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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tugeva sotsiaalse Euroopa kohta õiglaste üleminekute jaoks
(2020/2084(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikleid 3 ja 5,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikleid 9, 151, 
152, 153, 156, 157, 162 ja 168,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolle 1, 8 ja 28,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle IV jaotist (Solidaarsus),

– võttes arvesse 2017. aasta novembris Euroopa Ülemkogu, Euroopa Parlamendi ja 
Euroopa Komisjoni poolt välja kuulutatud Euroopa sotsiaalõiguste sammast,

– võttes arvesse kestliku arengu tegevuskava aastani 2030,

– võttes arvesse 2015. aastal COP21-l saavutatud Pariisi kokkulepet, eriti selle preambulit 
„julgustades pooli oma poliitika ja meetmete rakendamisel edendama õiglast tööjõu 
üleminekut ja inimväärse töö ja kvaliteetsete töökohtade loomist kooskõlas riiklikult 
määratletud arenguprioriteetide ja strateegiatega“,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioone ja soovitusi, 
eelkõige 1947. aasta konventsiooni tööinspektsioonide kohta (nr 81), ILO sajanda 
aastapäeva deklaratsiooni (2019) ja ILO 2016. aasta veebruari suuniseid kõigiga 
arvestava õiglase ülemineku kohta keskkonnasäästlikule majandusele ja ühiskonnale,

– võttes arvesse ÜRO kestliku arengu eesmärke, eriti 1., 3., 4., 5., 8., 10. ja 13. eesmärki,

– võttes arvesse ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja selle jõustumist ELis 
21. jaanuaril 2011. aastal kooskõlas nõukogu 26. novembri 2009. aasta 
otsusega 2010/48/EÜ ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõlmimise kohta 
Euroopa Ühenduse nimel,

 – võttes arvesse ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta,

 – võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel (võrdse tööalase kohtlemise direktiiv)1,

– võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest 

1 EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.
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päritolust2,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv, millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest (COM(2008)0426), ja 
Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2009. aasta seisukohta sel teemal3,

– võttes arvesse komisjoni 14. jaanuari 2020. aasta teatist „Tugev sotsiaalne Euroopa 
õiglaste üleminekute jaoks“ (COM(2020)0014),

– võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2019. aasta teatist „Euroopa roheline kokkulepe“ 
(COM(2019)0640),

– võttes arvesse komisjoni 27. mai 2020. aasta teatist „Euroopa võimalus: parandame 
vead ja teeme ettevalmistusi järgmise põlvkonna jaoks“ (COM(2020)0456),

– võttes arvesse komisjoni 27. mai 2020. aasta teatist „ELi eelarve, mis toetab Euroopa 
majanduse taastekava“ (COM(2020)0442),

– võttes arvesse komisjoni 27. mai 2020. aasta teatist „Komisjoni 2020. aasta kohandatud 
tööprogramm“ (COM(2020)0440),

– võttes arvesse komisjoni 28. mai 2020. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, 
millega luuakse Euroopa Liidu taasterahastu, et toetada majanduse taastumist pärast 
COVID-19 pandeemiat (COM(2020)0441),

– võttes arvesse oma 19. juuni 2020. aasta resolutsiooni piiriüleste ja hooajatöötajate 
kaitse kohta Euroopas seoses COVID-19 kriisiga4,

– võttes arvesse komisjoni 17. juuni 2020. aasta aruannet demograafiliste muutuste mõju 
kohta (COM(2020)0241),

– võttes arvesse Euroopa Regioonide Komitee 18. jaanuari 2017. aasta arvamust „ELi 
vastus demograafilistele väljakutsetele“ (2017/C017/08),

– võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2020. aasta teatist „Euroopa digituleviku 
kujundamine“ (COM(2020)0067),

– võttes arvesse komisjoni 1. juuli 2020. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu soovitus 
jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava 
kutsehariduse ja -õppe kohta (COM(2020)0275),

– võttes arvesse komisjoni talituste 1. juuli 2020. aasta töödokumenti, mis on lisatud 
nõukogu soovituse ettepanekule „A Bridge to Jobs – reinforcing the Youth Guarantee“ 
(Võimalus töökohtadeks – noortegarantii tugevdamine) (SWD(2020)0124),

– võttes arvesse oma 10. juuli 2020. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta 

2 EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22.
3 ELT C 137E, 27.5.2010, lk 68.
4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0176.
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võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta5,

– võttes arvesse oma 8. juuli 2020. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
määrust (EL) nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud 
sihtotstarbelise eraldise vahenditega6,

– võttes arvesse oma 10. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni euroala tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika kohta7,

– võttes arvesse oma 4. aprilli 2019. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta 
võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta8,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta: 2020. aasta kestliku majanduskasvu strateegia tööhõive- ja 
sotsiaalaspektide kohta,

– võttes arvesse komisjoni 17. detsembri 2019. aasta teatist 2020. aasta kestliku 
majanduskasvu strateegia kohta (COM(2019)0650),

– võttes arvesse 17. detsembri 2019. aasta ettepanekut võtta vastu komisjoni ja nõukogu 
ühine tööhõivearuanne, mis on lisatud teatisele 2020. aasta kestliku majanduskasvu 
strateegia kohta,

– võttes arvesse nõukogu 8. juuli 2019. aasta otsust (EL) 2019/1181 liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta9,

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2019. aasta resolutsiooni majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- 
ja sotsiaalaspektide kohta10,

– võttes arvesse poliitilisi suuniseid järgmisele Euroopa Komisjonile (2019–2024): „Liit, 
mis seab kõrgemad sihid“, mida esitles komisjoni president Ursula von der Leyen,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. jaanuari 2019. aasta arvamust 
teemal „Sotsiaaldialoog digimajanduse innovatsiooniks“,

– võttes arvesse komisjoni 2020. aasta kevadist majandusprognoosi, mis avaldati 
6. mail 2020,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. septembri 2020. aasta 
arvamust teemal „Inimväärne miinimumpalk kogu Euroopas“,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. juuli 2020. aasta arvamust 

5 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0194.
6 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0180.
7 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0033.
8 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0337.
9 ELT L 185, 11.7.2019, lk 44.
10 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0202.
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teemal „Euroopa taastekava ja mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027“,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. detsembri 2019. aasta 
arvamust teemal „Ühtsed töötuskindlustuse miinimumstandardid ELi liikmesriikides: 
konkreetne samm Euroopa sotsiaalõiguste samba tõhusaks rakendamiseks“,

– võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) 
uurimust „COVID-19: Policy responses across Europe“ (COVID-19: Euroopa 
poliitilised vastumeetmed),

– võttes arvesse Teadusuuringute Ühiskeskuse tehnilist aruannet „The COVID 
confinement measures and EU labour markets“ (COVID-19-aegsed liikumispiirangud ja 
ELi tööturud), mis avaldati 2020. aastal, ning eelkõige selles sisalduvat analüüsi 
Euroopa Liidu kaugtöömudelite kohta viimaste kättesaadavate andmete alusel,

– võttes arvesse muudetud Euroopa sotsiaalhartat ja 2014. aastal käivitatud Torino 
protsessi, mille eesmärk on tugevdada Euroopa sotsiaalharta lepingusüsteemi Euroopa 
Nõukogus ja selle suhet Euroopa Liidu õigusega,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A9-0233/2020),

A. arvestades, et kestlik areng on Euroopa Liidu üks peamisi eesmärke; arvestades, et 
sotsiaalne turumajandus põhineb kahel teineteist täiendaval sambal, nimelt 
konkurentsiõiguse jõustamisel ja mõjusatel sotsiaalpoliitikameetmetel, mis peaks viima 
täieliku tööhõive ja sotsiaalse progressi saavutamiseni; arvestades, et kestliku arengu 
kolm sammast on majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnaalane sammas; arvestades, et 
kestlik areng põhineb muu hulgas täielikul tööhõivel ja sotsiaalsel progressil; 
arvestades, et see on üks ELi lepingu artikli 3 lõikes 3 sätestatud Euroopa Liidu 
peamistest eesmärkidest; arvestades, et kuni praeguseni on esikohale seatud 
majanduslik ja keskkonnalane kestlikkus;

B. arvestades, et Euroopa seisab silmitsi tärkavate probleemidega, nagu 
põlvkondadevaheline suurenev ebavõrdsus, vähenenud sotsiaalsed, tervishoiu, 
majanduslikud ja keskkonnaalased võimalused ja ressursid, piirkondlikud erinevused ja 
ebavõrdne ligipääs peamistele sotsiaal- ja tervishoiuteenustele, töökohtadele ja 
ärivõimalustele ja sotsiaalsele infrastruktuurile; arvestades, et ebavõrdsuse vähendamine 
on ELi ja liikmesriikide ühine kohustus; arvestades, et (sissetulekute ja võimaluste) 
ebavõrdsus on enamikes liikmesriikides 2008. aasta majanduskriisist alates suurenenud, 
pannes proovile nii majanduskasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kestlikkuse kui ka 
kaasatuse, ja et selles kontekstis on edusammud EL 2020 eesmärkide saavutamisel 
olnud vaevalised;

