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B7-0000/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni teatise „Sotsiaalsed investeeringud 
majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamiseks – sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi 
rakendamine aastatel 2014–2020”(COM(2013)0083) kohta
(2013/0000(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 5, 6, 9, 14, 147, 148, 
149, 151 ja 153,

– võttes arvesse suuliselt vastatavat küsimust komisjonile teatise „Sotsiaalsed 
investeeringud majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamiseks – sealhulgas Euroopa 
Sotsiaalfondi rakendamine aastatel 2014–2020” kohta (O-[000/2013] – B[7-/2013],

– võttes arvesse komisjoni 20. veebruari 2013. aasta teatist „Sotsiaalsed investeeringud 
majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamiseks – sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi 
rakendamine aastatel 2014–2020” (COM(2013)0083), 

– võttes arvesse komisjoni 20. veebruari 2013. aasta soovitust pealkirjaga „Investeerides 
lastesse aitame neil välja rabeleda ebasoodsate olude ringist“ (COM(2013)778),

– võttes arvesse komisjoni talituste 20. veebruari 2013. aasta töödokumenti 
„Demograafiliste ja sotsiaalsete suundumuste näitajad – sotsiaalpoliitika panus tööhõivele, 
kaasatusele ja majandusele“ (SWD(2013)038), 

– võttes arvesse komisjoni talituste 20. veebruari 2013. aasta töödokumenti „Aruanne 
Euroopa Komisjoni 2008. aasta soovituse (tööturult tõrjutud isikute aktiivse kaasamise 
kohta) rakendamise kohta liikmesriikides – liikudes sotsiaalinvesteeringute suunas” 
SWD(2013)39, 

– võttes arvesse komisjoni talituste 20. veebruari 2013. aasta töödokumenti „Kolmas kahe 
aasta järel esitatav aruanne sotsiaalvaldkonna üldhuviteenuste kohta” (SWD(2013)040),

– võttes arvesse komisjoni talituste 20. veebruari 2013. aasta töödokumenti „Pikaajaline 
hooldus vananevates ühiskondades – probleemid ja poliitikavalikud“ (SWD(2013)041),

– võttes arvesse komisjoni talituste 20. veebruari 2013. aasta töödokumenti „Kodutuse vastu 
võitlemine Euroopa Liidus” (SWD(2013)042),

– võttes arvesse komisjoni talituste 20. veebruari 2013. aasta töödokumenti „Investeerimine 
tervisesse” (SWD(2013)043),

– võttes arvesse komisjoni talituste 20. veebruari 2013. aasta töödokumenti „Sotsiaalsed 
investeeringud Euroopa Sotsiaalfondi kaudu” (SWD(2013)044),

– võttes arvesse komisjoni 28. novembri 2012. aasta teatist 2013. aasta majanduskasvu 
analüüsi kohta (COM(2012)0750) ja sellele lisatud ühist tööhõivearuannet,
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– võttes arvesse oma 6. veebruari 2013. aasta resolutsiooni „Majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalsed aspektid 2013. aasta 
majanduskasvu analüüsis”1, 

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

– võttes arvesse komisjoni 18. aprilli 2012. aasta teatist „Töövõimalusterohke majanduse 
taastumine” (COM(2012)0173),

– võttes arvesse suuliselt vastatavat küsimust komisjonile ja sellega seotud 14. juuni 
2012. aasta resolutsiooni töövõimalusterohke majanduse taastumise kohta2,

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

– võttes arvesse oma 26. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni uute oskuste ja töökohtade 
tegevuskava kohta3,

– 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 kohta4 ja oma 
15. novembri 2011. aasta resolutsiooni sellel teemal5, 

– võttes arvesse komisjoni 20. detsembri 2011. aasta teatist „Noortele pakutavate 
võimaluste algatus” (COM(2011) 0933),

– võttes arvesse suuliselt vastatavat küsimust komisjonile ja sellega seotud 14. juuni 
2012. aasta resolutsiooni noortele pakutavate võimaluste algatuse kohta6,

