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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Kokkulepe sotsiaalinvesteeringute kohta – vastus kriisile

(2012/2003(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 5, 6, 9, 147, 149, 151 
ja 153,

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

– võttes arvesse komisjoni 23. novembri 2010. aasta teatist „Uute oskuste ja töökohtade 
tegevuskava: Euroopa panus täieliku tööhõive saavutamisse” (COM(2010)0682) ja oma 
26. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni samal teemal1,

– võttes arvesse komisjoni 23. novembri 2011. aasta teatist „Iga-aastane majanduskasvu 
analüüs 2012” (AGS) (COM(2011)0815), sellele lisatud „Ühise tööhõivearuande eelnõu” 
ja oma 15. veebruari 2012. aasta resolutsiooni tööhõive- ja sotsiaalsete aspektide kohta 
2012. aasta majanduskasvu analüüsis2,

– võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2008. aasta teatist, milles käsitletakse komisjoni 
soovitust tööturult tõrjutud isikute aktiivse kaasamise kohta (COM(2008)0639) ja oma 6. 
mai 2009. aasta resolutsiooni samal teemal3,

– võttes arvesse Eurostati 2012. aasta jaanuaris tehtud uuringut ja Eurostati 8. veebruari 
2012. aasta pressiteadet4,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse Euroopa raamistik” 
(COM(2010)0758), Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust selle kohta5 ja oma 
15. novembri 2011. aasta resolutsiooni samal teemal6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta otsust vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (2010) kohta7,

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2008. aasta teatist „Uus sotsiaalmeetmete kava: 
võimalused, juurdepääs ja solidaarsus 21. sajandi Euroopas” (COM(2008)0412) ja oma 6. 
mai 2009. aasta resolutsioon samal teemal8,

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0466.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0047.
3 ELT C 212E, 5.8.2010, lk 23.
4 Eurostati pressiteade 21/2012, lk 1.
5 ELT C 238, 25.8.2011, lk 130–134.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0495.
7 ELT L 298, 7.11.2008, lk 20–29.
8 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0370.
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– võttes arvesse komisjoni teatist „Riikide rahanduse pikaajaline jätkusuutlikkus majanduse 
elavnemise kontekstis” (COM(2009)0545) ja oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni samal 
teemal1,

– võttes arvesse komisjoni 9. juuni 2010. aasta teatist „Euroopa koostöö edendamine 
kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas, et toetada Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamist” (COM(2010)0296) ja oma 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni samal teemal2,

– võttes arvesse oma 1. detsembri 2011. aasta resolutsiooni kooli poolelijätmise 
vähendamise kohta3,

– võttes arvesse Brugge kommünikeed Euroopa tõhustatud koostöö kohta kutsehariduse ja -
koolituse valdkonnas ajavahemikus 2011–2020, mis võeti vastu 7. detsembril 2010. 
aastal4,

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti „Edusammud ühiste Euroopa eesmärkide 
saavutamisel hariduse ja koolituse valdkonnas” (SEC(2011)0526),

– võttes arvesse oma 6. juuli 2010. aasta resolutsiooni „Noorte juurdepääsu edendamine 
tööturule, praktikandi, interni ja õpipoisi staatuse tugevdamine”5,

– võttes arvesse hiljuti vastu võetud viiest määrusest ja ühest direktiivist koosnevat paketti 
Euroopa Liidu majanduse juhtimise kohta6,

– võttes arvesse komisjoni 29. juuni 2011. aasta teatist „Mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2014–2020” (COM(2011)0398),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0000/2012),

A. arvestades, et praegusel majandus- ja rahanduskriisil on pikaajaline mõju mitte ainult 
majanduskasvule, vaid ka tööhõivele, riigi säästudele ning sotsiaalsete investeeringute 
kvaliteedile Euroopas;

B. arvestades, et enamik hiljutistest reaktsioonidest kriisile põhinesid peamiselt lühiajalistel 
eesmärkidel, et saavutada riigi rahanduse stabiilsus, mis on oluline jõupingutus meie 
majanduse kaitseks, ja arvestades, et nendel rangetel meetmetel võib pikas perspektiivis 
olla negatiivne mõju tööhõivele, majanduskasvule ja konkurentsivõimele, kui neid ei 
täienda majanduskasvu ja tööhõivet soodustavad meetmed;

C. arvestades, et Lissaboni strateegia ja Euroopa tööhõivestrateegia ei ole osutunud edukaks 
ja strateegia „Euroopa 2020” edu on veel ebaselge ning nõuab liikmesriikide ja Euroopa 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0190.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0263.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0531.
4 IP/10/1673.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0262.
6 ELT L 306, 23.11.2011, lk 1–47.
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institutsioonide tugevamat kaasatust;

