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fraktsiooni ID nimel

Raport A9-0025/2020
Klára Dobrev
Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2020. aasta kestliku 
majanduskasvu strateegia tööhõive- ja sotsiaalaspektid
(2019/2212(INI))

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. peab 2020. aasta kestliku 
majanduskasvu strateegiat kiiduväärseks 
ja väljendab heameelt komisjoni eesmärgi 
üle täiendada Euroopa poolaasta 
suunitlust kestliku arengu ja rohelise 
kokkuleppe eesmärkide lisamisega; 
toonitab, et ELi uus majanduskasvu 
strateegia peab aitama luua kvaliteetseid 
kestlikke töökohti ning tugevdada 
konkurentsivõimet, innovatsiooni ja 
tootlikkust ning maksimeerima kasu 
tervisele, elukvaliteedile ja säilenõtkusele, 
liikudes samal ajal ringmajanduse ja 
CO2-neutraalse majanduse suunas; 
kordab, et ELi majanduspoliitika 
kujundamisel tuleb suurimat tähelepanu 
pöörata kestlikkusele, sotsiaalsele 
kaasatusele ja inimeste heaolule ning 
tagada, et sotsiaalseid, keskkonna -ja 
majanduseesmärke peetaks sama 
tähtsaks;

1. toonitab, et mis tahes 
majanduskasvu strateegia peab aitama luua 
kvaliteetseid kestlikke töökohti ning 
tugevdada konkurentsivõimet, 
innovatsiooni ja tootlikkust ning 
maksimeerima kasu tervisele, 
elukvaliteedile ja säilenõtkusele;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. kutsub komisjoni üles määrama 
kestliku arengu eesmärkide täitmiseks 
kindlaks ELi enda eesmärgid ja 
põhinäitajad, mis kajastavad ELi 
tegelikku olukorda ja probleeme tööhõive 
ja sotsiaalküsimuste valdkonnas ning 
mille alusel mõõta poliitiliste otsuste 
tõhusust, ja tagama rahasummade 
sihipärasema eraldamise ning strateegia 
„Euroopa 2020“ sidusad järelmeetmed;

2. juhib tähelepanu sellele, et 
liikmesriikide tööturud ja isegi 
liikmesriikide eri piirkondade tööturud on 
paljuski erinevad ning kasutavad 
erinevaid raamistikke, mis on kujunenud 
ajalooliselt välja vastavalt piirkondlikele 
ja riiklikele eripäradele, mis on tihedalt 
seotud kehtivate sotsiaalkaitsesüsteemide 
traditsioonidega; juhib 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;
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Punkt 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. väljendab heameelt selle üle, et 
2020. aasta kestliku majanduskasvu 
strateegiasse on lisatud Euroopa 
sotsiaalõiguste sammas; nõuab, et uues 
majandusmudelis peetaks õiglust ja 
sotsiaalseid õigusi sama tähtsaks kui 
keskkonnaalast kestlikkust ja 
makromajanduslikku stabiilsust; rõhutab, 
et Euroopa poolaastas on kesksel kohal 
sotsiaalvaldkonna tulemustabel; kutsub 
komisjoni üles tuginema olemasolevatele 
näitajatele ning tugevdama tulemustabelit 
sellega, et lisab tabelisse näitajad ja selged 
sihid, mis kajastavad kõiki 20 Euroopa 
sotsiaalõiguste samba põhimõtet, nagu 
kaasav juurdepääs haridusele, 
tervishoiule, toitumisele, tööhõivele, 
eluasemele ja sotsiaalsete õiguste 
säilitamisele, ning palub tagada, et 
selliseid näitajaid analüüsitakse eri 
kategooriate lõikes, nt lapsed, noored, 
eakad, sugu, rändajad ja puuetega 
inimesed; palub komisjonil kaitsta riiklike 
sotsiaalsüsteemide ja tööturumudelite 
mitmekesisust ning esitada 
sotsiaalmeetmete kava Euroopa 
sotsiaalõiguste samba ja muudetud 
Euroopa sotsiaalharta edasiseks 
rakendamiseks, võttes asjakohasel 
tasandil vastu sihipärased meetmed;

3. rõhutab, et sotsiaalpoliitika ja 
sotsiaalkaitse peaksid ja peavadki jääma 
liikmesriikide ainupädevusse; lükkab 
tagasi kõik katsed, mille eesmärk oleks 
ühtlustada liikmesriikide eri valdkondade 
sotsiaalpoliitika ja 
sotsiaalkaitsesüsteemid;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. nõuab sotsiaal-, tervishoiu- ja 
keskkonnaministrite suuremat kaasamist 
nõukogu tasandil Euroopa poolaasta 
protsessi; peab kahetsusväärseks, et 
paljud riigipõhised soovitused on seni kas 
täielikult või osaliselt rakendamata; 
kutsub liikmesriike üles kõiki 
riigipõhiseid soovitusi, sealhulgas 
tööhõive- ja sotsiaalaspekte käsitlevaid 
soovitusi rakendama;

4. 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;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. peab kiiduväärseks, et komisjon on 
konsulteerinud sotsiaalpartneritega 
miinimumpalkade ELi raamistiku üle; 
kutsub komisjoni üles võtma 
konsultatsioonide tulemuste põhjal 
meetmeid, mille eesmärk on edendada 
suuremat sotsiaalset lähenemist; nõuab, et 
kooskõlas riigi traditsioonidega ja võttes 
nõuetekohaselt arvesse riiklike 
sotsiaalpartnerite sõltumatust ja hästi 
toimivaid kollektiivläbirääkimiste 
mudeleid tagataks kollektiivlepingute või 
riiklike seaduste kaudu piisavalt suur 
miinimumpalk, mis ületab vaesuspiiri; 
nõuab, et ELi tasandil kooskõlastataks 
tegutsemisviis, mille abil vältida 
ebamõistlikku tööjõukulude konkurentsi 
ja suurendada kõigi jaoks ülespoole 
suunatud sotsiaalset lähenemist;