– võttes arvesse komisjoni 5. detsembri 2012. aasta teatist „Noorte tööhõive suurendamine” 
(COM(2012)0727),

– võttes arvesse oma 7. septembri 2010. aasta resolutsiooni tööhõivevõimaluste arendamise 
kohta uue säästva majanduse raames7,

– võttes arvesse nõukogu 2011. aasta 7. märtsil vastu võetud Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse pakti (2011–2020),

– võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2008. aasta teatist, milles käsitletakse komisjoni 
soovitust tööturult tõrjutud isikute aktiivsema kaasamise kohta (COM(2008)0639) ja oma 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0053.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2012)0260.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0466.
4 ELT C 238, 25.8.2011, lk 130-134.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0495.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0224.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0299.
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6. mai 2009. aasta resolutsiooni samal teemal1,

– võttes arvesse komisjoni 2. juuli 2008. aasta teatist „Uus sotsiaalmeetmete kava: 
võimalused, juurdepääs ja solidaarsus 21. sajandi Euroopas” (COM(2008)0412) ning oma 
6. mai 2009. aasta resolutsiooni samal teemal2,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Riikide rahanduse pikaajaline jätkusuutlikkus majanduse 
elavnemise kontekstis” (COM(2009)0545) ja oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni samal 
teemal3,

– võttes arvesse komisjoni 14. märtsi 2012. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 ((COM/2011/0607 lõplik /2 -
2011/0268 (COD)) ning oma 20. augusti 2012. aasta seadusandliku resolutsiooni projekti 
samal teemal4;

– võttes arvesse oma 20. novembri 2012. aasta resolutsiooni „Sotsiaalettevõtluse algatus: 
sotsiaalmajanduse ja sotsiaalse innovatsiooni keskmes olevate sotsiaalettevõtete 
edendamisele suunatud majanduskeskkonna loomine”5;

– võttes arvesse oma 6. veebruari 2013. aasta resolutsiooni „Ettevõtja sotsiaalne vastutus, 
ühiskonna huvide edendamine ning suund säästvale ja kaasavale taastumisele“6;

– võttes arvesse oma 20. novembri 2012 aasta resolutsiooni sotsiaalinvesteeringute 
kokkuleppe kohta vastuseks kriisile7,

– võttes arvesse komisjoni 16. veebruari 2012. aasta teatist „Piisava, kindla ja jätkusuutliku 
pensioni tagamise tegevuskava” (COM(2012)055);

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

A. arvestades, et paljudes riikides on eelarve konsolideerimise meetmed toonud kaasa 
lühiajaliste kulutuste eesmärkide eelistamise selle asemel, et investeerida jätkusuutlikku 
arengusse, tööhõivesse, sotsiaalsesse sidususse ja konkurentsivõimesse, mis oleks vajalik 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks;

B. arvestades, et hästi suunatud sotsiaalinvesteeringud stabiliseerivad majandust, parandavad 
tööhõivet ja edendavad töötajate oskusi, suurendades sellega ELi konkurentsivõimet;

C. arvestades, et kuna vabad töökohad eeldavad üha rohkem oskusi ja ka tulevikus on 
töökohti rohkem neis sektorites, mis nõuavad oskusteadmisi, on vaja piisavaid 
investeeringuid haridusse ja koolitusprogrammidesse;

                                               
1 ELT C 212E, 5.8.2010, lk 23.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0370.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0190.
4 A7-0250/2012
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0429.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0050.
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0419.
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D. arvestades, et ELi majapidamiste keskmine sissetulek väheneb ja paljudes liikmesriikides 
on tööpuudus, vaesus ja sotsiaalne tõrjutus, sh töötavate inimeste vaesus ning ühiskonna 
polariseerumine kasvamas;