C. arvestades, et Euroopas ja kogu maailmas on suur ja eeldatav vajadus kestlikule 
ressursikasutusele õiglase ülemineku, CO2-heite vähendamise ja tugeva 
keskkonnakaitse järele, et kaitsta tulevaste põlvkondade elatusallikaid, julgeolekut, 
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tervist ja jõukust; arvestades, et stabiilsele ja kestlikule keskkonnahoidlikule 
rohemajandusele ja sotsiaalsele mõõtmele üleminemiseks on vaja avaliku ja erasektori 
osalejate koostööd ning sellega peab kaasnema taasindustrialiseerimine, tööstusbaasi 
nüüdisajastamine ja siseturu tugevdamine; arvestades, et rohe-, digi- ja demograafiline 
üleminek mõjutab Euroopa piirkondi, sektoreid, töötajaid ja elanikkonna rühmi 
erinevalt ning et nimetatud üleminekute jaoks on vaja märkimisväärset ümberõppimist 
ja tööjõu ümberjaotamist, et hoida mõjutatud sektorites ära töökohtade kadumist;

D. arvestades, et nendes Euroopa piirkondades, kus vajadus kestliku ülemineku järele on 
kõige suurem, on üldjuhul ka vaesuse ja tõrjutuse määr kõrge; arvestades, et kiireks 
taastumiseks on vajalikud otsustavad meetmed ja investeeringud, mis peaksid 
keskenduma pandeemia majandusliku ja sotsiaalse mõju leevendamisele, käivitama 
uuesti majandustegevuse, soodustama kestlikku arengut, rohe- ja digiüleminekut, ning 
rakendama Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtteid, et saavutada tõhusamad ja 
tugevamad heaoluriigid; arvestades, et rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline Euroopa 
peab tuginema sotsiaalselt tugevale Euroopale, et rajada tee kestliku majanduskasvu, 
kvaliteetsete töökohtade ning kõigile kättesaadavate tugevate 
sotsiaalhoolekandesüsteemide jaoks;

E. arvestades, et Eurofoundi teadusuuringud on ilmsiks toonud Euroopa Liidu sotsiaalse 
mõõtme keerukuse ja neis on soovitatud täiendada Euroopa sotsiaalõiguste samba 
juurde kuuluvat sotsiaalnäitajate tulemustabelit lisanäitajatega, mis hõlmavad töö 
kvaliteeti, sotsiaalset õiglust ja võrdseid võimalusi, tugevaid sotsiaalse heaolu süsteeme 
ja õiglast liikuvust;

F. arvestades, et strateegia „Euroopa 2020“ käivitati 2010. aastal aruka, kestliku ja kaasava 
majanduskasvu edendamiseks; arvestades, et Lissaboni strateegia rakendamisel oleks 
tulnud kestlikkust ja kaasavust pidada prioriteetsemaks kui majanduskasvu;

G. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 151 kohaselt võtavad liit ja liikmesriigid, 
pidades silmas sotsiaalseid põhiõigusi, nagu need on sätestatud 18. oktoobril 
1961. aastal Torinos allkirjastatud Euroopa sotsiaalhartas ja 1989. aasta ühenduse hartas 
töötajate sotsiaalsete põhiõiguste kohta, oma eesmärgiks tööhõive edendamise ning 
parandatud elamis- ja töötingimused, et võimaldada nende ühtlustamist samal ajal 
jätkuva parandamisega, piisava sotsiaalkaitse, tööturu osapoolte dialoogi, 
inimressursside arendamise, pidades silmas kestvat kõrget tööhõivet ja tööturult 
väljatõrjumise tõkestamist; arvestades, et Euroopa sotsiaalõiguste sambast tulenevad 
algatused on jagatud vastutus ELi ja liikmesriikide vahel, kus valitsevad eri 
sotsiaalsüsteemid ja traditsioonid; arvestades seega, et selliste algatustega tuleks kaitsta 
riiklikke kollektiivläbirääkimiste süsteeme, mis pakuvad kõrgemat kaitset; arvestades, 
et põhiõigused, proportsionaalsus, õiguskindlus, võrdsus seaduse ees ja subsidiaarsus on 
ELi õiguse üldpõhimõtted ning seega tuleb nendest kinni pidada;

H. arvestades, et naised on alaesindatud majandus- ja poliitikavaldkonna juhtivatel 
ametikohtadel, mis on seotud COVID-19 kriisi poliitikameetmete üle otsustamisega; 
arvestades, et naisi tuleks kaasata otsuste tegemisse, et oleks rohkem seisukohti, 
teadmisi ja kogemusi, mis aitaksid kaasa paremate poliitiliste lahenduste saavutamisele;

I. arvestades, et sotsiaalsed heaolusüsteemid aitavad tagada inimväärset elu; arvestades, et 
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need süsteemid hõlmavad ebasoodsas olukorras olevate rühmade jaoks mõeldud 
sotsiaalkindlustust, tervishoidu, haridust, eluaset, tööhõivet, õigus- ja sotsiaalteenuseid 
ning neil on põhiroll sotsiaalse kestliku arengu saavutamises, võrdõiguslikkuse ja 
sotsiaalse õigluse edendamises ning 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsioonis 
sätestatud sotsiaalse kaitse tagamises; arvestades, et sotsiaalkaitsepoliitika on riiklike 
arengustrateegiate äärmiselt oluline osa, et vähendada kogu eluaja jooksul vaesust ja 
kaitsetust ning toetada kaasavat ja kestlikku majanduskasvu;

J. arvestades, et sotsiaaldialoog ja kollektiivläbirääkimised on tööandjate ja ametiühingute 
jaoks tähtsad vahendid, et kehtestada õiglased palgad ja töötingimused, ning et tugevad 
kollektiivläbirääkimiste süsteemid suurendavad liikmesriikide vastupanuvõimet 
majanduskriisi ajal; arvestades, et tugevate kollektiivläbirääkimiste süsteemidega 
ühiskonnad on üldjuhul jõukamad ja võrdsemad; arvestades, et kollektiivläbirääkimiste 
õigus on teema, mis puudutab kõiki Euroopa töötajaid, ning sellel võib olla oluline mõju 
demokraatiale ja õigusriigile, sealhulgas põhiliste sotsiaalsete õiguste austamisele; 
arvestades, et kollektiivläbirääkimised on Euroopa põhiõigus, mida Euroopa Liidu 
institutsioonid on kohustatud vastavalt põhiõiguste harta artiklile 28 järgima; 
arvestades, et sellega seoses on poliitikameetmed, millega austatakse, edendatakse ja 
tugevdatakse kollektiivläbirääkimisi ja töötajate positsiooni palgakujundussüsteemides, 
otsustava tähtsusega töötingimuste kõrgete standardite saavutamisel;

K. arvestades, et kollektiivläbirääkimised on oluline vahend tööalaste õiguste 
edendamiseks; arvestades, et OECD andmete kohaselt on viimastel aastakümnetel nii 
ametiühingusse kuulumise määr kui ka kollektiivläbirääkimiste määr märkimisväärselt 
langenud; arvestades, et kollektiivläbirääkimiste ulatus on alates 2000. aastast ELi 27st 
liikmesriigist 22s vähenenud; arvestades, et töö ja töökeskkonna kvaliteet on keskmiselt 
parem riikides, kus on hästi organiseeritud sotsiaalpartnerid ja suur kollektiivlepingute 
osakaal; arvestades, et kollektiivläbirääkimised edendavad tööturu head toimimist, kui 
need on suure ulatusega ja hästi koordineeritud;

L. arvestades, et Eurofoundi kohaselt on kollektiivläbirääkimised surve all ja et 2008. aasta 
majanduslangus viis kollektiivläbirääkimiste detsentraliseerimiseni; arvestades, et kuigi 
iga kuues töötaja ELis on hinnanguliselt kollektiivse palgakokkuleppega hõlmatud, on 
kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivlepingute kohta kogu ELis usaldusväärseid tõendeid 
põhjalikumate katvusega andmete kujul raske saada; arvestades, et Euroopa 
Ametiühingute Instituudi (ETUI) andmete kohaselt on ametiühingusse kuulumise 
keskmine määr Euroopa Liidus ligikaudu 23 %, kusjuures ametiühingusse kuulumise 
määr erineb liikmesriigiti väga palju, jäädes vahemikku 74 % kuni 8 %; arvestades, et 
tööandjate organisatsioonide liikmelisus ja nende esindatavate turgude osakaal 
varieerub samuti märkimisväärselt;

M. arvestades, et sotsiaalsete investeeringute eesmärk on investeerida inimestesse, et aidata 
neil oma elutingimusi parandada; arvestades, et peamised poliitikavaldkonnad 
sotsiaalsete investeeringute jaoks on sotsiaalkindlustus, tervishoid, pikaajaline hooldus, 
haridus, eluasemed, tööhõive, õiglus ja ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele 
mõeldud sotsiaalteenused; arvestades, et hästi kavandatud sotsiaalpoliitikaga aidatakse 
kestlikule arengule ja majanduskasvule ja inimeste vaesuse eest kaitsmisele väga palju 
kaasa ning sellega stabiliseeritakse majandust;
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N. arvestades, et COVID-19 pandeemia üks tagajärg arvatakse olevat vaesuse määra tõus; 
arvestades, et see seab suuremasse ohtu naised, noored, eakad inimesed, puuetega 
inimesed ja suured perekonnad; arvestades, et üheliikmeliste leibkondade ja üksi elavate 
eakate inimeste arv suureneb; arvestades, et üheliikmelistel leibkondadel on suurem 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse oht ning eelkõige on üksi elavad eakamad naised 
suuremas vaesusohus kui eakamad mehed; arvestades, et üksikvanemaga leibkondadel 
on suur vaesusesse ja materiaalsesse puudusesse sattumise oht, ning üheainsa 
sissetuleku ja madalama tööhõivemäära tõttu on neil kulutusi raske planeerida; 
arvestades, et järjest rohkem noori täiskasvanuid toetub praegu endi vaesuse eest 
kaitsmisel oma vanematekodule, kuid 29 % kolmest põlvkonnast koosnevatest 
leibkondadest on vaesusohus ja 13 % elavad suures puuduses;