D. arvestades, et hiljuti avaldatud iga-aastane majanduskasvu analüüs ja ühine 
tööhõivearuanne näitasid, et kõik liikmesriigid ei pööra piisavalt tähelepanu strateegia 
„Euroopa 2020” sotsiaal-, tööhõive- ja hariduseesmärkidele, kuna eelarve 
konsolideerimine on kõikjal jätkuvalt prioriteediks;

E. arvestades, et töötuse määr EU 27-s oli 2012. aasta jaanuaris suurem kui 10 % ja puudutas 
eelkõige noori, madala kvalifikatsiooniga töötajaid ja pikaajalisi töötuid, ning arvestades, 
et see koos rahvastiku vananemisega toob pikas perspektiivis kaasa tõsise inimkapitali 
kaotamise riski, millel võivad olla pöördumatud tagajärjed tööturule ja majanduskasvu 
potentsiaalile;

F. arvestades, et 2010. aastal elas peaaegu 16 % eurooplasi vaesuse piiril ja samal aastal 
kasvas töötutes leibkondades elavate laste ja täiskasvanute määr peaaegu 10 %-ni; 
arvestades, et see koos laste vaesuse, vaeste töötajate olemasolu ja kõrge töötuse määraga 
noorte seas suurendab veelgi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohtu tulevikus;

G. arvestades, et Euroopa Liidu haridustulemused on ikka veel ebapiisavad, et täita tööturu 
vajadusi, ja jäävad alla vabade töökohtade kasvavatele oskusnõuetele;

H. arvestades, et surve sotsiaalabiskeemidele on suurenenud ja nende tulud on märgatavalt 
langenud; arvestades, et pikaajalise töötuse kõrged määrad tõenäoliselt süvendavad seda 
suundumust veelgi;

I. arvestades, et hästi suunatud sotsiaalinvesteeringud on olulised, et tagada tulevikus 
korralik tööhõive tase, stabiliseerida majandust, arendada inimkapitali ja tõsta Euroopa 
Liidu konkurentsivõimet;

Euroopa sotsiaalinvesteeringute uus käsitlusviis

1. tuletab meelde, et sotsiaalinvesteeringud, mis on rahaliste vahendite eeltingimus ja 
kasutusala, selleks et luua nii sotsiaalset kui ka majanduslikku kasu, on suunatud esile 
kerkivate sotsiaalsete riskide ja vajadustega tegelemiseks ja need keskenduvad avalikule 
poliitikale ja inimkapitali investeerimise strateegiatele, mis valmistavad üksikisikuid, 
perekondi ja ühiskonda ette kohanema mitmete muudatustega ja saama hakkama 
üleminekuga paindlikumatele tööturgudele;

2. rõhutab, et sotsiaalinvesteeringute üks olulisemaid omadusi on nende võime ühendada 
sotsiaalsed ja majanduslikud eesmärgid ning seeläbi ei tohiks neid käsitleda ainuüksi 
kulude, vaid ka investeeringutena, mis hakkavad tulevikus käegakatsutavat kasu tooma;

3. märgib seetõttu, et sotsiaalinvesteeringud peavad mängima tähtsat rolli Euroopa 
majandus- ja tööhõivepoliitikas ning Euroopa Liidu vastuses kriisile; ja et selleks on tarvis 
paremini rakendada strateegia „Euroopa 2020” tööhõive-, sotsiaal- ja hariduseesmärke;

4. märgib, et kriisi leevendamiseks on vaja ajakohastada Euroopa sotsiaalmudel, läbi vaadata 
riikide sotsiaalpoliitika ja minna üle „aktiivsest heaoluriigist”, mis ainult reageerib 
turutõrgetest tulenevatele kahjudele, „aktiveerivasse heaoluriiki”, mis investeerib 
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inimestesse ja annab kodanikele vahendid ja stiimulid;

Aktiveeriv heaoluriik

5. kutsub sellega seoses liikmesriike ja komisjoni üles säilitama tasakaalu kriisist tulenevate 
praeguste raskuste ületamise ning keskpika perioodi ja pikaajaliste meetmete vahel ning 
tegelema eeslijärjekorras meetmetega, mis

a) aitavad töötutel tööturule naasta;
b) loovad jätkusuutlikke ja kvaliteetseid töökohti, parandades nii töö tootlikkust kui ka 

töökohtade jaotust;
c) investeerivad haridusse ja koolitusse;
d) parandavad paindlikkuse ja turvalisuse tasakaalu ning aitavad ühendada pere- ja 

tööelu;
e) reformivad pensionisüsteeme ja loovad soodsad tingimused töötamise pikendamiseks;
f) võitlevad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega.

6. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles astuma samme, et arendada välja töösõbralik 
keskkond, kus kehtib soodne tööturupoliitika, näiteks tõhusamad ja sihipärasemad töötus-
ja sotsiaalabisüsteemid, mis on seotud tööturule kaasamise meetmetega, viima läbi 
spetsiaalseid koolitusi ja ümberõpet, et säilitada pikaajaliste töötute töövalmidus ning 
soosida ametioskuste lihvimist ja praktilisi koolitusi, keskendudes eelkõige töötutele 
noortele ja madala kvalifikatsiooniga töötajatele;

7. julgustab liikmesriike investeerima noorte toetamisse ja nende töötuturule juurdepääsu 
parandamisse, pakkudes koolitusi ja noorte praktikaprogramme, soosides ettevõtlust ja 
luues stiimuleid tööandjatele, et nad palkaksid kooli lõpetanuid, kindlustades sel moel 
sujuvama ülemineku koolist tööle ja edendades Euroopa-sisest ning piirkondlikku 
liikuvust;

8. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles võtma kõik võimalikud meetmed, et parandada 
haridussüsteeme kõikides astmetes, pannes suurt rõhku varase lapsepõlve 
arengustrateegiale; ennetades kooli poolelijätmist; parandades keskhariduse taset ja võttes 
kasutusele juhendamise ja nõustamise, pakkudes õpilastele paremaid tingimusi edukaks 
pääsuks kolmanda astme haridusse või kohe tööturule sisenemiseks; arendades vahendeid, 
mille eesmärk on tulevikus vajaminevate oskuste parem kindlaksmääramine ning 
haridusasutuste ja tööandjate vahelise koostöö parandamine; täiustades ametialaste 
kvalifikatsioonide tunnustamist ja arendades välja riiklikud kvalifikatsiooniraamistikud;

9. kutsub komisjoni üles tagama turvalise paindlikkuse põhimõtte laiaulatuslik rakendamine 
ja tegelema tööturu killustatusega, pakkudes inimestele nii piisavat sotsiaalset kaitset 
üleminekuperioodidel või ajutise või osalise ajaga töölepinguga töötamise korral kui ka 
juurdepääsu koolitustele, karjääri arendamisele ja täistööajaga töö võimalustele; julgustab 
liikmesriike investeerima teenustesse – näiteks lastehoid ja pikapäevarühmad –, mis 
edenevad soolist võrdõiguslikkust, paremat tasakaalu töö- ja eraelu vahel ning julgustavad 
passiivseid ja üksikvanemaid tööle asuma;

10. julgustab liikmesriike viima läbi vajalikke reforme, et tõsta seadusejärgset pensioniiga ja 
piirata enneaegse pensionilemineku võimalusi, ning kombineerima seda pideva 
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töötingimuste parandamise ja selliste elukestva õppe kavade rakendamisega, mis 
võimaldavad pikemat professionaalset karjääri;

Parem juhtimine sotsiaalinvesteeringute kokkuleppe abil

11. julgustab liikmesriike rohkem pingutama, et kaasata sotsiaalinvesteeringud nii oma 
keskmistesse ja pikaajalistesse eelarve-eesmärkidesse kui ka riiklikesse reformikavadesse; 
kutsub Euroopa Ülemkogu ja komisjoni üles parandama strateegia „Euroopa 2020” 
tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna eesmärkide rakendamise järelvalvet;

12. märgib, et tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna eesmärkide nõuetekohase rakendamise 
tagamiseks tuleb hiljuti välja töötatud Euroopa Liidu makromajanduse ja eelarve 
järelevalve süsteemile lisaks parandada tööhõive- ja sotsiaalpoliitika seiret; seetõttu 
kutsub komisjoni üles kaaluma ühiste sotsiaalinvesteeringute indikaatorite 
ülevaatesüsteemi sisseviimist, et jälgida Euroopa Liidu riikide arengut selles valdkonnas;

13. kutsub liikmesriike üles kaaluma sotsiaalinvesteeringute kokkuleppe allkirjastamist, mille 
abil nad looksid tugeva kontrollimehhanismi, et parandada jõupingutusi strateegia 
„Euroopa 2020” tööhõive-, sotsiaal- ja hariduseesmärkide täitmiseks;