E. arvestades, et 10,5% tööealisest elanikkonnast on praegu ilma tööta;

F. arvestades, et Euroopa Ülemkogu 30. jaanuari 2012. aasta avalduses öeldi, et 
„majanduskasv ja tööhõive taastuvad üksnes siis, kui me jätkame püsivat ja 
laiaulatuslikku lähenemisviisi, kombineerides eelarve aruka konsolideerimise, millega 
säilitatakse investeerimine tulevasse majanduskasvu, usaldusväärse 
makromajanduspoliitika ning aktiivse tööhõivestrateegia, millega hoitakse alal sotsiaalne 
ühtekuuluvus”;

G. arvestades, et praeguse kriisi mõjud koos demograafiliste muutustega loovad 
sotsiaalhoolekandesüsteemide ja inimväärse sotsiaalkindlustuse, sh kohustuslike ja 
vabatahtlike sotsiaalkindlustusskeemide jaoks keerulise olukorra;

H. arvestades, et 22,8% ELi noortest on praegu töötud ning mõnedes liikmesriikides ületab 
noorte töötuse määr 50%; 

I. arvestades, et 8,3 miljonit alla 25-aastast eurooplast ei tööta, ei omanda haridust ega kutset 
ning arvestades, et see arv üha kasvab, luues nn kadunud põlvkonna ohu;

J. arvestades, et 19% lastest on vaesuse ohus, kusjuures kogu ELi elanikkonnast ohustab 
vaesus keskmiselt 16%; 

K. arvestades, et 8% ELi kodanikest elab suure materiaalse puuduse tingimustes ega saa 
endale lubada paljutki tarvilikku, mida peetakse Euroopas inimväärse elu jaoks 
hädavajalikuks;

L. arvestades, et 15% lastest jätab kooli pooleli ilma keskharidust omandamata ja arvestades, 
et 10% ELi kodanikest elab töötute leibkondades; 

M. arvestades, et sotsiaalkaitsekomitee hoiatab, et paljudes liikmesriikides need arvud 
jätkuvalt kasvavad, osaliselt eelarve konsolideerimise meetmete tulemusena;

N. arvestades, et finants-, majandus- ja sotsiaalkriis on kõige karmimalt puudutanud kõige 
kaitsetumaid elanikkonnarühmi, nagu vanurid ja puuetega inimesed; 

O. arvestades, et tööturule integreerumine ei tohi olla miinimumsissetuleku ja kvaliteetsetele 
sotsiaalteenustele juurdepääsu omamise eeltingimuseks, kuna viimaseid on vaja selleks, et 
tööturule siseneda;

P. arvestades, et kokkuhoiumeetmed, sh avalike teenuste ja sotsiaalabi eelarve kärped ei tohi 
halvendada kõige ebasoodsamas olukorras olevate inimeste olukorda ega tekitada töötuse 
ohtu;

Q. arvestades, et igasugune säästupoliitika peab olema läbimõeldud ja võimaldama peamiste 
poliitiliste prioriteetide valdkonnas antitsüklilisi investeeringuid;
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R. arvestades, et ühiskonnast kõrvale jäänud rühmad, sh suur osa Euroopa romadest, elavad 
kahetsusväärselt halbades sotsiaalmajanduslikes tingimustes ning langevad tihti kõigis 
eluvaldkondades tõsise diskrimineerimise ja segregatsiooni ohvriks;

S. arvestades, et esimesed kooli poolelijätmise märgid on oluline eelhoiatus, mis viitab 
vaesuse tsükli kordumisele;

T. arvestades, et kodutus on jätkuvalt probleem kõikides ELi liikmesriikides ning et see on 
üks äärmuslikumaid vaesuse ja puuduse ilminguid, mis hävitab inimväärikust ja rikub 
põhilist inimõigust – õigust eluasemele; 

U. arvestades, et inimväärse eluaseme tagamine on rahvusvaheline kohustus, mis kehtib 
kõikidele liikmesriikidele ja mille kohaselt võimaldatakse sotsiaalkortereid paralleelselt 
elamispindade turupõhise pakkumisega;