O. arvestades, et sooline diskrimineerimine kodus ja tööturul võib põhjustada ressursside 
ebavõrdset jaotumist, mis muudab naised meestest vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu 
kaitsetumaks; arvestades, et vaesusesse langedes on naistel vähem võimalusi sellest 
pääseda;

P. arvestades, et ELis on endiselt märkimisväärne horisontaalne ja vertikaalne tööturu 
segregatsioon ning naised on vähem tasuvates sektorites üleesindatud; arvestades, et 
COVID-19 pandeemia on mõjutanud eriti ebakindlate töölepingutega naisi, kuna nad 
kaotasid oma töökoha esimesena, mis tõi kaasa finantstagajärjed nende peredele ja 
majanduslikule sõltumatusele ning samuti nende ebapiisava sotsiaalkaitse kriisi ajal;

Q. arvestades, et 2018. aastal oli 27-liikmelises ELis vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 
ligi 109 miljonit inimest, mis moodustab 21,7 % kogu elanikkonnast ja millest 
23 miljonit on lapsed11; arvestades, et EL ei saavutanud oma 2020. aasta eesmärki 
vähendada vaesusohus või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arvu vähemalt 
20 miljoni võrra; arvestades, et COVID-19 kriisi tagajärjel vaesusohus või sotsiaalse 
tõrjutuse ohus olevate inimeste arv liidus tõenäoliselt suureneb; arvestades, et viimase 
kümne aasta jooksul on enamikus liikmesriikides kodutus järjepidevalt suurenenud ja 
seda 70 % ning et ELis on vähemalt 700 000 inimest, kes on öösel peavarjuta; 
arvestades, et COVID-19 on näidanud, et kodutus tähendab sotsiaalset ja rahvatervise 
kriisi12; arvestades, et ligikaudu üks viiendik inimestest ELis on raske võlakoorma alla 
sattumise ohus ja paljud inimesed ei saa sotsiaaltoetusi, millele neil riiklike süsteemide 
kohaselt õigus on;

R. arvestades, et ELis on igast viiest töötajast ühel halva kvaliteediga töökoht; arvestades, 
et järgmisel kümnel aastal eeldatakse edasist töökohtade polariseerumist ja 
mittestandardseid tööhõive vorme ning tekib rohkem töökohti oskuste spektri kõrgemas 
ja madalamas otsas13; arvestades, et tehnoloogilised muutused ja tehisintellekti kasutus 
võivad tööturgu märkimisväärselt muuta; arvestades, et selle tagajärjel muutuvad 
sissetulekud veel ebavõrdsemaks; arvestades, et tööjõu nõudlus on pidevalt kõige 

11 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-
f147-b839ee522578 
12 https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf
13 Eurofound (2018), „Ülespoole suunatud majanduslik ja sotsiaalne lähenemine Euroopa Liidus: mõisted, 
mõõtmine ja näidikud“, Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, Luxembourg.
Eurofound (2017), „Kuues Euroopa töötingimuste uuring – ülevaatearuanne (2017. aasta ajakohastus)“, Euroopa 
Liidu Väljaannete Talitus, Luxembourg.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578
https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.pdf
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väiksem olnud palgaskaala keskosas, eriti märgatavalt majanduslanguse ja töökohtade 
vähenemise perioodidel 2008. ja 2013. aasta vahel, osaliselt tööhõive liikumise tõttu 
tootmis- ja ehitussektorist teenustesektorisse; arvestades, et tõenäoliselt aitab pandeemia 
sellele suundumusele veelgi kaasa; arvestades, et madalat kvalifikatsiooni nõudvaid 
töökohti on ühiskonnas vaja alati ja nende töökohtadega peavad kaasnema inimväärne 
palk ja inimväärsed tingimused; arvestades, et digiteerimine võib luua võimalusi 
oskuste täiendamiseks, kuid ei paranda tingimata töötingimusi ega loo uusi kvaliteetseid 
töökohti kõigile;

S. arvestades, et tähtajaliselt töölepingult tähtajatule lepingule üleminek peaaegu puudub; 
arvestades, et 60 % töötajatest töötab tähtajalise lepinguga mittevabatahtlikult; 
arvestades, et üleminekumäärad on eriti madalad riikides, kus on kõrge tähtajalise 
töölepinguga tööhõive määr; arvestades, et isegi ametiasutustes on ametnike 
asendamiseks liiga sageli kasutatud ajutisi töötajaid, kelle töötingimused on 
ebakindlamad;

T. arvestades, et Eurofoundi uuring uute tööhõivevormide kohta näitab, et tärkavad ja 
järjest suurema tähtsusega tööhõivevormid, mis erinevad traditsioonilisest tööandja ja 
töötaja suhtest ja/või mida iseloomustavad mittetraditsioonilised töökorraldus ja 
tööajad, on sotsiaalkaitse, sotsiaalse dialoogi ja kolletiivläbirääkimistega üldjuhul 
vähem hõlmatud; arvestades, et kuna selliseid tööhõivevorme kasutatakse rohkem 
majanduslikult raskel ajal, tuleks COVID-19 pandeemia tagajärjel eeldatavasti tekkiva 
tööturukriisi leevendamiseks võtta vastumeetmeid;

U. arvestades, et töötuse määr on üle 7 % ja noorte töötuse määr on tõusnud 17 %-le ning 
COVID-19 tõttu eeldatakse selle edasist tõusu14, mis mõjutab eriti naisi ja madalat 
kvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel töötajaid; arvestades, et eeldatavalt suureneb 
euroala töötuse määr 2021. aastal 2020. aasta 8,3 %-lt ligikaudu 9,3 %-le, kusjuures 
liikmesriikide vahel on suuri erinevusi15; arvestades, et töötuse määr võib olla oluliselt 
kõrgem teatavates rühmades, näiteks puuetega inimesed, etnilised vähemused nagu 
romad, noored ja eakad; arvestades, et Eurofoundi uuringu „Elamine, töötamine ja 
COVID-19“ kohaselt on COVID-19 kriis avaldanud tööturule märkimisväärset mõju, 
sest pandeemia algusest on töötuks jäänud 8 % töötajatest ja 13 % füüsilisest isikust 
ettevõtjaist; arvestades, et kriisi mõju on saanud tunda ka need, kes jäid tööturule, kuid 
kelle töötundide arv vähenes märkimisväärselt, mis kajastub sissetuleku vähenemises 
ning mures tulevase tööturul osalemise ja majandusliku ebakindluse pärast;

V. arvestades, et Eurostati andmete kohaselt oli ELi 28 liikmesriigis 2018. aastal 
8,3 miljonit vaeghõivatud osalise tööajaga töötajat, 7,6 miljonit inimest olid 
töövõimelised, kuid ei otsinud tööd, ning veel 2,2 miljonit otsisid tööd, kuid ei saanud 
lühikese aja jooksul tööle asuda; arvestades, et 2018. aastal kogesid ELi 28 liikmesriigis 
kokku 18,1 miljonit inimest midagi töötusele sarnanevat;

W. arvestades, et noorte ja ka eakate töötuse vastu võitlemine on ELi piirkondlikul tasandil 
endiselt üks suurimaid proovikive;

14 Töötuse statistika: Eurostat, juuli 2020
15 Euroopa majanduse 2020. aasta sügisprognoos, Euroopa 
Komisjon,https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics#https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en.pdf
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X. arvestades, et COVID-19 kriis on toonud päevavalgele kuritarvitused seoses 
piirialatöötajate, piiriüleste töötajate ja hooajatöötajate õigustega ning nende ebakindla 
olukorra, kus sotsiaalkaitse ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise tase on madal; 
arvestades, et seetõttu on olemas vajadus inimväärsete töötingimuste, eluaseme ning 
töötervishoiu ja tööohutuse tugevama reguleerimise, tõhusama seire ja tulemusliku 
jõustamise järele; arvestades, et seetõttu tuleb parandada renditöö direktiivi;

Y. arvestades, et meeste ja naiste tööhõives osalemise lõhe oli 2019. aastal 11,7 %; 
arvestades, et see erinevus tekitab ELile suure rahalise kulu, mis vastab 320 miljardile 
eurole aastas või 2,37 %-le ELi SKPst; arvestades, et COVID-19 kriis mõjutab 
ebaproportsionaalselt palju naiste tööhõivet ja sotsiaalset olukorda ning et 26,5 % 
naistest töötavad ebakindlatel töökohtadel ning naised moodustavad 60 % osalise 
tööajaga töötajatest; arvestades, et naisi mõjutavad COVID-19 pandeemiast tingitud 
raskused rohkem kui mehi, mis tuleneb tööhõivesektoritest, kus nad valdavalt töötavad, 
ning sellest, et eakate ja laste eest hoolitsemise koorem lasub endiselt eriti tugevalt 
naiste õlgadel;