14. kutsub komisjoni üles võtma kõik vajalikud meetmed, et julgustada liikmesriike kirjutama 
alla kokkuleppele sotsiaalinvesteeringute kohta ja kehtestada tööhõive-, sotsiaal- ja 
hariduseesmärkide hindamine Euroopa poolaastal 2013;

15. kutsub liikmesriike üles veenduma, et hetkel arutluse all olev „Mitmeaastane 
finantsraamistik 2014–2020” sisaldab sobivaid eelarveressursse, mida on vaja Euroopa 
sotsiaalinvesteeringute jaoks, ja et saadaolevat rahastust on võimalik kasutada 
ratsionaalselt ja tõhusalt, samuti tuleb panna struktuurifondid, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfond toetama sotsiaalinvesteeringuid, tagades, et selle prioriteedid kajastavad eri 
liikmesriikide spetsiifilisi vajadusi; kutsub komisjoni üles tegema liikmesriikidele 
sotsiaalinvesteeringute tarbeks kättesaadavaks teised võimalikud rahastamisallikad, kui ta 
leiab, et see on vajalik;

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

Praegune majandus- ja finantskriis mõjutab kahtlemata pikaajaliselt ja tõsiselt mitte ainult 
Euroopa majandust, vaid ka tööhõive taset, riigi sääste ja sotsiaalinvesteeringuid Euroopas. 
Enamik hiljutisi ja praegusi vastuseid kriisile keskendub lühiajalistele eesmärkidele, millega 
püütakse taastada Euroopa Liidu majanduse jaoks üliolulist riigi säästude jätkusuutlikkust. 
Selles olukorras ei tohi me siiski eirata nende jõuliste meetmete võimalikku negatiivset mõju 
Euroopa tööhõivele ja konkurentsivõimele ning vastukaaluks tuleb võtta täiendavalt nii kasvu 
ja tööhõivet soosivad meetmed kui ka teha põhjalikult läbi mõeldud sotsiaalinvesteeringuid.

Tulevikuväljakutsed

Majandus- ja finantskriisi tulemusena oli EU 27-s töötuse määr 2012. aasta jaanuaris üle 
10 %. Lisaks tuleb Euroopal hakkama saada väga tõsise noorte töötuse probleemiga, mis koos 
enneolematult keerulise üleminekuga koolist tööle tekitab töötuturult kõrvalejäämise riski 
ning pikemas perspektiivis ka inimkapitali kaotuse ohu. Teine pakiline probleem on olukord 
seoses madala kvalifikatsiooniga töölistega, kes kogevad pidevalt vähenevat tööturu nõudlust, 
mis tuleneb nii valdkondlikust liikumisest kõrgtehnoloogia ja teadmistepõhise tegevuse poole 
kui ka järjest kasvavast vaesuses elavate inimeste hulgast, keda ohustab sotsiaalne tõrjutus.

Tööturu niigi raske olukorra muudavad keerulisemaks haridussüsteemi ees seisvad ja 
elanikkonna vananemisega seotud probleemid. Ühest küljest on kehvad haridustulemused 
Euroopa Liidus ebapiisavad, et täita tööturu vajadusi, ja jäävad alla vabade töökohtade 
kasvavatele oskusnõuetele. Murega tuleb märkida asjaolu, et 2010. aastal jättis 14,1 % 18–24-
aastastest noortest kooli pooleli ning enam kui 20 % kõigist lastest ei täitnud kirja- ja 
arvutamisoskuse põhinõudeid. Teisest küljest langeb tööturule sisenevate inimeste arv 
elanikkonna vananemise tõttu ja tööealise elanikkonna hulk hakkab 2012. aastast vähenema, 
mille tulemusena jääb 2060. aastaks ühe 65-aastase või vanema kohta vaid kaks töötavat 
kodanikku. Need demograafilised trendid kujutavad endast tõsiseid tagajärgi tööturule, 
majanduskasvu potentsiaalile ja riigi säästudele.

Kriisi tulemusena on mitmetes riikides tekkinud lisaks suurem vajadus sotsiaalabi skeemide 
järele ning märgatavalt on langenud pensioniskeemide, töötuskindlustuse ja 
tervishoiusüsteemi tulud. Pikaajalise töötuse kõrged määrad süvendavad seda trendi 
tõenäoliselt veelgi.

