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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 181 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A9-0183/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta 2020

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping”) artiklit 5,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

A. arvestades, et COVID-19 kriisil on kõikidele liikmesriikidele enneolematu mõju;

B. arvestades, et eeldatavalt suureneb euroala töötuse määr 2020. aastal 2019. aasta 
7,5 protsendilt ligikaudu 9,5 protsendile, kusjuures liikmesriikide vahel on olulisi 
erinevusi;

C. arvestades, et valitsuste COVID-19 kriisi vastu võitlemiseks kehtestatud 
liikumisvabaduse piirangutel on märkimisväärne mõju liikmesriikide kodanike, 
eelkõige kõige ebasoodsamas olukorras olevate kodanike sotsiaal-majanduslikule 
olukorrale; arvestades, et COVID-19 kriisil on paljudele sektoritele ja kutsealadele 
ebaproportsionaalselt suur negatiivne mõju;

D. arvestades, et COVID-19 kriis on liikmesriikides toonud esile vajaduse tugeva 
tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi järele;

E. arvestades, et liikmesriikides tehtavad sotsiaalsed investeeringud on üldiselt äärmiselt 
olulised tagamaks, et liikmesriikidel on vajalikud süsteemid kodanikele kvaliteetsete 
sotsiaalteenuste osutamiseks, eriti hariduse, pensionite ja tervishoiu vallas;

F. arvestades, et liikmesriikide ja isegi ühe liikmesriigi eri piirkondade tööturud võivad 
paljuski erineda ning võidakse kasutada mitmesuguseid erinevaid raamistikke; 
arvestades, et need raamistikud on aastate jooksul välja kujunenud teatud piirkondlikke 
ja riiklikke erisusi järgides ning on tihedalt seotud olemasolevate 
sotsiaalkaitsesüsteemidega;

G. arvestades, et liikmesriikidel olid juba enne COVID-19 kriisi tööturul sellised 
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struktuurilised probleemid nagu osalejate vähesus ning oskuste ja erialaste teadmiste 
mittevastavus nõudlusele; arvestades, et tööturult eemale jäänud inimeste tööturgude 
spetsiifilisteks vajadusteks ettevalmistamiseks on tuleb riiklikul tasandil sihipäraseid 
meetmeid rakendada;

H. arvestades, et üks suurimaid probleeme euroala väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate jaoks on oskustööliste puudus; arvestades, et osas riikides osutab 
oskustööliste puudus üldisele tööjõupuudusele, teisi riike iseloomustab aga struktuurne 
mittevastavus olemasoleva tööjõu ja ettevõtete tegelike vajaduste vahel;

I. arvestades, et liikmeriigid on COVID-19 kriisi vastu võitlemiseks kehtestatud 
liikumisvabaduse piirangutest tingitud majanduslike tagajärgede piiramiseks võtnud 
kümnete miljonite töötavate inimeste puhul kasutusele lühiajalise sundpuhkuse kavad, 
mille aluseks on Saksamaa Kurzarbeit’i (osaline töötus) programm, mille raames 
valitsused maksavad töötajatele lühendatud tööajaga või üldse mitte töötamise eest 60–
85 % nende töötasust; arvestades, et komisjon tegi 2020. aasta augusti lõpus ettepaneku 
jagada uuest eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa 
rahastust välja (TERA) 81,4 miljardi euro suuruse summa;

J. arvestades, et viies suurimas ELi riigis töötab eeldatavasti osalise töötuse kavade alusel 
9 miljonit töötajat, kellest umbes 20 % töötab kadumisohus töökohtadel sektorites, mis 
on COVID-19 tõttu endiselt raskustes, sh reisi-, turismi-, majutus-, meelelahutus- ja 
jaemüügisektoris; arvestades, et kui palgatoetuste maksmine 2021. aastal lõpeb, on need 
9 miljonit inimest töötuks jäämise ohus; arvestades, et need kadumisohus töökohad 
moodustavad 6 % ELi kogutööhõivest1;

K. arvestades, et digiteerimine ja tehisintellekt on üliolulised paljude tööstussektorite jaoks, 
kuna need võivad suurendada konkurentsivõimet ning luua töökohti ja majanduslikku 
jõukust; arvestades, et tehnoloogiliste muutustega on kaasnenud suurem nõudlus 
vastavate oskustega inimeste järele; arvestades, et digiteerimine võib ühelt poolt olla 
võimalus töökohtade loomiseks ja sotsiaalseks edenemiseks, ent see võib ka töötust 
põhjustada;