V. arvestades, et kodutute integreerimiseks ühiskonda ja nende sotsiaalse tõrjutuse 
vältimiseks on vaja erimeetmeid; 

W. arvestades, et vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on jätkuvalt põhilised ühiskondlikud tegurid, 
mis mõjutavad tervist ja elamistingimusi, ning eriti tugev on laste vaesuse mõju laste 
tervisele ja heaolule; 

X. arvestades, et ELis püsivad visalt sooline diskrimineerimine töökohas, soolised palgalõhed 
ja sellest tulenevalt erinevused pensionides; 

Y. arvestades, et ELis käib tööl ainult 63% naistest, kuid meestest 76% – osaliselt seetõttu, et 
puuduvad tugivõrgustikud ja konkreetsed meetmed töö- ja pereelu tasakaalustamiseks;

Z. arvestades, et soolise diskrimineerimise vähendamine on strateegia „EL 2020” eesmärkide 
saavutamiseks hädavajalik, kuna naised moodustavad kasutamata tööjõust suurima osa 
ning seega tuleb Euroopa poolaasta raames töötada välja konkreetsed meetmed ja 
eripoliitika soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamiseks;

AA. arvestades, et kuna suurem osa perekonnapeadest, üksikvanematest ja hooldajatest on 
naised, on aktiivse kaasamise poliitika raames vaja kõikehõlmavat meetmete paketti, et 
suurendada naiste osalemist tööturul;

1. hindab positiivselt komisjoni sotsiaalsete investeeringute paketti, millega luuakse 
vajalikud sidemed liikmesriikide sotsiaalpoliitika, Euroopa poolaasta reformide ja ELi 
vastavate ühtekuuluvusfondide vahel;

2. tuletab meelde, et sotsiaalsed investeeringud toovad kasu nii ühiskondlikus kui ka 
majanduslikus plaanis, hoides ära ja lahendades sotsiaalseid riske; sotsiaalsed 
investeeringud keskenduvad riiklikule poliitikale ja inimkapitali investeeringute 
strateegiatele, mis aitavad kohaneda muutuva tööturuga ning võimaldavad omandada 
tulevikus levinud töökohtade jaoks vajalikke oskusi; 

3. rõhutab, et liikmesriigid ei peaks võtma sotsiaalseid investeeringuid kulutustena, vaid 
eeskätt investeeringutena, mis annavad topeltkasu ja pikaajalist tulu;
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4. märgib seetõttu, et sihtotstarbelistel sotsiaalsetel investeeringutel peaks olema oluline osa 
liikmesriikide majandus- ja tööhõivepoliitikas ning Euroopa poolaasta protsessis, et 
saavutada strateegia „Euroopa 2020” tööhõive-, sotsiaal- ja haridusalased eesmärgid;

5. tervitab seetõttu komisjoni üleskutset liikmesriikidele võtta sotsiaalinvesteeringud oma 
keskmistesse ja pikaajalistesse eelarve-eesmärkidesse ning riiklikesse reformikavadesse; 

6. kutsub komisjoni seetõttu üles kiiresti koostama sotsiaalsete investeeringute ühiste 
indikaatorite tulemustabelit, mis hõlmaks ka hoiatusmehhanismi ELi liikmesriikide 
tegevuse jälgimiseks;

7. kutsub liikmesriike uuesti üles kaaluma sotsiaalsete investeeringute kokkuleppe 
sõlmimist, millega määrataks kindlaks investeeringute eesmärgid ja loodaks tugev 
kontrollimehhanism, et suurendada jõupingutusi strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
täitmiseks;

8. väljendab heameelt komisjoni otsusekindluse üle eraldada vähemalt 25% 
ühtekuuluvuspoliitika vahenditest Euroopa Sotsiaalfondi kaudu inimkapitali- ja 
sotsiaalseteks investeeringuteks; 

9. palub liikmesriikidel tagada sotsiaalpoliitika kulude tõhus järelevalve, et suunata 
vahendeid sihipäraste ja tõhusate meetmete rahastamiseks ning vältida tarbetut 
halduskoormust;

Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu

10. kutsub komisjoni uuesti üles pöörama järgmistes riigipõhistes soovitustes tähelepanu 
töötavate inimeste, tööturuga piiratud määral või üldse mitte seotud inimeste ja eakate 
vaesusele; kutsub Euroopa Ülemkogu üles kinnitama neid suuniseid prioriteedina;

11. rõhutab tööturult tõrjutud isikute aktiivse kaasamise Euroopa strateegia kolme koostisosa: 
piisav sissetulekutoetus, kaasamispõhimõttest lähtuv tööturg ja heatasemeliste teenuste 
kättesaadavus;

12. tuletab liikmesriikidele meelde, et aktiivse kaasamise poliitika peaks olema:

– kooskõlas elutsüklil põhineva lähenemisviisiga haridus-, elukestva õppe, sotsiaal- ja 
tööhõivepoliitikale; 

– eripärasid arvestav, sihipärane ja vajadustele suunatud; 

– integreeritud lähenemisviisil ja osalusel põhinev ning 

– osalemise eeltingimustega arvestav, tekitamata miinimumsissetulekut ohustavat 
olukorda;

13. palub, et liikmesriigid tagaksid sotsiaalteenuste kvaliteedi ja üldise kättesaadavuse, eeskätt 
tervishoiu, pikaajalise hoolduse, hariduse, energeetika, veevarustuse, transpordi ja 
kommunikatsiooni valdkonnas;
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14. kutsub liikmesriike üles kaaluma sotsiaalsete baastariifide kehtestamist tundlikele 
elanikkonnarühmadele näiteks energeetika, ühistranspordi ja mikrokrediidi valdkonnas;

15. nõuab romade esindusorganisatsioonide aktiivset kaasamist riiklike romade integreerimise 
strateegiate koostamisse ja rakendamisse aastani 2020;

16. palub komisjonil koostada konkreetne ja üksikasjalik tegevuskava kodanikuühiskonna 
osalusel põhinevate aktiivse kaasamise strateegiate rakendamiseks; rõhutab, et nimetatud 
tegevuskavas tuleks täpsustada ajakava ja realistlikud kvalitatiivsed ning kvantitatiivsed 
eesmärgid, mis põhinevad konkreetsetel näitajatel ning üksikasjalikul dialoogil huvitatud 
osalistega ja mida avatud koordineerimismeetodi abil hoolikalt jälgitakse; 

Võitlus laste vaesuse vastu 

17. tervitab komisjoni teatises „Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa 
tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse Euroopa raamistik” avaldatud 
soovitust laste vaesuse teemal; ühtlasi tuletab meelde Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
sätestatud lapse õigusi;

18. kordab, et ÜRO lapse õiguste konventsiooni kohaselt on õigus haridusele igal lapsel ja 
noorel, sh ka neil, kel pole oma asukohariigis elamisluba;

19. rõhutab, et laste vaesuse vastu võitlemisel tuleb tagantjärele reageerimise asemel 
keskenduda pigem ennetustööle ning lähtuda põhimõttest, et kõigile tuleb tagada võrdne 
juurdepääs väikelaste haridusele ja lastehooldusteenustele;

20. ergutab sellega seoses looma rohkem lastehoiuga seotud võimalusi, nagu koolivaheajal ja 
pühade ajal avatud vabaajakeskused ning kooliväline kultuuri- ja sporditegevus;

21. rõhutab, et nimetatud teenuste pakkumiseks on vaja piisavaid rahalisi vahendeid, eelkõige 
vaeste ja kaitsetus olukorras perede toetuseks, nagu puudega laste pered, üksikvanemaga 
pered ja lasterikkad pered;

22. rõhutab vanema ja lapse suhte tähtsust ning vajadust toetada vanemaid nende vanemlike 
kohustuste täitmisel, et vältida ränka vaesusse langenud perede laste vanematest 
eraldamist ja hooldusasutusse või kasuperesse paigutamist;

