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B7-0000/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis käsitleb komisjoni teatist majandus- ja rahaliidu 
sotsiaalse mõõtme kohta
(2013/0000(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 2. oktoobri 2013. aasta teatist „Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse 
mõõtme tugevdamine” (COM(2013) 690 final),

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy 26. juuni 2012. aasta 
aruannet Euroopa Ülemkogule „Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas” (EUCO 120/12),

– võttes arvesse komisjoni 30. novembri 2012. aasta teatist „Tiheda ja toimiva majandus- ja 
rahaliidu loomise tegevuskava –üleeuroopalise arutelu avamine” (COM(2012) 777 
final/2),

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 14. detsembri 2012. aasta järeldusi majandus- ja 
rahaliidu väljakujundamise tegevuskava kohta (EUCO 205/12), 

– võttes arvesse komisjoni 20. märtsi 2013. aasta teatist „Tiheda ja toimiva majandus- ja 
rahaliidu suunas. Lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi kasutuselevõtmine” 
(COM(2013) 165 final),

– võttes arvesse komisjoni 20. märtsi 2013. aasta teatist „Tiheda ja toimiva majandus- ja 
rahaliidu suunas. Oluliste majanduspoliitika reformikavade eelkoordineerimine” 
(COM(2013) 166 final), 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 14. märtsi 2013. aasta järeldusi (EUCO 23/13) ja 28. 
juuni 2013. aasta järeldusi (EUCO 104/2/13),

– võttes arvesse oma 20. novembri 2012. aasta resolutsiooni „Tõelise majandus- ja rahaliidu 
suunas”1,

– võttes arvesse komisjoni 20. veebruari 2013. aasta teatist „Sotsiaalsed investeeringud 
majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamiseks – sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi 
rakendamine aastatel 2014–2020” (COM(2013) 83 final) ja oma 12. juuni 2013. aasta 
resolutsiooni sellel teemal2, 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 30. septembri 2013. aasta raportit 
„Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2013. aasta prioriteetide 
rakendamine”3,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 9. juulil 2013 korraldatud avalikku kuulamist 

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0430
2 P7_TA-PROV(2013)0266
3 A7-0322/2013



RE\1004538ET.doc 3/6 PE519.765v01-00

ET

„Majandus- ja rahaliidu sotsiaalne mõõde ning Euroopa töötushüvitiste süsteem”,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse 
peadirektoraadi (DG EMPL) töörühma 4. oktoobril 2013 avaldatud dokumenti 
automaatsete stabilisaatorite kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Poliitika Keskuse 13. septembri 2013. aasta poliitikaülevaadet 
pealkirjaga „Tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme arendamine”,

– võttes arvesse organisatsiooni Notre Europe 2013. aasta septembris avaldatud tegevuskava 
„Cyclical Shock Insurance Scheme in the Euro Area” („Kindlustusskeem konjunktuuri 
kõikumiste vastu euroalas”), 

– võttes arvesse Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) 2013. aasta septembris avaldatud 
aruteludokumenti „Euroala fiskaalliidu suunas” (SDN/13/09), 

– võttes arvesse küsimust xxx komisjonile ja küsimust xxx nõukogule majandus- ja 
rahaliidu sotsiaalse mõõtme kohta (O-000000/2013 – B7-0000/2013) ja (O-000000/2013 –
B7 0000/2013),

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et töötute arv ELis on kasvanud murettekitavalt suureks, ulatudes 26,6 miljoni 
inimeseni1; 

B. arvestades, et noorte töötuse määr on jõudnud enneolematule tasemele, moodustades kogu 
ELis keskmiselt 23%; 

C. arvestades, et pikaajaline tööpuudus on kasvanud enamikus liikmesriikides ja jõudnud 
kogu ELis kõigi aegade kõrgeimale tasemele;

D. arvestades, et on kasvanud struktuurne tööpuudus ja lahknevused pakkumise ja nõudluse 
vahel nii töö hulga kui ka kvaliteedi osas; 

E. arvestades, et alates 2007. aastast on vaesus ELis suurenenud ja majapidamiste 
sissetulekud kahanevad jätkuvalt, mistõttu on praegu 24,2% ELi elanikkonnast vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse ohus;