L. arvestades, et kõikjal kogu ELis on lühiajalise töö kõrval aktiivselt kasutusele võetud ka 
teisi töötamise vorme, näiteks kaugtöö; arvestades, et paindlikul tööaja korraldusel ja 
kaugtööl võib olla äärmiselt tähtis roll töökohtade säilitamisel ning ka parema töö ja 
eraelu tasakaalu tagamisel;

M. arvestades, et COVID-19 vastu võitlemiseks valitsuste kehtestatud liikumisvabaduse 
piirangutega on kaasnenud koduvägivalla juhtumite sagenemine, mis on omakorda 
suurendanud kodutute arvu; arvestades, et kodutute arv on viimasel kümnendil mitmetel 
eri põhjustel suurenenud, ja arvestades, et liikmesriigid peaksid selle vastu edukalt 
võitlemiseks mitmetes eri valdkondades, näiteks tervishoiu, tööturupoliitika ja naiste 
koduvägivalla eest kaitsmise vallas meetmeid rakendama;

N. arvestades, et COVID-19 kriisil on olnud paljudele puuetega inimestele ja nende 
peredele ebaproportsionaalselt suur negatiivne mõju; arvestades, et vaesuse, sh laste 

1 Allianz, „The risk of 9 million zombie jobs in Europe“ (Euroopa 9 miljonit kadumisohus töökohta), 
17. juuni 2020.
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vaesuse määrad on paljudes liikmesriikides endiselt kõrged, ja arvestades, et paljud 
pensionärid on samuti toimetulekuraskustes;

O. arvestades, et COVID-19 kriis on esile toonud paljude hooajatööliste tervisekindlustuse, 
sotsiaalse kaitstuse ja nõuetekohase tööajaga seotud probleemid ning neid süvendanud;

P. arvestades, et komisjoni president Ursula von der Leyen teatas 2020. aasta septembris, 
et 37 % 750 miljardi euro suurusest taastefondist kulutatakse Euroopa rohelise 
kokkuleppe eesmärkide saavutamisele;

1. tunneb muret COVID-19 kriisi sotsiaalsete mõjude pärast ja valitsuste kehtestatud 
liikumisvabaduste piirangute mõju pärast, eriti madala sissetulekuga 
kodumajapidamistele, peredele ja vähekindlustatud rühmadele, näiteks eakatele ja 
puuetega inimestele ning kriisi ajal esiliinil töötavatele inimestele; palub liikmesriikidel 
vabaduste piiramisest hoiduda, kui see ei ole absoluutselt vajalik;

2. kinnitab veel kord, et tööturu- ja tööhõivepoliitika on liikmesriikide ainupädevuses ja 
lükkab seega tagasi Euroopa Komisjoni riigipõhised soovitused;

3. avaldab kahetsust, et paljudes liikmesriikides on noorte tööpuudus jätkuvalt väga suur; 
on arvamusel, et selles valdkonnas ei ole ELi rahastamisvahendid tõhusad ning 
tulemused ei ole piisavad; tuletab meelde, et Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 
3/2015 kohaselt on noortegarantii teinud vähe edusamme ja selle tulemused ei vasta 
esialgsetele ootustele; rõhutab, et enne noortegarantii eelarve suurendamise 
kavandamist, tuleb see tõhusamaks muuta; tuletab komisjonile subsidiaarsuse 
põhimõtet, pidades seejuures silmas noorte töötuse probleemi, mille vastu saab 
tõhusamalt võidelda liikmesriikide tasandil, võttes arvesse riiklike, piirkondlike ja 
kohalike tööturgude vajadusi;

4. tuletab meelde, et liikmesriigid üksi peaksid otsustama oma riikliku poliitika üle, mille 
eesmärk on aidata noortel leida kvaliteetseid töökohti; palub, et liikmesriigid töötaksid 
välja ja rakendaksid oma tööturgudele vajaliku reguleeriva raamistiku ning kujundaksid 
enda haridus- ja koolitussüsteemid nii, et noorte oskused vastaksid tööturu vajadustele; 
kutsub liikmesriike üles võtma kasutusele duaalõppe süsteemid;