Võitlus kodutuse vastu 

23. avaldab heameelt komisjoni kodutuse vastu võitlemise teemalise töödokumendi 
avaldamise üle; 

24. tuletab meelde parlamendi taotlust, et koostataks konkreetne ja üksikasjalik tegevuskava 
ELi kodutuse kaotamise strateegia rakendamiseks;

25. rõhutab, et investeerimist sotsiaalmajutusse, millel on otsustav roll vaesuse tagajärgede 
leevendamisel, tuleks pidada sotsiaalseks investeeringuks, mis soodustab pikema aja 
jooksul inimväärsete töökohtade loomist ja kestlikku majanduskasvu;

26. kutsub liikmesriike üles kõrvaldama sotsiaalmajutuse taotlemisel liigset halduskoormust, 
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samuti vähemuste ja haavatavate rühmade mis tahes diskrimineerimist, et tagada kõigile 
võrdne juurdepääs; 

27. tuletab meelde, et energiakulud moodustavad enamasti suure osa majapidamiskuludest ja 
kutsub seetõttu liikmesriike üles jõulisemale poliitikale kodumajapidamiste 
energiatõhususe toetuseks;

Üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused

28. nõuab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 14 alusel raamdirektiivi koostamist, mis 
käsitleb üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust, eelkõige 
tervise, hariduse, ühistranspordi, energeetika, veevarude ja side valdkonnas; 

Noorte tööhõive

29. rõhutab, et noorte tööhõivesse investeerimine peab olema riiklike sotsiaalsete 
investeeringute strateegiate oluline koostisosa; 

30. nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid otsustavaid meetmeid noorte tööpuuduse vastu 
võitlemiseks, eelkõige püüdes ennetada varajast koolist või kutse- ja õpipoisiõppe 
kavadest väljalangemist ning koostades terviklikke strateegiaid nende noorte toetamiseks, 
kes ei tööta ega omanda haridust või kutset (mittetöötavad ja mitteõppivad ehk nn NEET-
noored);

31. rõhutab, et sotsiaalsed investeeringud NEET-noorte heaks vähendaksid noorte tööturult 
eemaldumisest tingitud majanduslikku kahju, mis Eurofoundi andmetel moodustab 153 
miljardit eurot ehk 1,2% Euroopa SKPst;

32. märgib, et sotsiaalne investeerimine noorte toetuseks võib hõlmata koolide, õppekeskuste 
ja kohalike või piirkondlike ettevõtete vahel partnerluse kujundamist, koolituse ning 
kvaliteetsete noorte praktikaprogrammide pakkumist, kutseõppekavasid koostöös 
ettevõtetega ning abi ja nõustamist vanemate töötajate poolt, et noori inimesi töökohal 
välja õpetada või tagada sujuvam üleminek haridusest tööellu ja edendada Euroopa ning 
piirkondlikku liikuvust;

33. rõhutab, et vaja on liikmesriikide vahel võrreldavaid statistilisi andmeid noorte 
tööpuuduse ja noortega seotud tööturukulude kohta;

Töökohtade loomine ja tööturg

34. hoiatab, et kokkuhoiumeetmed ei tohiks ohustada tööhõive kvaliteeti, sotsiaalkaitset ega 
tervishoiu- ja ohutusstandardeid;

35. kordab üleskutset, et liikmesriigid võtaksid oma sotsiaalse investeerimise programmide 
raames meetmeid, mis soodustavad töökohtade loomist, nagu tööjõuga seotud maksude 
reform, mis aitab ergutada tööhõivet, edendada ja toetada füüsilisest isikust ettevõtjana 
tegutsemist ja ettevõtete asutamist, parandada äritegevuse raamistikku ning hõlbustada 
VKEde juurdepääsu rahastamisele, muuta mitteametlik ja deklareerimata töö seaduslikuks 
tööks, reformida tööturgu, et muuta see kohanemisvõimelisemaks, dünaamilisemaks ja 
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kaasavamaks, ning kaasajastada palgakujundussüsteeme, et palgad oleksid tootlikkuse 
muutumisega kooskõlas;

