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Põhjendus J

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

J. arvestades, et vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohus olevaid inimesi on 22,5 % ja 
kuigi see jääb kriisieelsele tasemele alla, ei 
ole veel kaugeltki saavutatud strateegia 
„Euroopa 2020“ peaeesmärki vähendada 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 
inimeste arvu 20 miljoni võrra; arvestades, 
et vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 
laste arv väheneb jätkuvalt, kuid on 
endiselt vastuvõetamatult kõrge; 
arvestades, et vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohus olevate laste määr 
üksikvanemaga kodumajapidamistes on 
kaks korda suurem kui selle näitaja 
keskmine määr laste puhul üldiselt; 
arvestades, et suur ebavõrdsus vähendab 
majanduse tootlikkust ja kestliku 
majanduskasvu saavutamise võimalust;

J. arvestades, et vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohus olevaid inimesi on 22,5 % ja 
kuigi see jääb kriisieelsele tasemele alla, ei 
ole veel kaugeltki saavutatud strateegia 
„Euroopa 2020“ peaeesmärki vähendada 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 
inimeste arvu 20 miljoni võrra; arvestades, 
et juba 2007. aastal oli vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse ohus üle 100 miljoni 
inimese; arvestades, et vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse ohus laste arv väheneb 
jätkuvalt, kuid on endiselt vastuvõetamatult 
kõrge; arvestades, et vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohus olevate laste määr 
üksikvanemaga kodumajapidamistes on 
kaks korda suurem kui selle näitaja 
keskmine määr laste puhul üldiselt; 
arvestades, et suur ebavõrdsus vähendab 
majanduse tootlikkust ja kestliku 
majanduskasvu saavutamise võimalust;
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Punkt 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. märgib, et ELis püsivad 
struktuurilised probleemid, mis tuleb 
lahendada; tunnistab, et 
kokkuhoiumeetmed ei ole asjakohased, et 
pakkuda neile probleemidele kestlikke 
lahendusi; rõhutab tungivat vajadust 
suurendada sisenõudlust, soodustades 
avaliku ja erasektori investeeringuid, 
edendades sotsiaalselt ja majanduslikult 
tasakaalustatud struktuurireforme, mis 
vähendavad ebavõrdsust ning soodustavad 
kvaliteetseid ja kaasavaid töökohti, 
jätkusuutlikku majanduskasvu ning 
sotsiaalseid investeeringuid ja eelarve 
vastutustundlikku konsolideerimist, aidates 
seega tagada eelistatavat liikumist suurema 
ühtekuuluvuse ja intensiivsema sotsiaalse 
lähenemise keskkonna poole ettevõtjate ja 
avalike teenistuste jaoks eesmärgiga luua 
rohkem kvaliteetseid töökohti, 
tasakaalustades samas sotsiaalset ja 
majanduslikku mõõdet; rõhutab, et need 
esmatähtsad eesmärgid saavutatakse ainult 
siis, kui inimkapitali investeerimine 
seatakse ühise strateegiana esikohale;

18. märgib, et ELis püsivad 
struktuurilised probleemid, mis tuleb 
lahendada; tunnistab, et 
kokkuhoiumeetmed ei ole asjakohased, et 
pakkuda neile probleemidele kestlikke 
lahendusi; nõuab sellega seoses, et 
investeeringud kvaliteetsetesse 
töökohtadesse, sotsiaalkaitsesse ja 
sotsiaalsesse kaasatusse jäetaks 
stabiilsuse ja kasvu pakti raames 
puudujäägi arvutamisest välja; rõhutab 
tungivat vajadust suurendada sisenõudlust, 
soodustades avaliku ja erasektori 
investeeringuid, edendades sotsiaalselt ja 
majanduslikult tasakaalustatud 
struktuurireforme, mis vähendavad 
ebavõrdsust ning soodustavad kvaliteetseid 
ja kaasavaid töökohti, jätkusuutlikku 
majanduskasvu ning sotsiaalseid 
investeeringuid ja eelarve 
vastutustundlikku konsolideerimist, aidates 
seega tagada eelistatavat liikumist suurema 
ühtekuuluvuse ja intensiivsema sotsiaalse 
lähenemise keskkonna poole ettevõtjate ja 
avalike teenistuste jaoks eesmärgiga luua 
rohkem kvaliteetseid töökohti, 
tasakaalustades samas sotsiaalset ja 
majanduslikku mõõdet; rõhutab, et need 
esmatähtsad eesmärgid saavutatakse ainult 
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siis, kui inimkapitali investeerimine 
seatakse ühise strateegiana esikohale;
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21. kutsub komisjoni ja kõiki 
liikmesriike üles algatama ja/või 
tugevdama uute töövormide reguleerimist; 
väljendab sellega seoses muret 
ebatüüpiliste töölepingutega töötajate ja 
füüsilisest isikust ettevõtjate kaetuse üle, 
kuna neil ei ole sageli täielikku 
juurdepääsu sotsiaalkaitsesüsteemile; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
töötama välja ja edendama meetmeid, mille 
tõhusus deklareerimata töö vähendamisel 
on tõestatud, võimaldades tunnustada 
koduabiliste ja hooldustöötajate tööõigusi 
ning parandades töötingimusi;

21. kutsub komisjoni ja kõiki 
liikmesriike üles algatama ja/või 
tugevdama uute töövormide reguleerimist; 
väljendab sellega seoses muret 
ebatüüpiliste töölepingutega töötajate ja 
füüsilisest isikust ettevõtjate kaetuse üle, 
kuna neil ei ole sageli täielikku 
juurdepääsu sotsiaalkaitsesüsteemile; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
töötama välja ja edendama meetmeid, mille 
tõhusus deklareerimata töö vähendamisel 
on tõestatud, võimaldades tunnustada 
koduabiliste ja hooldustöötajate tööõigusi 
ning parandades töötingimusi; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles keelustama 
nulltunnilepingud;
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