5. märgib, et Euroopa elanikkond vananeb; tuletab meelde, et demograafilisel olukorral on 
märkimisväärne mõju tööturule; julgustab liikmesriike rakendama selles küsimuses 
meetmeid, mille abil saaks pöörata kontinendil valitseva vananemise trendi ümber, ilma 
et selleks kasutatakse migratsioonivahendit, millega kaasneb sotsiaalne dumping; osutab 
vajadusele suurendada üle 50-aastaste töötajate tööhõive määra ja parandada nende 
digioskusi nii erinevate valdkondade ettevõtetele soodustuste loomise kui ka elukestva 
õppe võimalustele ligipääsu tagamise teel;

6. lükkab tagasi ettepaneku luua Euroopa töötusedasikindlustuse skeem, kuna see on 
järjekordne samm ülekandeliidu (transferunion) suunas; on seisukohal, et selline skeem 
ei aita lahendada riiklikke või piirkondlikke struktuurilisi tööturu probleeme, millel on 
püsiv iseloom; kutsub selle asemel liikmesriike üles investeerima piisavalt 
tööturupoliitikasse ja majandusreformidesse, et vältida pikaajalist töötust;

7. rõhutab, et uus eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse 
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Euroopa rahastu peab jääma ajutiseks meetmeks; kutsub abisaavaid liikmesriike üles 
kasutama osa eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa 
rahastu vahenditest töötuks jäämise ohus inimeste oskuste parandamiseks, et neil oleks 
võimalik liikuda üle elujõulisemasse majandussektorisse;

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

9. ergutab liikmesriike tagama, et töötajad saavad palka, mis võimaldab neile inimväärset 
elu oma riigis; tuletab sellega seoses meelde, et mis tahes otsus miinimumpalga 
kehtestamise kohta on liikmesriigi eesõigus; on mures, et komisjon kasutab 
koroonaviiruse tõttu tekkinud arengusuundi majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnaküsimustes oma kavade läbisurumise jätkamiseks; kordab, et 
konkurentsivõimelisi palku on juba võimalik nõuetekohaselt saavutada 
kollektiivläbirääkimiste ja ametiühingute kaudu;

10. on arvamusel, et COVID-19 pandeemia ja valitsuste kehtestatud liikumisvabaduste 
piirangud on drastiliselt suurendanud töötajatel kaugtöö tegemisele kuluvat aega; 
tunnistab, et kaugtööl on töötajate ja ettevõtete jaoks palju sotsiaalseid ja majanduslikke 
eeliseid; arvab, et ELi institutsioonide ja organite võime kaugtöö korras toimida pakub 
institutsioonidele suurepärase võimaluse kontorikulude vähendamiseks; julgustab 
liikmesriike kaugtööd ja platvormitööd arendama, edendama, toetama ja reguleerima;

11. palub liikmesriikidel tagada inimväärsed töötingimused piiriülestele suure liikuvusega 
töötajatele ja hooajatöölistele;

12. rõhutab VKEde äärmiselt tähtsat rolli kogu ELi majanduskasvus ja töökohtade 
loomisel; kutsub liikmesriike üles VKEsid rohkem toetama;

13. märgib, et vaesuse määrad on paljudes liikmesriikides endiselt kõrged; 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;

14. julgustab liikmesriike veenduma, et nende maksusüsteemid ja sotsiaalkindlustuskavad 
ei takista töökohtade loomist; usub, et VKE-sõbralik õiguslik keskkond on 
majanduskasvu tähtis eeltingimus; tuletab meelde, et tugevad ja kestlikud 
heaolusüsteemid on üles ehitatud tulemuslikule ja hästi toimivale majandusele;

15. ei poolda Euroopa sotsiaalõiguste samba egiidi all liikmesriikide sotsiaalpoliitika ja 
sotsiaalkaitsesüsteemide standardiseerimise püüdlusi, kuna see vähendaks nendes 
valdkondades riikliku poliitika tõhusust;

16. julgustab liikmesriike veenduma, et nende pensionisüsteemid on endiselt töötajatele ja 
füüsilisest isikust ettevõtjatele piisavad ja kestlikud; julgustab liikmesriike tagama 
inimväärse vanaduspensioni ja võitlema pensionäride vaesuse vastu;

17. tunneb heameelt selle üle, et COVID-19 kriisi ajal kasutasid paljud liikmesriigid 
erakorralisi meetmeid kodutuse ennetamiseks ja sellega tegelemiseks, pakkudes 
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hädaolukorras majutust; julgustab liikmesriike jagama suureneva kodutuse probleemi 
lahendamiseks kasutatavaid parimaid tavasid;

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

Or. en