36. rõhutab, et tuleb ära kasutada võtmevaldkondade, nagu keskkonnahoidliku majanduse, 
tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna 
töökohtade loomise potentsiaal, mis on võimalik ainult siis, kui piisavalt investeeritakse 
uute oskuste omandamisse;

37. märgib, et turvalise paindlikkuse põhimõtetest kinnipidamine tagab töötajaile nii piisava 
sotsiaalkaitse kui ka juurdepääsu koolitusele ja karjääri kujundamisele, mis võimaldab 
omandada uusi oskusi;

Sotsiaalne ettevõtlus

38. väljendab heameelt selle üle, et keskendutakse sotsiaalsele ettevõtlusele ning püütakse 
tagada haavatavate rühmade juurdepääsu mikrofinantseerimisele; rõhutab, et see on 
sotsiaalse investeerimise kontekstis väga tähtis, sest võimaldab luua uusi kestlikke 
töökohti;

39. peab kahetsusväärseks, et komisjoni teatises ei tõsteta esile Grundtvigi programmi tähtsat 
osa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamisel ning sotsiaalse investeerimise edendamisel; 
kutsub komisjoni üles laiemalt propageerima elukestva õppe programmi võimalusi, 
kutseharidust ja -koolitust ning kutsub liikmesriike üles parandama nende võimaluste 
kvaliteeti ja juurdepääsetavust;

40. tõstab esile ELi rahastamisvahendite, sealhulgas Euroopa sotsiaalse ettevõtluse fondi 
tähtsust sotsiaalettevõtete finantsturule juurdepääsu parandamisel;

41. kutsub komisjoni üles kaaluma Euroopa ühise andmete avaldamise raamistiku 
kehtestamist, millega tagataks läbipaistev teavitamine sotsiaalettevõtetesse 
investeerimisest liikmesriikides ja ergutataks omavahelist konkurentsi;

42. kahetseb, et ettevõtja sotsiaalse vastutuse rakendamisel keskendutakse ikka peamiselt 
keskkonnastandarditele, pöörates vähem tähelepanu sotsiaalsetele standarditele, kuigi 
viimased on hädavajalikud, et taastada majanduskasvuks ja sotsiaalseks lähenemiseks 
soodne ühiskonnakliima;

Soolise võrdõiguslikkuse mõõde

43. väljendab heameelt selle üle, et komisjoni teatises sotsiaalsete investeerimisstrateegiate 
kohta on arvestatud soolise võrdõiguslikkuse mõõdet;

44. toetab komisjoni üleskutset, et liikmesriigid investeeriksid sellistesse teenustesse nagu 
soodsa hinnaga, täisajaga ja kvaliteetne lastehoid, koolide pikapäevarühmad ja eakate 
hoolekanne, kuna need aitavad edendada soolist võrdõiguslikkust, suurendada töö- ja 
eraelu tasakaalustatust ning luua raamistikku, mis võimaldab tööturule siseneda või sinna 
naasta;

45. toonitab sootundlike haridussüsteemide tähtsust, mis võimaldavad lastel avastada oma 
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võimeid ja seega pikema aja jooksul vältida soolist vahetegemist tööturul; 

46. kutsub liikmesriike üles austama ja edendama soolist võrdõiguslikkust, liites selle oma 
riikliku poliitika ja riiklike reformiprogrammidega;

ELi fondid

47. rõhutab ühtekuuluvuspoliitika ja struktuurifondide suurt tähtsust sotsiaalsete 
investeeringute edendamisel; toonitab sellega seoses Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fondi asjakohast panust kriisist tabatud töötajate vaesumise vältimisel ning 
Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress“ panust ettevõtluse toetamisel;

