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Dennis Radtke
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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. võtab teadmiseks 2020. aasta 
kestliku majanduskasvu strateegia ja 
komisjoni eesmärgi 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; tuletab 
meelde, et riigi rahanduse usaldusväärsus 
on kestlikkuse, sotsiaalse kaasatuse ja 
inimeste heaolu tagamise võti;
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Resolutsiooni ettepanek
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. võtab teadmiseks, et 2020. aasta 
kestliku majanduskasvu strateegiasse on 
lisatud Euroopa sotsiaalõiguste sammas; 
rõhutab tõsiasja, et Euroopa poolaastas 
mängib rolli sotsiaalvaldkonna 
tulemustabel; kutsub komisjoni üles 
tuginema olemasolevatele näitajatele ning 
tugevdama tulemustabelit; 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;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 30

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

30. peab kahetsusväärseks, et Euroopa 
poolaasta raames puuduvad veelgi laiem 
sooline perspektiiv ja täiendavad näitajad, 
ning palub komisjonil lisada soolise 
võrdõiguslikkuse indeksi Euroopa 
poolaasta vahendite hulka, mille abil 
jälgida edusamme tööhõive- ja sotsiaalsete 
eesmärkide saavutamisel ning tõdeda 
makromajanduspoliitika soolist mõju;

30. märgib, et Euroopa poolaastas 
puudub laiem sooline perspektiiv, ning 
palub komisjonil jälgida edusamme 
tööhõive- ja sotsiaalsete eesmärkide 
saavutamisel;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 45

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

45. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
tagada sotsiaalvaldkonna ja keskkonna 
jaoks piisavad ja võrdsed investeeringud, et 
saavutada tõepoolest õiglane üleminek, viia 
ellu Euroopa sotsiaalõiguste sammas ja 
täita kestliku arengu eesmärgid; väljendab 
heameelt komisjoni avaliku 
konsultatsiooni üle, et uurida ELi 
eelarvereeglite võimalikke arengusuundi;

45. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
tagada sotsiaalvaldkonna ja keskkonna 
jaoks elujõulised, piisavad ja võrdsed 
investeeringud, et saavutada tõepoolest 
õiglane üleminek, viia ellu Euroopa 
sotsiaalõiguste sammas ja täita kestliku 
arengu eesmärgid;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 47

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

47. märgib, et EL kannatab jätkuvalt 
finants- ja majanduskriisist ning mõnedest 
järgnevatest poliitilistest otsustest 
põhjustatud sotsiaalsete probleemide käes; 
rõhutab vajadust suurendada tulevikku 
suunatud investeeringute abil 
sisenõudlust ning edendada 
tasakaalustatud struktuurireforme, võttes 
arvesse lühiajalist mõju eelarvele ja nende 
pikaajalist keskkonnaalast, majanduslikku 
ja sotsiaalset mõju; rõhutab, et 
vastutustundlikud reformid peavad 
põhinema solidaarsusel, integratsioonil ja 
sotsiaalsel õiglusel, et parandada kõigi 
inimeste elatustaset ja tagada üldsuse 
toetus üleminekutele;

47. märgib, et EL kannatab jätkuvalt 
võlakriisist ning mõnedest järgnevatest 
poliitilistest otsustest põhjustatud 
sotsiaalsete probleemide käes; rõhutab 
vajadust edendada tasakaalustatud 
struktuurireforme; kutsub komisjoni üles 
looma erainvesteeringuid toetava 
õigusraamistiku, võttes arvesse lühiajalist 
mõju eelarvele ja nende pikaajalist 
keskkonnaalast, majanduslikku ja 
sotsiaalset mõju; rõhutab, et 
vastutustundlikud reformid peavad 
põhinema solidaarsusel, integratsioonil ja 
sotsiaalsel õiglusel, et parandada kõigi 
inimeste elatustaset ja tagada üldsuse 
toetus üleminekutele;
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