Z. arvestades, et puuetega inimesed ja eakad on COVID-19 kriisi vastu eriti kaitsetud; 
arvestades, et tõenäoliselt kannatavad nad ebaproportsionaalselt rohkem, neil on 
spetsiifilised toetusvajadused, mida tuleb pandeemiale reageerides algusest peale 
arvesse võtta, ning et uuringud näitavad, et neil on suurem vaimse tervise probleemide 
tekkimise oht;

AA. arvestades, et Euroopa piirkonnad seisavad silmitsi pikaajaliste demograafiliste 
suundumustega, alates pikemast oodatavast elueast kuni madalama sündimuseni, 
vananeva ühiskonnani, kahaneva tööjõuni, väiksemate leibkondadeni ja suureneva 
linnastumiseni; arvestades, et Euroopa rahvastiku osakaalu vähenemisega maailma 
rahvastikus, millest Euroopa rahvastik moodustab 2070. aastaks eeldatavasti vähem kui 
4 %, kaasnevad katsumused; arvestades, et demograafilised muutused mõjutavad 
tugevalt maapiirkondi ja äärealasid;

AB. arvestades, et pandeemia on eriti mõjutanud eakaid, mõnedel juhtudel isoleeritud isikute 
olukorda raskendades; arvestades, et eakatel on kõige suurem internetile ja 
kaasaegsetele tehnoloogiatele ligipääsu puudumise oht ning seetõttu suurem tõrjutuse, 
kaasaarvatud digitaalse tõrjutuse oht; 

AC. arvestades, et kriisi tagajärjel on vaesus linnapiirkondades suurenenud, mõjutades 
rohkem keskmise sissetulekuga leibkondasid ja luues uusi vaesuseohus rühmi, samuti 
on kriis viinud piirkondliku ebavõrdsuse süvenemiseni, sotsiaalsete puuduste 
suurenemiseni mahajäänud linnapiirkondades ning ebavõrdse ligipääsuni avalikele 
teenustele ja tekitanud suurema nõudluse sotsiaalteenuste ja sotsiaalse taristu järele 
kohalikul tasandil ajal, mil omavalitsuste eelarved on ülekoormatud;

AD. arvestades, et 2015. aasta Euroopa töötingimuste uuringu tulemuste kohaselt on 
võrreldes tööandjate ruumides töötavate inimestega kaks korda rohkem regulaarseid 
kaugtöötajaid teatanud, et nad töötavad rohkem kui ELi seadustes sätestatud 48 tundi ja 
puhkavad tööpäevade vahel vähem kui 11 tundi; arvestades, et peaaegu 30 % sellistest 
kaugtöötajatest teatavad, et töötavad vabal ajal iga päev või mitu korda nädalas, samas 
kui kontoris töötajatest teeb seda vähem kui 5 %; arvestades, et regulaarsed 
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kaugtöötajad kannatavad ka tõenäolisemalt tööga seonduva stressi käes, neid mõjutavad 
unehäired ning neil on raskusi töö- ja pereelu ühitamisel;

AE. arvestades, et COVID-19 ja selle vastu võitlemise meetmete, nimelt eraldatuse ja 
kaugtöö tagajärjel on vägivaldsetes suhetes olevad naised olnud pidevalt vägivallaohus, 
mis on suurendanud naistevastase vägivalla juhtumite arvu; arvestades, et 
liikumispiirangute üks tagajärgedest on soolise ja peresisese vägivalla plahvatuslik, 
umbes 30 % kasv mõnes Euroopa riigis; arvestades, et kogu maailmas kokku on üle 
243 miljoni naise vanuses 15–49 viimase 12 kuu jooksul kogenud seksuaalset ja/või 
füüsilist vägivalda;

AF. arvestades, et surve naistele on veelgi suurenenud; arvestades, et uued töö- ja eraelu 
lahususe arvelt kehtestatud ja pikendatavad töövormid on toonud liikumispiirangute ajal 
kaasa uute psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise vormide plahvatusliku kasvu nii 
võrgus kui ka väljaspool seda; arvestades, et enamik ettevõtteid ja valitsusi ei ole 
võtnud meetmeid nende nähtuste vastu võitlemiseks;

1. rõhutab, et EL on alustanud üleminekut vähese süsinikdioksiidiheitega, 
kliimaneutraalsele, ressursitõhusale ja ringmajandusele, mis peab tagama sotsiaalse 
õigluse kõrgeima taseme, suurendades heaolu, sotsiaalset arengut, julgeolekut, 
õitsengut, võrdsust ja kaasamist ning millega ei jäeta kedagi maha; usub, et kestlik 
areng lähtub kindlalt Euroopa projektist ja väärtustest ning et sotsiaalne kestlikkus on 
oluline eeltingimus õiglase ning kaasava rohe-, digi- ja demograafilise ülemineku jaoks; 
toonitab, et ebavõrdsuse vähendamiseks peavad need protsessid sisalduma üleminekus, 
mis suudab pakkuda sotsiaalseid võimalusi ja jagatud jõukust; rõhutab, et sotsiaalne 
õiglus, äraelamist võimaldava töötasuga inimväärne töö, võrdsed võimalused, õiglane 
liikuvus ja tugevad sotsiaalhoolekandesüsteemid on hädavajalikud elemendid 
üleminekul kestlikule ja sotsiaalsele Euroopale;

2. usub, et see taastumisperiood peab olema aeg reformideks, kus ollakse täielikult 
pühendunud ÜRO tegevuskava aastani 2030 ja selle 17 kestliku arengu eesmärgi 
rakendamisele, mis põhineb solidaarsusel, integratsioonil, sotsiaalsel õiglusel, jõukuse 
õiglasel jaotumisel, soolisel võrdõiguslikkusel, kvaliteetsetel avalikel 
sotsiaalhoolekandesüsteemidel, kvaliteetsel tööhõivel ja kestlikul majanduskasvul, s.o 
mudelil, mis tagab võrdsuse ja sotsiaalkaitse, võtab arvesse vähekaitstud rühmade 
vajadusi, edendab osalust ja kodanikuaktiivsust ning parandab kõigi elatustaset; on 
seisukohal, et see on ELi parim viis sellest kriisist järgmise põlvkonna jaoks kestlikuma, 
vastupanuvõimelisema ja õiglasemana väljuda;

3. rõhutab, et edusammud kestliku, õiglase ja kaasava sotsiaalse Euroopa poole nõuavad 
tugevat jagatud pühendumist ÜRO tegevuskava 2030. aastani edendamisel ning 
Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete ja õiguste rakendamisel ja realiseerimisel; 
rõhutab, et välja tuleb töötada ambitsioonikas poliitiline tegevuskava eristatavate, 
teostatavate, kestlike, selgete ja kohustuslike eesmärkide ning sotsiaalse kestlikkuse 
näitajatega; juhib tähelepanu, et järgmine ELi sotsiaaltippkohtumine on kavandatud 
toimuma 2021. aasta mais Portos, mis on suurepärane võimalus selle tegevuskava 
kõrgeimal poliitilisel tasemel vastuvõtmiseks 27 liikmesriigi juhtide ning Euroopa 
Ülemkogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni poolt; nõuab sotsiaalpartnerite 
kaasamist kogu protsessi käigus;
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Juhtimisraamistik sotsiaalse arengu jaoks

4. on arvamusel, et Porto tegevuskavas tuleks ette näha kahekordne tegutsemisviis, s.t see 
peaks keskenduma sotsiaalse kestlikkuse osale ELi kestliku arengu tegevuskavast 
aastani 2030, sillutades samas ühtlasi teed tegevuskava kaudu Euroopa sotsiaalõiguste 
samba põhimõtete realiseerimisele ning see peaks olema järg Lissaboni strateegiale, 
luues ambitsioonikaid ja kohustuslikke eesmärke ja vahendeid, mis määratlevad 
teekonna sotsiaalse progressi ja kestlikkuseni; usub, et kõnealune kava võiks sisaldada 
strateegilist raamistikku kestliku, õiglase ja kaasava sotsiaalse Euroopa jaoks 
aastani 2030;

5. rõhutab, et tugeva sotsiaalse Euroopa uue tegevuskava eesmärgid peavad keskenduma 
kõigi ja eriti kõige haavatavamate kaitsmisele ning taastumise kaasavamaks ja 
sotsiaalselt õiglasemaks muutmisele ning et neid eesmärke peab tugevdama 
kohustusliku jõustamise kaudu, võttes arvesse riikide eripärasid ja vajadusi ning 
peegeldades majanduslikke ja keskkonnakaitsealaseid kohustusi, mille järgimisest 
oleneb juurdepääs ELi rahalistele vahenditele; on arvamusel, et selles osas peaksid ELi 
ja liikmesriikide meetmed, programmid ja reformid olema kavandatud viisil, mis 
panustaks nende kohustuslike eesmärkide saavutamisse ning et õiguslik kaitse peaks 
tähendama, et tegevusi, meetmeid, programme või reforme, millel võiks olla nende 
eesmärkide saavutamise edusammudele potentsiaalne negatiivne mõju või mis võiks 
neid takistada, tuleks vältida;