48. kiidab heaks komisjoni rõhuasetuse Euroopa Sotsiaalfondile (ESF) kui peamisele 
sotsiaalsete investeeringute toetamise vahendile; peab seejuures kiiduväärseks, et 
vähemalt 25% ühtekuuluvuspoliitika rahastamisest tuleb eraldada ESFile ja 20% ESFi 
toetustest igas liikmesriigis tuleb suunata sotsiaalse kaasatuse edendamisse ja 
vaesusevastasesse võitlusse;

49. palub liikmesriikidel hoolitseda selle eest, et 2014.–2020. aasta mitmeaastane 
finantsraamistik hõlmaks piisavaid eelarvevahendeid sotsiaalsete investeeringute 
ergutamiseks ja toetamiseks ELis;

50. nõuab, et uue noorte tööhõive algatuse jaoks eraldatud kuue miljardi euro kasutamine 
toimuks mitmeaastase finantsraamistiku esimestel aastatel, et kiiresti vähendada noorte 
tööpuudust ja rakendada noortegarantiisid; rõhutab, et Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
andmetel moodustavad noortegarantiide rakendamise kulud euroalal 21 miljardit eurot, ja 
seetõttu nõuab, et eraldatud summat mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise raames 
suurendataks;

51. rõõmustab komisjoni kavatsuse üle uurida uute rahastamisvahendite, eelkõige sotsiaalsete 
võlakirjade kasutamist, et suurendada riiklike sotsiaalsete investeeringute 
finantsvõimendust; kutsub komisjoni üles selles valdkonnas üksikasjalikumaid 
ettepanekuid tegema; 

Majandus- ja rahaliidu sotsiaalne mõõde

52. on seisukohal, et euroala eelarvedistsipliini ei tuleks hinnata ainult maksunduse ja 
makromajanduse võrdlusaluste põhjal, vaid arvestada tuleks ka tööhõive- ja 
sotsiaalvaldkonna võrdlusaluseid, et tagada liikmesriikides asjakohane sotsiaalsete 
investeeringute tase ja seega ELi sotsiaalse mudeli kestlikkus;

53. kordab, et Euroopa sotsiaalpakt peaks hõlmama järgmist:

– lisaks Euroopa majanduse juhtimisele tuleks parandada sotsiaalset juhtimist, täielikult 
austades sotsiaalpartnerite autonoomiat ning arvestades sotsiaalse ja kolmepoolse 
dialoogi tähtsust;

– tuleb määratleda vahendid, mis võimaldaksid kasutusele võtta Euroopa noortegarantii, 
mis kujutab endast kvaliteetset raamistikku, mis hõlmab praktikat ja õpipoisiõpet, 
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piisavaid ja juurdepääsetavaid avalikke teenuseid, inimväärset äraelamist võimaldavat 
töötasu ja miinimumpalka, et vältida töötavate inimeste vaesust, sotsiaalkaitset ja 
pensioniõiguste ülekantavust, juurdepääsu taskukohasele ja piisavale sotsiaalmajutusele; 
sotsiaalkaitse põhialuseid, et tagada võrdne juurdepääs olulistele tervishoiuteenustele ja 
toimetulekutagatistele, sotsiaalprotokolli rakendamist, et kaitsta põhilisi sotsiaalseid ja 
tööõigusi, kõigile võrdse väärtusega töö eest võrdset palka ja võrdseid õigusi, uuendatud 
tervishoiu- ja ohutusstrateegiat;

– teha uus seadusandlik algatus riikide parlamentide õiguse kohta nõuda komisjonilt 
seadusandlikku algatust vastavalt aluslepingu artiklile 352;

– tagada sotsiaalseteks investeeringuteks piisavad vahendid, kaasa arvatud 25% 
ühtekuuluvuspoliitika vahenditest Euroopa Sotsiaalfondile, projektivõlakirjad 
sotsiaalseteks investeeringuteks ja ühised eesmärgid haridusse investeerimiseks; 

54. kutsub komisjoni üles kaaluma töötu abiraha alammäära kasutuselevõtmise võimalikkust 
ja lisaväärtust;

55. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule.


