protsendipunkti võrra. Kuigi iga-aastases majanduskasvu analüüsis 
seatakse noorte tööhõive õigesti prioriteediks, on teie raportöör mures komisjoni 
poliitilistes suunistes soovitatud töö-, praktika- ja õpipoisikohtade kvaliteedi üle. Teie 
raportöör soovib muuta noorte juhutöödega võitlemise noorte tööhõive poliitiliste 
suuniste peamiseks osaks. Samuti soovitab ta tuletada meelde komisjoni juhtalgatust 
„Noorte liikuvus”, milles komisjon lubas teha ettepaneku ametipraktika 
kvaliteediraamistiku loomiseks.