6. on veendunud, et juhtimisraamistik sotsiaalse ja kestliku Euroopa heaks peaks 
põhinema järgmistel reformidel: Euroopa sotsiaalõiguste samba ja aluslepingutes 
sisalduva sotsiaalse arengu protokolli integreerimine, sotsiaalsete õiguste kaitse samal 
tasemel majanduslike vabadustega ühtsel turul ning kestliku arengu ja sotsiaalse 
progressi pakti vastuvõtmine, muutes sotsiaalsed ja kestlikkuse eesmärgid 
kohustuslikuks, et saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärgid; leiab, et lisaks tuleks 
poolaastaprotsessis järgida ühenduse meetodit ning nõukogu ja Euroopa Parlament 
peaksid poolaasta protsessi osas kokkuleppe sõlmima, samas peaks rohkem 
sotsiaalpoliitika valdkondi kuuluma kvalifitseeritud häälteenamusega otsuste 
vastuvõtmise protsessi alla, eelkõige mittediskrimineerimine, töötajate sotsiaalne kaitse 
(va piiriüleses olukorras), töötajate kaitse töölepingu lõpetamisel, töötajate ja tööandjate 
huvide esindamine ja kollektiivne kaitse ning liidus seaduslikult elavate kolmandate 
riikide kodanike töötingimused;

Rahalised vahendid tugeva sotsiaalse ja kestliku Euroopa jaoks

7. kutsub liikmesriike kasutama täielikult ära paindlikkust ELi eeskirjade kohaldamisel 
riigi rahanduse ja eelarvepoliitika suhtes, katmaks erakorralisi kulutusi, et ennetada ja 
leevendada COVID-19 pandeemia kriisi sotsiaalseid tagajärgi, tugevdada 
sotsiaalhoolekandesüsteeme, rahastada kvaliteetseid töökohti, avalikke teenuseid, 
vaesusega võitlemist ning rohe- ja digiüleminekut; väljendab heameelt taasterahastu 
„NextGenerationEU“ ehk ELi taastekava üle; rõhutab, et õiglase rohe- ja digiülemineku 
saavutamine on võimalik ainult juhul, kui hariduse, sotsiaalhoolekande ja 
tervishoiutaristut toetatakse piisavalt, et tagada kõigile sotsiaalne õiglus, sotsiaalne 
ühtekuuluvus ja õitseng; on mures, et praeguses kriisis on sotsiaalse heaolu süsteemidel 
enneolematu surve ja nendega seotud avaliku sektori kulutused suurenevad üha 
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kiirenevas tempos; rõhutab, et kriisimeetmetele kulutatud vahendid ei tohiks tulla enim 
puudust kannatavate inimeste arvelt, vaid et neid tuleks kanda võrdselt; rõhutab 
seetõttu, et majanduse taastamise soodustamiseks peab ELi investeeringutel majanduse 
taastekava kaudu olema tugev sotsiaalne mõõde, mis tugevdab vähekaitstud 
elanikkonnarühmadele mõeldud sotsiaalhoolekandesüsteeme ning investeerib 
sotsiaalkindlustusse, tervishoiu ja hariduse kättesaadavusse, taskukohastesse 
eluasemetesse, tööhõivesse, õigus- ja sotsiaalteenustesse, et võidelda kriisi sotsiaalse 
mõjuga; on seisukohal, et haridusse investeerimine, hästi kavandatud progressiivsed 
maksu- ja hüvitissüsteemid, sotsiaalsed investeeringud ning kvaliteetsete avalike ja 
sotsiaalteenuste pakkumine on peamine tõukejõud, millega ennetada ebasoodsate olude 
ülekandumist ühest põlvkonnast teisele; rõhutab Euroopa sotsiaalõiguste samba 
rakendamise tähtsust Euroopa majanduse taastekava ning taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendi kontekstis, samal tasandil rohelise kokkuleppe ja digitaalse 
üleminekuga; nõuab seetõttu, et eesseisvad reformid seotaks taastepaketiga, et 
saavutada ülespoole suunatud sotsiaalset lähenemist ühena riigisiseste reformikavade 
peamistest eesmärkidest, sealhulgas rahalise toetuse kaudu; usub seetõttu, et taastekavas 
tuleks toetada uusi Porto eesmärke 2030. aastaks koos majanduslike ja 
keskkonnakaitsealaste eesmärkidega;

8. rõhutab, et sotsiaalsed investeeringud taastepaketti peaksid ambitsioonikuse poolest 
olema võrdväärsed Porto tegevuskava eesmärkidega, sh vajaliku rahalise toetuse 
andmiseks; on seisukohal, et iseenesest peaks igast taaste- ja vastupidavuskavast 
keskkonna ja digivaldkonna prioriteetidesse investeeritud võrdväärse summaga aitama 
kaasa Euroopa sotsiaalõiguste samba ja Porto tegevuskava eesmärkide saavutamisele 
ning spetsiifilised sotsiaalarengu kavad peaksid olema täiendus riiklikele taaste- ja 
vastupidavuskavadele ning riiklikele kliima- ja energiakavadele; usub, et sotsiaalarengu 
kavades tuleks sätestada viis, kuidas Porto tegevuskava eesmärke ja Euroopa 
sotsiaalõiguste samba põhimõtteid rakendatakse, sotsiaalsete investeeringute suurus, 
asjaomased valdkonnad ja soovitud edusammud;

9. tuletab meelde, et lühendatud tööaja kavad on tõhus vahend majanduskriisis töökohtade 
säilitamiseks; kiidab heaks eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise 
toetuse Euroopa rahastu (TERA) loomise erakorralise meetmena, et toetada COVID-19 
kriisi kontekstis liikmesriikide lühendatud tööaja kavasid; rõhutab, et tegemist on 
olulise vahendiga, et toetada riiklikke lühendatud tööaja kavasid, mis võimaldab kaitsta 
töökohti ja oskusi ning säilitada suure osa palkadest ja sissetulekutest; palub komisjonil 
hinnata hoolikalt nimetatud ajutise vahendi tulemuslikkust ning uurida võimalust selles 
valdkonnas püsiva erivahendi kehtestamiseks, mida oleks võimalik liikmesriikide palvel 
aktiveerida, kui mõni ootamatu kriis põhjustab lühendatud tööaja kavadele ja 
samalaadsetele meetmetele tehtud kulutustes järjepideva tõusu; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel tagada, et rahalist toetust antakse ainult ettevõtetele, mis ei ole 
registreeritud riikides, mis on loetletud ühises maksualast koostööd mittetegevate 
kolmandate riikide ELi loetelus või maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide 
ELi loetelu kohta esitatud nõukogu järelduste I lisas; kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles tagama, et toetusesaajad järgiksid aluslepingutes sätestatud põhiväärtusi ning et 
avaliku sektori rahalist toetust saavad ettevõtted kaitseksid töötajaid, tagaksid 
inimväärsed töötingimused, austaksid ametiühinguid ja kohaldatavaid 
kollektiivlepinguid, maksaksid oma osa maksudest ning hoiduksid aktsiate 
tagasiostmisest või juhtkonnale preemiate või aktsionäridele dividendide maksmisest; 
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rõhutab, et oluline on kombineerida lühendatud tööaja programme mõjutatud töötajatele 
mõeldud hariduse ja erialaste koolitustega;

10. kiidab heaks Euroopa Komisjoni presidendi teadaande, milles tehakse ettepanek ELi 
töötuskindlustuse edasikindlustuskava kehtestamise kohta, ning nõuab, et Euroopa 
Komisjon esitaks oma ettepaneku kiiresti; nõuab, et see vahend kaitseks kõiki töötajate 
liike, vähendaks väliste šokkide survet riigi rahandusele ning kaitseks riiklikke 
töötushüvitiste süsteeme kriiside ajal, mis põhjustavad kulude järsu suurenemist; nõuab, 
et ettepanek hõlmaks majandus- ja rahaliidu liikmesriike ning et majandus- ja rahaliitu 
mittekuuluvad riigid saaksid ettepanekuga samuti liituda;

11. kiidab heaks õiglase ülemineku fondi loomise; rõhutab, et keskkonnakaitse- ja 
kliimameetmete üldine aktsepteerimine ühiskonna poolt on nende tõhusaks 
rakendamiseks ülioluline; ärgitab liikmesriike kaasama tõhusalt sotsiaalpartnereid, 
piirkondlikke ja kohalikke valitsusi ning kodanikuühiskonda õiglase ülemineku 
territoriaalsete kavade koostamisse; tuletab meelde, et kliimamuutustel ja neile 
järgnevatel struktuurimuutustel on juba praegu tõsine mõju paljudele Euroopa 
piirkondadele ja nende inimestele; rõhutab, et keskkonnahoidlike ja inimväärsete 
töökohtade loomine on hädavajalik, et saavutada kaasav tasakaalustatud tööturg, mis on 
seotud ausa ja õiglase üleminekuga taastuvatel energiaallikatel põhinevale väga 
ressursi- ja energiatõhusale süsinikuneutraalsele ringmajandusele, ning tagada, et kedagi 
ei jäeta kõrvale; nõuab, et muudetud ettepanekus suurendataks summat, mille komisjon 
2020. aasta mais õiglase ülemineku fondi jaoks määras; nõuab, et fondil oleks piisavalt 
rahalisi vahendeid, et toetada üleminekupiirkondi ja tagada, et luuakse uusi kvaliteetseid 
töökohti, ning nõuab, et fondist toetuse andmise juhtpõhimõte oleks sotsiaalne 
ühtekuuluvus; rõhutab, et muudetud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond on 
määrava tähtsusega, et toetada ümberkorraldusest mõjutatud töötajatele mõeldud 
sotsiaalseid kavasid, ning palub komisjonil ja liikmesriikidel leppida selle vahendi jaoks 
Euroopa õiglase ülemineku suurema rahalise toetuse raames kokku tunduvalt suuremas 
eelarves; nõuab, et olemasolevaid vahendeid kasutataks kestlikult ja ambitsioonikalt, et 
toetada neid kõige vähem kaitstud ja mahajäänud piirkondi, kasutades vajaduse korral 
üleminekumeetmeid; tuletab meelde, et on oluline, et rahastamiskõlblikud projektid 
oleksid kooskõlas 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärgi, selle 2030. aastaks 
saavutatavate vahesammude ning samuti Euroopa sotsiaalõiguste sambaga;

