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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 181 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A9-0016/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 5,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

A. arvestades, et kuigi tööhõive määr euroalal kasvab (73,5 % 2018. aasta viimases 
kvartalis), on liikmesriikide vahel endiselt suured erinevused; arvestades, et noorte 
töötus ja pikaajaline töötus on jätkuvalt lubamatult suur;

B. arvestades, et strateegia „Euroopa 2020“ on läbi kukkunud, kuna selle eesmärkide 
täitmiseni pole kaugeltki veel jõutud;

C. arvestades, et mõned liikmesriigid vajavad tingimata suuremaid investeeringuid, et 
elavdada reaalmajandust ja tagada nende liikmesriikide võimekus pakkuda oma 
kodanikele kvaliteetseid avalikke ja sotsiaalteenuseid, eelkõige hariduse, pensionide ja 
tervishoiu valdkonnas;

1. rõhutab, et Euroopa Komisjon ja tema propagandastrateegiad (nt „Euroopa 2020“) on 
tööpuuduse kriisi lahendamisel täielikult läbi kukkunud;

2. juhib tähelepanu sellele, et liikmesriikide tööturud ja isegi liikmesriikide eri piirkondade 
tööturud on paljuski erinevad, kuna nad rakendavad hoopis erinevaid raamistikke, mis 
on kujunenud välja paljude aastate jooksul vastavalt sealsetele piirkondlikele ja 
riiklikele eripäradele, mis on tihedalt seotud kehtivate sotsiaalkaitsesüsteemide 
traditsioonidega; juhib lisaks tähelepanu sellele, et eri tööturgude erinevad raamistikud 
tingivad selle, milliseid meetmeid on vaja kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasandil, 
et suurendada tööhõivet eri elanikkonnarühmade seas ja vähendada töötuse määra;

3. rõhutab, et tööhõive- ja sotsiaalpoliitika algatused peaksid tulema liikmesriikidelt; 
tuletab meelde, et liikmesriigid üksi peaksid otsustama oma riikliku poliitika üle, mille 
eesmärk on aidata noortel leida kvaliteetseid töökohti; rõhutab, et liikmesriikidel peab 
olema tööhõivepoliitikas õigus eelistada oma kodanikke kolmandate riikide kodanikele;
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4. nõuab, et komisjon lõpetaks kogu ELi hõlmavate tasakaalustamata poliitiliste 
ettekirjutuste tegemise, nii et liikmesriigid saaksid võtta meetmeid riigi tasandil ja 
tagada sel moel sihipärase tegevuse oma kodanike konkreetsete probleemide ja murede 
lahendamisel;

5. rõhutab, et ühised probleemid ja ühised eesmärgid ei tohiks ega tohigi viia Euroopa 
ühise tööhõivepoliitikani; on arvamusel, et tööturu- ja tööhõivepoliitika peaks olema 
liikmesriikide ainupädevuses ja lükkab seega tagasi Euroopa Komisjoni riigipõhised 
soovitused;

6. märgib, et paljudes liikmesriikides on noorte tööpuudus väga suur; leiab, et selles 
valdkonnas ei ole ELi rahastamisvahendid tõhusad ning tulemused ei ole piisavad; on 
seisukohal, et noorte erakordselt suurt töötust teatavates riikides ja piirkondades 
põhjustavad mitmed tegurid, teiste hulgas majandus- ja rahaliit, ning töötuse vastu on 
võimalik võidelda ainuüksi riiklike strateegiatega, millega luuakse õiged stiimulid;

7. märgib, et Euroopa elanikkond vananeb; juhib tähelepanu vajadusele suurendada üle 
50-aastaste töötajate tööhõive määra nii stiimulite loomisega eri valdkondade 
ettevõtetele kui ka juurdepääsu tagamisega elukestva õppe võimalustele;

8. julgustab liikmesriike võtma meetmeid puuetega inimeste veelgi ulatuslikumaks 
kaasamiseks ja integreerimiseks tööturule;

9. märgib, et digiteerimisega kaasnevad nii võimalused kui ka ohud; rõhutab, et 
tehnoloogilised muutused on suurendanud nõudlust vastavate oskustega inimeste järele;

 julgustab liikmesriike parandama võimalusi põhjaliku koolituse saamiseks 
digitaaloskuste valdkonnas ja samaaegselt kaitsma käsitöösektorit ja mikroettevõtjaid; 
märgib, et üks suurimaid probleeme euroala väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
jaoks on kvalifitseeritud tööjõu puudus; märgib, et ühtedes riikides on kvalifitseeritud 
töötajate puudus seotud üldise tööjõupuudusega, teisi riike iseloomustab aga struktuurne 
mittevastavus olemasoleva tööjõu ja ettevõtete tegelike vajaduste vahel; julgustab 
liikmesriike kujundama ümber haridus- ja koolitussüsteeme, et arendada oskusi ja 
pädevusi, mida on vaja tööturu nõudmistele vastamiseks;

10. rõhutab, et sotsiaalpoliitika ja sotsiaalkaitse peaksid ja peavad jääma liikmesriikide 
ainupädevusse; lükkab tagasi kõik katsed, mille eesmärk oleks ühtlustada liikmesriikide 
eri valdkondade sotsiaalpoliitika ja sotsiaalkaitsesüsteemid; lükkab tagasi ettepaneku 
luua Euroopa töötushüvitiste edasikindlustuse kava, kuna see on järjekordne samm 
ülekandeliidu suunas; on seisukohal, et selline kindlustus ei lahendaks ei riiklikke ega 
ka piirkondlikke tööturu struktuurseid probleeme, mis on oma olemuselt püsivad ja 
tingitud valedest poliitilistest strateegiatest;

11. märgib, et hoolimata sellest, et vaesus väheneb, on see endiselt lubamatult suur; 
rõhutab, et inimväärsete töökohtade loomine on parim vahend võistluses vaesuse vastu; 
rõhutab, et laste vaesusel on palju erinevaid põhjusi ja et asjassepuutuvad valdkonnad, 
nagu tervishoid, haridus, lastehoid, toitumine ja eluase, kuuluvad liikmesriikide 
pädevusse ning vastutusalasse; julgustab liikmesriike võitlema esmajärjekorras laste 
vaesusega;
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12. julgustab liikmesriike tagama töötavatele inimestele palga, mis annab neile vahendid 
inimväärse elu elamiseks oma riigis; tuletab sellega seoses meelde, et mis tahes otsus 
miinimumpalga kehtestamise kohta on liikmesriigi eesõigus;

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