Kahjuks näib, et enamikul hiljuti kriisile antud vastustest puudub sotsiaal- ja tööhõivepoliitika 
mõõde. Hiljuti avaldatud iga-aastane majanduskasvu analüüs ja ühine tööhõivearuanne 
näitasid, et kõik liikmesriigid ei pööra piisavalt tähelepanu strateegia „Euroopa 2020” 
sotsiaal-, tööhõive- ja hariduseesmärkidega, kuna eelarve konsolideerimist on kõikjal vaja 
jätkuvalt käsitleda prioriteedina. 

Sotsiaalinvesteeringute tähtsus

Et taastada Euroopas jätkusuutlik kasv, tuleb tingimata tegeleda ülalmainitud probleemidega 
hästi suunatud sotsiaalinvesteeringute kaudu, mille eesmärk on valmistada üksikisikud, pered 
ja ühiskond ette kohanemiseks muutuvate majandustingimuste ning tööturu nõuetega. Samal 
ajal riigi rahanduse jätkusuutlikkuse kindlustamisega peaksid liikmesriigid pöörama võrdset 
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tähelepanu töötute, eriti pikaajaliste töötute abistamisele, et nad naaseksid tööle, jätkusuutlike 
ja kvaliteetsete töökohtade loomisele, töö tootlikkuse ja töökohtade jaotamise parandamisele, 
haridusse ja koolitusse investeerimisele, parandades haridustulemusi ning lõpetajate ja 
töötajate vastavust tööturunõuetele, paindlikkuse ja turvalisuse vahelise tasakaalu 
tugevdamisele ning pere- ja tööelu ühendamisele, pensionisüsteemide reformimisele ja 
pikemaajalise töötamise tingimuste parandamisele, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega 
võitlemisele.

Hõlmates suurt hulka poliitikavaldkondi, on sotsiaalinvesteeringud olulised, et tagada 
tulevikus piisav tööhõive määr ning parandada Euroopa konkurentsivõimet. Kuna nende 
eesmärk on lähendada sotsiaalseid ja majanduslikke eesmärke, ei peaks valitsused neid 
käsitlema ainult kui kulusid, vaid pigem kui investeeringuid, mis hakkavad tulevikus 
käegakatsutavat kasu tooma. Peale selle näib, et kriis nõuab liikmesriikidelt, et nad mõtleksid 
järele oma sotsiaalpoliitika üle ja läheksid „aktiivsest heaoluriigist” üle „aktiveerivasse 
heaoluriiki”, mis investeerib inimestesse ning annab kodanikele vajalikud vahendid ja 
stiimulid, selle asemel et pelgalt reageerida turutõrgetest tulenevatele kahjudele. Võttes 
arvesse eespool mainitut, peame tagama, et sotsiaalinvesteeringud oleksid oluline osa 
Euroopa majandus- ja tööhõivepoliitikas ning Euroopa Liidu vastuses kriisile.

Euroopa Liidu mõõde ja parem juhtimine

Näib, et on tungiv vajadus luua Euroopa Liidu ühtne lähenemisviis sotsiaalinvesteeringutele. 
Esimene katse luua ühtset Euroopa Liidu vastust Euroopa tööhõive- ja sotsiaalprobleemidele 
– Lissaboni strateegia ja Euroopa tööhõivestrateegia – kukkus läbi nõrga juhtimise tõttu ja 
kahjuks näib, et ka strateegia „Euroopa 2020” edu ei ole kindel ning nõuab liikmesriikidelt 
jõulisemat tegutsemist. Seetõttu on raportöör seisukohal, et hiljuti välja töötatud 
majanduspoliitika ja makromajanduslik järelevalve vajavad lisaks tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika seiret. Sellest tulenevalt kutsub raportöör liikmesriike üles kirjutama alla 
kokkuleppele sotsiaalinvesteeringute kohta, mille abil saavad nad paremini juhtida ja 
kontrollida strateegia „Euroopa 2020“ tööhõive-, sotsiaal- ja hariduseesmärkide täitmist. 
Samuti kutsub ta komisjoni üles välja töötama ühiste sotsiaalinvesteeringute indikaatorite 
ülevaatesüsteemi, et jälgida edusamme Euroopa Liidu riikides. Tõeline sotsiaalinvesteeringute 
strateegia nõuab piisavat rahastamist, seepärast kutsub raportöör nõukogu üles veenduma, et 
hetkel arutluse all olev „Mitmeaastane finantsraamistik 2014–2020” sisaldab piisavaid 
eelarvevahendeid, mida on tarvis Euroopa sotsiaalinvesteeringute jaoks, ja ühtlasi panema 
struktuurifondid, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi, sotsiaalseid investeeringuid toetama.