12. juhib tähelepanu muutustele, mida õiglane üleminek tööturul ja uute keskkonnahoidlike 
töökohtade jaotumisel kaasa toob; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja 
strateegiaid, et tagada naiste juurdepääs uutele keskkonnahoidlikele töökohtadele ja 
vähendada soolist lõhet taastuvenergiasektori tööhõives;

13. tuletab meelde, et enne COVID-19 pandeemiat kannatas vaesuse ja materiaalse puuduse 
käes iga päev enam kui 100 miljonit eurooplast ning et see olukord halveneb kriisi tõttu 
veel enam; tunnistab, kui olulist rolli mängivad kõik Euroopa sotsiaalvaldkonna fondid 
ja programmid ning et tulevased ESF+ fond ja Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fond (EGF) mängivad järgmise seitsme aasta jooksul veelgi olulisemat rolli; 
rõhutab, et taastepingutused peaksid toetama meie ühiskonnas töökohtade loomist ja 
majanduskasvu, vastupanuvõimet ja õiglust ning et neid tuleks täiendada tugeva 
sotsiaalse mõõtmega, mis tegeleb sotsiaalse ja majandusliku ebavõrdsuse ning kriisist 
kõige enam mõjutatud inimeste, eriti vähekaitstud ja ebasoodsas olukorras olevate 
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rühmade, näiteks vaesuses elavate, töötute, eakate, noorte, puuetega inimeste, 
üksikvanemate, liikuvate töötajate ja rändajate vajadustega; tunneb heameelt, et 
komisjon kavatseb kasutada EGFi, et reageerida COVID-19 kriisi mõjule sotsiaalsele ja 
majanduslikule tasandil, ning rõhutab, et EGFi kasutusala laiendamine digi- ja 
roheüleminekule nõuab järgnevateks aastateks piisavat rahastust; kutsub liikmesriike 
üles kasutama seda fondi täielikult ära, et aidata ülemineku tõttu koondatud töötajaid;

14. on mures, et COVID-19 puhangust taastumisel muutub eelolevatel aastatel tungivaks 
vajadus lahendada vaesuse, sh laste vaesuse probleem; rõhutab, et liikmesriigid peaksid 
eraldama vähemalt 5 % jagatud eelarve täitmise alla kuuluvatest Euroopa Sotsiaalfondi 
(ESF+) vahenditest selleks, et toetada Euroopa lastegarantii (ECG) raames võetavaid 
meetmeid; rõhutab, et on oluline luua 3 miljardi euro suurune eraldi eelarve selle 
rakendamise esimeseks aastaks, kui EL kannatab COVID-19 pandeemia tagajärgede 
käes, millel on üha suurem mõju lastele, kes on kõige ebasoodsamas olukorras olevate 
inimeste hulgas kõige vähem kaitstud, ning et vahemikus 2021–2027 investeeritakse 
Euroopa lastegarantiisse kokku vähemalt 20 miljardit eurot; nõuab tungivalt, et seda 
täiendaks ulatuslik vaesusevastane strateegia, mis hõlmab meetmeid inimväärse ja 
taskukohase eluaseme tagamiseks ja kodutuse vastu võitlemiseks; tuletab meelde, et 
igasuguses laste vaesuse kõrvaldamise strateegias tuleb võtta arvesse üksikvanemate ja 
paljulapseliste perede olukorda, sest ühe vanemaga leibkonnad ja paljulapselised 
leibkonnad kuuluvad ühiskonna kõige vähem kaitstud rühmade hulka; rõhutab, et 
liikmesriigid peaksid eraldama vähemalt 3 % jagatud eelarve täitmise alla kuuluvatest 
ESF+ vahenditest selleks, et võidelda toidu ja materiaalse puudusega ning toetada enim 
puudustkannatavate inimeste sotsiaalset kaasamist;

15. rõhutab, et COVID-19 kriis on jätnud juba paljud inimesed töötuks, eelkõige noored 
inimesed, kes satuvad tihemini ebakindlatele töökohtadele; väljendab selles kontekstis 
heameelt komisjoni kavade üle tugevdada Euroopa noortegarantiid ning kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles seadma noorte töötuse vähendamise prioriteediks; 
rõhutab, et on vaja, et liikmesriigid investeeriksid ka edaspidi piisavalt ESF+ ressursse 
noorte tööhõive toetamise meetmetesse ning eraldaksid seetõttu vähemalt 15 % oma 
jagatud eelarve täitmise alla kuuluvatest ESF+ vahenditest sihipärastele meetmetele ja 
struktuurireformidele, et toetada kvaliteetset noorte tööhõivet; tuletab meelde vajadust 
siduva, tõhusama ja kaasavama noortegarantii järele, mis võimaldaks noortegarantiid 
reguleerivate selgete kvaliteedikriteeriumide raamistikus tasustatud praktikat, 
õpipoisiõpet ja väljaõpet kõigile mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-noored) 
rühmadele; mõistab hukka tasustamata praktikad, kui need ei ole seotud hariduse 
omandamisega, sest need on viis noorte töötajate ärakasutamiseks ja rikuvad nende 
õigusi; kutsub komisjoni üles esitama õigusraamistikku selliste tasustamata praktikate, 
õppepraktikate ja õpipoisiõppe tõhusaks ja jõustatavaks keelustamiseks;

Porto tegevuskava: eesmärgid ja ettepanekud

16. usub, et Porto tegevuskava peaks tugeva sotsiaalse Euroopa tegevuskavana kestlikuks 
arenguks hõlmama majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid heaolunäitajaid 
ning hõlmama järgmisi valdkondi: inimväärne töö, sotsiaalne õiglus ja võrdsed 
võimalused, mõjusad sotsiaalse heaolu süsteemid ja õiglane liikuvus; on seisukohal, et 
käegakatsutavate tulemuste saavutamiseks tuleks uues tegevuskavas ühendada 
kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed eesmärgid ning selles tuleks järgida õigustel põhinevat 
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tegutsemisviisi;

17. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegelema aktiivselt digilõhega juurdepääsul 
avalikele teenustele, millest paljud on COVID-19 käigus digitaliseeritud, tagades 
kohalikul tasandil sotsiaalsele innovatsioonile ELi rahalise toetuse, et muuta avalikud 
teenused hõlpsamini kättesaadavaks, sh suutlikkuse suurendamine ja uuenduslike alt 
ülespoole suunatud algatuste laiendamine e-kaasatuse ja andmekirjaoskuse tagamiseks, 
et tagada kõigile kodanikele juurdepääs kvaliteetsetele, juurdepääsetavatele ja 
kasutusmugavatele üldhuviteenustele;

1. Inimväärne töö ning kestlikud ja kaasavad tööturud

18. märgib, et inimväärsed palgad on õiglaste töötingimuste ja eduka sotsiaalse 
turumajanduse keskne osa ning et palgatase peaks võimaldama töötajatel täita enda ja 
oma perekonna vajadusi; usub, et iga ELi töötaja peaks saama palka, mis tagab 
vähemalt inimväärse elatustaseme; usub, et tugevamad kollektiivläbirääkimised on 
parim viis ELis inimväärsete töötasude edendamiseks; kutsub komisjoni üles tuvastama 
ELis kollekiivläbirääkimiste takistusi ning võtab teadmiseks ettepaneku võtta vastu 
miinimumpalga ja kollektiivläbirääkimiste direktiiv; rõhutab, et nimetatud direktiiv 
peaks aitama kõrvaldada palgavaesust ja edendada kollektiivläbirääkimisi kooskõlas 
riikide traditsioonidega ning austades nõuetekohaselt riikide sotsiaalpartnerite 
autonoomiat ja hästitoimivaid kollektiivläbirääkimiste mudeleid; kordab oma üleskutset 
komisjonile viia läbi uurimus äraelamist võimaldava töötasu indeksi kohta, et hinnata 
elukalliduse ja leibkonna põhivajaduste rahuldamiseks vajalikku ligikaudset sissetulekut 
igas liikmesriigis ja piirkonnas, sest sotsiaalpartnerid saaksid seda võrdlusnäitajana 
kasutada; nõuab, et seadusjärgne miinimumpalk kehtestataks tasemel, mis on kõrgem 
kui inimväärseks eluks vajalik, ja et sellesse kaasataks täielikult sotsiaalpartnerid, mis 
aitab kaasa palgavaesuse kaotamisele ja tagab kõigile töötajatele vaesustasemest 
kõrgema sissetuleku ning võtab samas arvesse elukalliduse erinevust liikmesriikides; 
nõuab, et ELi tasandil kooskõlastataks tegutsemisviis, mille abil saavutada reaalpalga 
kasv, vältida ebamõistliku tööjõukulude konkurentsi tagajärjel tekkivat järkjärgulist 
langust ja suurendada ülespoole suunatud sotsiaalset lähenemist, mis on kasulik kõigile;

19. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pühenduma koos sotsiaalpartneritega 
kollektiivläbirääkimiste 90 % määra saavutamisele 2030. aastaks nendes riiklikes 
süsteemides, kus on omavahel kombineeritud tööhõive ja töötingimuste reguleerimist 
seadusandlikult ja sotsiaalpartnerite poolt; rõhutab, et kollektiivläbirääkimised aitavad 
kaasa sotsiaalsele turumajandusele, nagu on ette nähtud Lissaboni lepinguga; kordab, et 
tuleb kaitsta Euroopa lepinguid, mis kaitsevad selgesõnaliselt sotsiaalpartnerite 
autonoomiat, ning mõnes liikmesriigis kehtivaid iseregulatsioonisüsteeme, et 
sotsiaalpartneritel oleks autonoomse reguleerimise volitused, tagades tugeva 
legitiimsuse ja edusammud kollektiivlepingute kohaldamisala suurendamisel; kutsub 
liikmesriike lõpetama kõigi selliste riigisiseste õigusaktide kohaldamist, mis takistavad 
kollektiivläbirääkimisi, sh tagades ametiühingute organiseerumise eesmärgil 
juurdepääsu töökohtadele; rõhutab, et reformid liikmesriikides ei tohiks 
kollektiivläbirääkimisi negatiivselt mõjutada ja et kollektiivläbirääkimisi tuleb edendada 
valdkondlikul tasandil, sh toetades sotsiaalpartnerite suutlikkuse suurendamist; nõuab 
tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid kaasaksid sotsiaalpartnereid täielikult Euroopa 
poliitikakujundamisse, sealhulgas Euroopa poolaasta protsessi; usub, et kavandatud 
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eesmärgid aitaksid kaasa palgavaesuse kaotamisele ja tagaksid Euroopa töötajatele 
õiglase palga;

20. kutsub Euroopa Komisjoni üles vaatama läbi Euroopa riigihangete direktiivi, et 
kehtestada kollektiivlepinguid täitvate ettevõtete suhtes sooduskohtlemine; kutsub 
komisjoni samuti üles tugevdama sotsiaalklauslit ja välistama hangetes pakkumused 
ettevõtetelt, kes on tegelenud kuritegevuse või ametiühingute hävitamisega või 
keeldunud kollektiivläbirääkimistes osalemast, tagamaks, et avalikke vahendeid 
investeeritakse õiglaste üleminekuga tegelevatesse ettevõtetesse, et edendada 
kollektiivlepinguid ja tõsta ametiühingusse kuulumise määra; on lisaks seisukohal, et 
kogu ELi rahaline toetus ettevõtjatele peaks sõltuma sellest, kas nad täidavad 
asjakohastest kollektiivlepingutest tulenevaid kohaldatavaid töö- ja tööhõivetingimusi 
ja/või tööandjate kohustusi; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid, et 
sellised avaliku sektori üldhuviteenuste eraisikutest või riiklikud pakkujad tagavad oma 
töötajatele minimaalsed töötingimused, austades eelkõige õigust pidada läbirääkimisi 
valdkondlike kollektiivlepingute või ettevõtte tasandi lepingute üle ja neid lepinguid 
sõlmida ning saada kohast palka;

21. märgib murelikult, et mitmes liikmesriigis on noorte töötuse tase kõrge ja noorte 
töötajate töölepingud on ebakindlad, eelkõige sektorites, mida COVID-19 tõsiselt 
mõjutab; nõuab, et noortegarantiid tugevdataks, et vähendada pikaajalist ja noorte 
töötust 2030. aastaks vähemalt 50 % võrra, ning lisada sellesse kvaliteetsete töökohtade 
loomise kriteeriumid kooskõlas ÜRO tegevuskava aastani 2030 säästva arengu 
8. eesmärgiga; usub, et on aeg muuta noortegarantii kõigile liikmesriikidele siduvaks ja 
kaasavaks, sh aktiivsed teavitamismeetmed pikaajaliselt mittetöötavate ja mitteõppivate 
noorte ja ebasoodsa sotsiaal-majandusliku taustaga noorte, näiteks puuetega noorte ja 
romadest noorte jaoks;

22. rõhutab, et kvaliteetsete töökohtade Euroopa tegevuskava ei ole mitte ainult 
inimväärikuse küsimus, vaid on kasulik ka majandusele, kuna see parandab tootlikkust 
ja suurendab sisenõudlust; on seisukohal, et kvaliteetne töökoht peab hõlmama 
äraelamist võimaldavat palka, töökindlust ja juurdepääsu sotsiaalkaitsele, 
pidevõppevõimalusi, häid töötingimusi ohutul ja tervislikul töökohal, mõistlikku 
tööaega koos hea töö- ja eraelu tasakaaluga, ning ametiühingusse kuulumise õigust ja 
läbirääkimisõigust; kutsub komisjoni üles lisama Euroopa poolaasta protsessi ja 
sotsiaalnäitajate tulemustabelisse Euroopa tasandil töö kvaliteedi tõstmise üldise 
eesmärgi, et suunata ja hinnata seda, kui palju on liikmesriikide tööpoliitikameetmed 
aidanud rakendada kestliku arengu eesmärke ja Euroopa sotsiaalõiguste sammast; 
kutsub liikmesriike üles omistama sotsiaal- ja tööhõivega seotud riigipõhistele 
soovitustele, eriti neile, mis on antud COVID-19 kriisi tõttu, sama suurt tähtsust, kui 
omistatakse majandus- ja eelarvesoovitustele;

23. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et ELi tööhõivesuunised vaadatakse läbi 
hiljemalt aasta jooksul pärast nende vastuvõtmist 2020. aastal, et võtta arvesse COVID-
19 kriisi ning selle sotsiaalseid ja tööhõivetagajärgi ning reageerida tulevikus sarnastele 
kriisidele edukamalt; nõuab kindlalt, et demokraatliku otsustusprotsessi tugevdamiseks 
kaasataks Euroopa Parlament nõukoguga võrdsetel alustel majanduskasvu ja tööhõive 
koondsuuniste koostamisse; kutsub Eurofoundi üles aitama kaasa töökvaliteedi 
mõõtmisele eri lepingulistes ja tööhõivekeskkondades ning esitama asjakohaseid 
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poliitilisi analüüse, et aidata parandada töökvaliteeti ja muuta töö kestlikuks;

24. on mures ebakindlate ja mittestandardsete töövormide, näiliselt füüsilise isikuna 
tegutsemise ja nulltunnilepinguga töötajate arvu suurenemise pärast, sh riigiasutustes; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama eesmärgi suunas kõrvaldada 
mittevabatahtlik ajutine ja osalise tööajaga tööhõive 2030. aastaks, ning töötama 
eesmärgi suunas, kus üle 80 % loodud töökohtadest oleksid keskmise või kõrge 
palgatasemega ja kontsentreerunud kestlikesse sektoritesse; nõuab komisjonilt ja 
liikmesriikidelt tungivalt nulltunnilepingute ja näilise füüsilisest isikust ettevõtjana 
töötamise tava kaotamist;

25. kutsub liikmesriike üles võtma 2030. aastaks eesmärgi, et tööga seotud surmajuhtumeid 
ei ole ja tööga seotud haigusi on vähem; nõuab tungivalt, et komisjon töötaks selle 
eesmärgi saavutamiseks välja uue töötervishoiu ja tööohutuse strateegia, milles 
käsitletaks nii töötajate füüsilist kui vaimset tervist; usub, et nimetatud strateegia peab 
hõlmama tervishoiu ja ohutuse raamdirektiivi läbivaatamist koos sotsiaalpartneritega, et 
kaitsta töötajaid hädaolukorras, nagu pandeemia, ning ammendavate ettepanekute 
esitamist luu- ja lihaskonna ning stressiga seotud vaevuste vähendamise kohta; palub 
komisjonil jätkata kantserogeenide ja mutageenide direktiivi ajakohastamist ning 
esitada 2024. aastaks töökeskkonnas kohaldatavate siduvate piirnormide ettepanek veel 
vähemalt 50 aine kohta, samuti lisada direktiivi reproduktiivsüsteemi kahjustavad ained 
ning kehtestada kahjulike ainete, näiteks kantserogeensete ja mutageensete ainete kohta 
rangemad piirnormid; rõhutab, et EL peab jälgima Euroopa vaimse tervise 
tegevusraamistiku järgimist; märgib, et üks eesmärk on ka vähktõve ennetamine, sest 
40 % vähijuhtudest peetakse ennetatavaks; kutsub komisjoni üles esitama 
ambitsioonikat vähktõvevastase võitluse kava, et aidata vähendada sellest haigusest 
põhjustatud kannatusi; nõuab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti rolli 
tugevdamist, et edendada tervislikke ja ohutuid töökohti kogu liidus ning arendada edasi 
algatusi, et parandada töökohaga seotud ennetustegevust kõigis tegevusvaldkondades;