7. tuletab meelde, et mis tahes otsus 
miinimumpalga kehtestamise kohta on 
liikmesriigi eesõigus; julgustab 
liikmesriike tagama, et palgatöötajad 
saavad palka, mis võimaldab neile 
inimväärset elu oma riigis; nõuab, et 
kooskõlas riigi traditsioonidega ja võttes 
nõuetekohaselt arvesse riiklike 
sotsiaalpartnerite sõltumatust ja hästi 
toimivaid kollektiivläbirääkimiste 
mudeleid tagataks kollektiivlepingute või 
riiklike seaduste kaudu piisavalt suur 
miinimumpalk, mis ületab vaesuspiiri;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. väljendab veel kord muret selle 
pärast, et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
ohus on väga palju inimesi; on eriti mures 
laste ja palgavaesuse kõrge määra pärast; 
kutsub komisjoni üles esitama 
kõikehõlmava, integreeritud aktiivsel 
kaasamisel põhineva ELi vaesusevastase 
strateegia ja looma Euroopa lastegarantii 
koos piisavate rahaliste vahendite ja hästi 
kavandatud tugiteenustega, et aidata 
kaasa laste võrdse juurdepääsu 
tagamisele kvaliteetsele tasuta 
tervishoiule, kvaliteetsele tasuta 
haridusele, kvaliteetsele tasuta 
lapsehoiule ning inimväärsele eluasemele 
ja piisavale toitumisele;

10. väljendab veel kord muret selle 
pärast, et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
ohus on väga palju inimesi; on eriti mures 
laste ja palgavaesuse kõrge määra pärast; 
rõhutab, et laste vaesusel on palju 
erinevaid põhjusi ja et asjassepuutuvad 
valdkonnad, nagu tervishoid, haridus, 
lastehoid, toitumine ja eluase, kuuluvad 
liikmesriikide pädevusse ning 
vastutusalasse; ergutab liikmesriike 
tegelema esmajoones laste vaesusega ning 
kasutama olemasolevaid 
rahastamisvahendeid, nagu Euroopa 
Sotsiaalfond ja Euroopa Regionaalarengu 
Fond;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. rõhutab, kui oluline on suurendada 
uue Euroopa Sotsiaalfond+-i kaudu enim 
puudustkannatavatele inimestele suunatud 
rahalisi vahendeid, mis on Euroopa 
solidaarsuse oluline osa ning viis, kuidas 
võidelda ELis vaesuse kõige raskemate 
vormidega, nagu toidupuudus ja laste 
vaesus; rõhutab, et Euroopa lastegarantiid 
ei tohiks rahastada olemasolevate 
rahastamisvahendite arvelt;

11. rõhutab, kui oluline on suurendada 
uue Euroopa Sotsiaalfond+-i kaudu enim 
puudustkannatavatele inimestele suunatud 
rahalisi vahendeid, mis on Euroopa 
solidaarsuse oluline osa ning viis, kuidas 
võidelda ELis vaesuse kõige raskemate 
vormidega, nagu toidupuudus ja laste 
vaesus; 
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. nõuab, et romade kaasamist 
käsitlevate riiklike strateegiate jaoks 
loodaks uus ELi raamistik, millel on 
konkreetsed eesmärgid;

välja jäetud
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgib, et kõigis liikmesriikides on 
olemas mitmesugused 
miinimumsissetuleku tagamise skeemid, et 
kindlustada vähemalt minimaalne 
sotsiaalkaitse ja turvavõrk neile, kes seda 
vajavad; rõhutab, et miinimumsissetuleku 
tagamise skeeme ei tohiks segi ajada 
mõistega „põhisissetulek kõigile“; palub 
komisjonil korraldada liikmesriikide 
erinevate miinimumsissetuleku tagamise 
skeemide võrdleva uuringu ja tuua välja 
parimate tavade näited, et esitada 
sellekohane raamistik; rõhutab, et 
miinimumsissetulekut tuleks täiendada 
aktiivse kaasamise meetmetega;

13. märgib, et kõigis liikmesriikides on 
olemas mitmesugused 
miinimumsissetuleku tagamise skeemid, et 
kindlustada vähemalt minimaalne 
sotsiaalkaitse ja turvavõrk neile, kes seda 
vajavad; rõhutab, et miinimumsissetuleku 
tagamise skeeme ei tohiks segi ajada 
mõistega „põhisissetulek kõigile“; rõhutab, 
et miinimumsissetulekut tuleks täiendada 
aktiivse kaasamise meetmetega;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles võtma tugevaid ja integreeritud 
meetmeid, koostades tegevuskava, et 
võidelda soodsa hinnaga eluasemete 
puudumise, halbade elamistingimuste, 
eluaseme kättesaamatuse ja eluasemega 
kättesaamatusega seotud tõrjutuse vastu; 
võtab teadmiseks väljatõstmiste arvu 
suurenemise ja nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid tegeleksid selle probleemiga;

14. on mures, kuna kodutuse määr on 
enamikus liikmesriikides suurenenud; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma tugevaid ja integreeritud meetmeid, 
koostades tegevuskava, et võidelda soodsa 
hinnaga eluasemete puudumise, halbade 
elamistingimuste, eluaseme kättesaamatuse 
ja eluasemega kättesaamatusega seotud 
tõrjutuse vastu;
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