F. arvestades, et töölkäivate inimeste vaesus on alates kriisi puhkemisest pidevalt kasvanud; 

G. arvestades, et töölkäivate inimeste vaesuse ja tööta leibkondade arvu kasv on toonud kaasa 
üha suureneva laste vaesuse;

H. arvestades, et ELi liikmesriikide vahel on püsivaid erinevusi, mis põhjustavad tööpuuduse 
kiiret polariseerumist, eriti euroalas; 

I. arvestades, et sotsiaalne ebavõrdsus on kasvanud euroalas kiiremini kui ELis;

                                               
1 ELi tööhõive ja sotsiaalse olukorra kvartaliülevaade, oktoober 2013
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J. arvestades, et töötuse määr euroala äärepoolsetes piirkondades ulatus 2012. aastal 
keskmiselt 17,3%-ni, samas kui euroala keskosas oli see 7,1%; 

K. arvestades, et mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET) määr on äärealadel 
keskmiselt 22,4%, kuid euroala keskel 11,4%; 

L. arvestades, et vaesuse tase on kasvanud kahes kolmandikus ELi liikmesriikidest, kuid ühes 
kolmandikus stabiliseerunud;

M.arvestades, et on võetud olulisi meetmeid ELi majanduse juhtimise parandamiseks, kuid 
Euroopa on maksnud majanduslikult ja sotsiaalselt väga kõrget hinda;

N. arvestades, et arutelusid sotsiaalse ebavõrdsuse üle tuleb hakata pidama samadel alustel 
nagu arutelusid makromajandusliku tasakaalustamatuse üle;

O. arvestades, et viimased arengud majanduse juhtimises on toonud kaasa tasakaalustamatuse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 121 ja 148 osas;

P. arvestades, et EL peab jätkuvalt tegelema võlakoorma jagamisega, hoidmaks ära 
allakäiguspiraali, mis tooks kaasa sotsiaalse dumpingu äärealadel ja keskosas;

Q. arvestades, et tööhõive- ja sotsiaalkomisjon hääletas 9. juulil selle poolt, et 25% 
ühtekuuluvuspoliitika vahenditest eraldataks Euroopa Sotsiaalfondile (ESF);

R. arvestades, et tööhõive- ja sotsiaalkomisjon korraldas 9. juulil avaliku kuulamise teemal 
„Majandus- ja rahaliidu sotsiaalne mõõde ning Euroopa töötushüvitiste süsteem”, mille 
käigus tõdeti, et on vaja automaatseid stabilisaatoreid euroala tasandil, ning uuriti 
võimalikke viise nende kasutuselevõtuks;

S. arvestades, et ühine rahapoliitika teravdab majandustsükleid, tuues kaasa ülekuumenemise 
riikides, mis on majandusbuumi faasis, ning veelgi nõrgema kasvu riikides, mis on juba 
langusfaasis; 

T. arvestades, et eelarvepoliitika tõhusus stabiliseerimisvahendina on majandus- ja rahaliidus 
samuti piiratud, kuna tugevad kaubandussidemed toovad kaasa laialdase ülekanduva mõju 
ja eelarvepoliitikat koordineeritakse stabiilsuse ja kasvu pakti kaudu;

U. arvestades, et alates 2010. aastast on sotsiaalkindlustuskulud kaotanud euroalas oma rolli 
riiklike automaatsete stabilisaatoritena;

V. arvestades, et liikmesriigid, kellel on pikaajalised kogemused kvaliteetse sotsiaalse 
dialoogiga, on osutunud kriisile vastupidavamaks; 

W. arvestades, et kolmik on kinnitanud, et tööturu osapoolte kvaliteetne osalemine ja tugev 
sotsiaalne dialoog – ka riiklikul tasandil – on kõigi reformide, eriti majandus- ja rahaliidu 
reformide edu eeltingimus;

X. arvestades, et Euroopa Nõukogu on tunnistanud mõned kolmiku poolt Kreekale peale 
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sunnitud tööõiguse reformid ebaseaduslikuks1 ja et ILO on leidnud, et selles liikmesriigis 
on esinenud mitmeid korduvaid ja ulatuslikke sekkumisi vabatahtlike kollektiivlepingute 
sõlmimisse, samuti olulisi puudujääke sotsiaalses dialoogis kokkuhoiumeetmete üle2;

1. väljendab heameelt kauaoodatud komisjoni teatise üle majandus- ja rahaliidu sotsiaalse 
mõõtme kohta ning leiab, et see on järjekordne samm majandus- ja rahaliidu tõelise 
sotsiaalse mõõtme suunas; 

2. toetab kindlalt ettepanekut võtta makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluses 
kasutusele peamisi tööhõivealaseid ja sotsiaalnäitajaid käsitlev tulemustabel ning kasutada 
seda komisjoni ühise tööhõivearuande koostamisel;

3. väljendab kahetsust, et kavandatud näitajatest ei piisa, et anda liikmesriikide tööhõivest ja 
sotsiaalsest olukorrast täielik ülevaade;

4. nõuab, et kavandatud näitaja noorte tööpuuduse taseme kohta hõlmaks noori kuni 30. 
eluaastani, nagu on ette nähtud noortegarantiis vabatahtlikkuse alusel; 

5. nõuab, et tulemustabelisse lisataks täiendavaid näitajaid, eelkõige laste vaesuse tase, 
inimväärse töö indeks ja Euroopas äraelamist võimaldava töötasu indeks, et sotsiaalset 
olukorda Euroopas saaks õigesti hinnata; 

6. palub, et nõukogu määraks tööhõive- ja sotsiaalsete näitajate jaoks konkreetsed 
sihttasemed ELi sotsiaalkaitse põhialuste kujul, et käivitada ELi tasandil õigeaegselt 
aktiveerimismeetmeid;

7. palub, et komisjon ja liikmesriigid looksid süsteemi, mis võimaldaks tööturu osapooltel 
täiel määral osaleda tööhõive- ja sotsiaalsete näitajate kindlaksmääramisel;

8. rõhutab vajadust tagada, et tööhõive ja sotsiaalvaldkonna arengute jälgimise tulemusena 
võetaks ennetavaid meetmeid sotsiaalsete erinevuste minimeerimiseks liikmesriikide vahel 
ja sotsiaalse dumpingu ärahoidmiseks; 

9. väljendab kahetsust, et komisjon ei ole piisavalt tegelenud küsimusega, kas jätta 
sotsiaalsed investeeringud liikmesriikide puudujäägi taseme arvutamisel välja;

10. rõhutab, et sotsiaalsete investeeringute arvestamine puudujäägi taseme arvutamisel 
nõrgendab oluliselt struktuurifondide rolli lähenemise vahendina; 

11. väljendab kahetsust, et makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse raames läbi 
viidud riskihindamisel ei võetud piisavalt arvesse liikmesriikide vastastikuse majandusliku 
sõltuvuse sotsiaalseid tagajärgi;

12. väljendab kahetsust, et komisjon ei ole 2. oktoobri 2013. aasta teatises piisavalt arutlenud 
automaatsete stabilisaatorite rolli ja üksikasjade üle, ning palub veel kord, et komisjon 
koostaks rohelise raamatu automaatsete stabilisaatorite kohta euroalas; 

                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125
2 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm
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13. kiidab heaks ettepaneku kaasata tööturu osapooli jõulisemalt Euroopa poolaasta protsessi, 
muu hulgas sotsiaaldialoogi komitee raames enne iga-aastaste majanduskasvu analüüside 
vastuvõtmist;

14. peab kahetsusväärseks, et makromajanduslikud dialoogid on liiga formaalsed, ja nõuab 
sellega seoses, et tööturu osapooltel oleks Euroopa poolaastas veelgi aktiivsem roll;

15. palub, et komisjon kasutaks 2014. aasta majanduskasvu analüüsi koostamisel täielikult 
Euroopa Parlamendi raportit „Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 
2013. aasta prioriteetide rakendamine”, oma teatist majandus- ja rahaliidu sotsiaalse 
mõõtme kohta ja Euroopa Parlamendi selleteemalist resolutsiooni; 

16. palub, et Euroopa Ülemkogu määraks detsembris toimuval kohtumisel kindlaks 
konkreetsed sammud sotsiaal- ja tööhõive valdkonna tõelise tugisamba rajamiseks 
majandus- ja rahaliidus ühendusemeetodi alusel ning täpsustaks, kuidas võtta kasutusele 
Euroopa töötushüvitiste süsteem kui euroala automaatne stabilisaator; 

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja 
Euroopa Ülemkogule.