26. kutsub komisjoni üles esitama ELi hooldusvaldkonna strateegilise tegevuskava, et 
liikuda edasi ELi tervishoiusektori, sealhulgas isiku- ja majapidamisteenuseid 
pakkuvate töötajate kvalitatiivse võimestamisega; kordab, et hooldusvaldkonna 
tegevuskava peab kajastama ka 100 miljoni mitteametliku hooldaja olukorda ELis, kes 
pakuvad 80 % pikaajalisest hooldusest, kuid jäävad enamasti tunnustamata; kutsub 
komisjoni üles töötama koos liikmesriikidega välja regulatiivse raamistiku, millega 
tagatakse kvaliteetsed hooldusteenused, sh hinnates tervishoiusektoris uusi võimalusi, 
mis toovad kasu tarbijatele ja patsientidele, austades samal ajal avalik-õiguslike ja 
eraõiguslike institutsioonide rolli kodanikele teenuste osutamisel ja tagades hooldajatele 
inimväärsed töötingimused;

27. tunnistab, et õiglane, sotsiaalselt kestlik töö ja töötajate tegelik osalemine töötingimuste 
kujundamisel on digiplatvormidel, nagu ka kõigis muudes sektorites, tähtsamad kui 
kunagi varem ning et töötajatel peab olema demokraatlik mõju töökohal toimuva 
juhtimisele; rõhutab, et digiteerimisest saadavat kasu tuleb jagada laialdaselt ja võrdselt 
ning digisektori töötajatel peavad olema samasugused õigused ja töötingimused nagu 
teistes sektorites; kutsub komisjoni üles esitama ettepaneku võtta vastu direktiiv 
inimväärsete töötingimuste ja õiguste kohta digimajanduses, hõlmates seejuures kõiki 
töötajaid, sealhulgas mittestandardseid ebatüüpiliste lepingutega töötajaid, 
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platvormiettevõtete töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid; kutsub komisjoni üles 
tagama selle direktiivi raames, et platvormiettevõtted järgivad kehtivaid riigisiseseid ja 
Euroopa õigusakte, selgitama platvormipõhiste töötajate tööalast staatust, võttes aluseks 
töösuhte vaidlustatava eelduse, ja kaitsma nende töötingimusi, tagama sotsiaalkaitse 
ning tervishoiu- ja ohutusnõuete järgimise ning õiguse organisatsioonidega ühineda, 
olla esindatud ametiühingute poolt ja pidada läbirääkimisi kollektiivlepingute üle, sh 
füüsilisest isikust ettevõtjate korral; nõuab tungivalt, et komisjon vaataks ELi 
konkurentsiõiguse sihipäraselt läbi, et lubada ebakindlas olukorras olevatel füüsilisest 
isikust ettevõtjatel kehtestada kollektiivselt hindu, et tagada läbirääkimisjõu parem 
tasakaal ja õiglasem siseturg;

28. rõhutab, et COVID-19 pandeemia on esile toonud digilahenduste, eriti kaugtöö tähtsuse; 
nõuab komisjonilt tungivalt, et see esitaks direktiivi, milles käsitletakse õiglase kaugtöö 
miinimumstandardeid ja tingimusi, et kaitsta töötajate tervist ja ohutust ning tagada 
inimväärsed töötingimused, sh vabatahtlikkus, tööajast kinnipidamine, puhkus, töö- ja 
eraelu tasakaal ning muud tööga seotud digitaalõigused, näiteks õigus olla 
mittekättesaadav, töötajate eraelu puutumatuse kaitse, sealhulgas elektroonilise 
kaugseire või muul viisil jälgimise eest ning töötajatele mikrokiibi paigaldamise ja 
värbamisprotsessis tehisintellekti kasutamise keelamine, võttes samal ajal arvesse 
Euroopa sotsiaalpartnerite raamlepingut digiülemineku kohta;

29. kutsub komisjoni üles esitama uut raamdirektiivi töötajate teavitamise, konsulteerimise 
ja osalemise kohta Euroopa äriühinguvormides, sealhulgas alltöövõtuahelad ja 
frantsiisid, ning ettevõtete kohta, mis kasutavad Euroopa ettevõtete liikuvuse vahendeid, 
et kehtestada miinimumstandardid, sealhulgas muutuste ja ümberkorralduste 
prognoosimise kohta, eelkõige ettevõtte tasandil; nõuab ka Euroopa töönõukogu 
direktiivi läbivaatamist, et tagada muu hulgas selle nõuetekohane jõustamine, 
õiguskaitse kättesaadavus, tõhusad karistused eeskirjade rikkumise eest ning parandada 
spetsiaalse läbirääkimiskomisjoni toimimist, sh piiriülese teabe- ja 
konsulteerimisprotsessi nõuetekohane läbiviimine ja lõpuleviimine enne mis tahes 
otsuste tegemist; kutsub komisjoni üles edendama töötajate kapitaliosalust, et 
suurendada töötajate kaasamist, suurendades tööl demokraatiat, vähendades samal ajal 
ebavõrdsust ja majanduslanguse ajal töökohtade kaotamise ohtu;

30. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kehtestama vajalikud tingimused ning nõuded, et 
vähemalt 80 % äriühingutest oleksid 2030. aastaks seotud äriühingute kestliku 
üldjuhtimise kokkulepetega, kehtestades töötajatega kokkulepitud strateegiad, et 
mõjutada positiivselt keskkonna-, sotsiaal- ja majandusarengut valitsemistavade ja 
turukohaloleku kaudu, parandada juhtkonna vastutust kestlikkuse integreerimisel 
äriühingu otsustusprotsessi ning edendada äriühingu juhtimistavasid, mis aitavad kaasa 
äriühingu kestlikkusele ja mis puudutavad muu hulgas äriühingu aruandlust, juhatuse 
töötasu, palgamäära maksimaalset erinevust, juhatuse koosseisu ja sidusrühmade 
kaasamist;

31. nõuab, et võetaks vastu direktiiv, mis käsitleb siduvaid inimõigusi, hoolsuskohustust ja 
vastutustundlikku äritegevust, sealhulgas töötajate selliseid õigusi, nagu ühinemisõigus 
ja kollektiivläbirääkimiste õigus, õigus tervishoiule ja ohutusele, sotsiaalkaitsele ja 
headele töötingimustele, ning millega kehtestatakse siduv hoolsuskohustus, mis hõlmab 
äriühingute tegevust ja nende majandussuhteid, sealhulgas tarne- ja alltöövõtuahelaid; 
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rõhutab, et nimetatud direktiiv peaks tagama ametiühingute ja töötajate esindajate 
täieliku kaasamise kogu hoolsuskohustuse täitmise protsessi ning peaks tagama õiguse 
jõuda asjaomastel tasanditel ühisele kokkuleppele hoolsuskohustuse poliitika üle; 
rõhutab, et nii riiklikud tööinspektsioonid kui ka Euroopa Tööjõuamet (ELA) peavad 
olema võimelised läbi viima ühiskontrolle kogu ahelas, olema valmis kaebuste 
esitamiseks ja pakkuma nõuete täitmiseks tuge kõikidele ELi ettevõtjatele ja nendele 
ettevõtjatele, kes soovivad pääseda siseturule; kutsub komisjoni üles nõudma, et kõik 
ELi kaubanduspartnerid ratifitseeriksid ILO konventsioonid 81 (tööinspektsioon) ja 129 
(tööinspektsioon põllumajanduses);

32. julgustab komisjoni võtma arvesse pandeemia ajal ühiskonnale väga tähtsaks osutunud 
sotsiaalsete ettevõtete eripära ning hindama konkreetsete programmide ja 
rahastamisvahendite väljatöötamist; kutsub komisjoni üles ajakohastama raamistikku 
ühistute ja sotsiaalsete ettevõtete loomiseks ja arendamiseks, sest need pööravad 
õiglastele töötingimustele ja töötajate mõjuvõimu suurendamisele oma laadi tõttu 
suuremat rõhku;

33. rõhutab, et tõhus jõustamine on oluline töötajate kaitsmiseks ja sotsiaalsete õiguste 
rakendamiseks; peab kahetsusväärseks, et enamik liikmesriike on tööinspektorite arvu 
osas ILO tööinspektsioone käsitlevas konventsioonis võetud kohustuse täitmisel maha 
jäänud; nõuab kindlalt, et liikmesriigid suurendaksid oma jõustamissuutlikkust, et 
saavutada hiljemalt 2030. aastaks määr vähemalt üks tööinspektor 10 000 töötaja kohta;

2. Sotsiaalne õiglus ja võrdsed võimalused

34. rõhutab, et Euroopa jaoks peab olema esmatähtsate eesmärkide seas laste vaesuse 
kaotamine ning lastele heaolu ja võrdsete võimaluste tagamine; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles kiirendama Euroopa lastegarantii vastuvõtmist ja rakendamist, et 
2030. aastaks saaks iga laps ELis täieliku juurdepääsu kvaliteetsele ja tasuta 
tervishoiule, haridusele ja lapsehoiule, elaks inimväärsetes tingimustes ja saaks piisavalt 
toitu; märgib, et see poliitika peab olema ühendatud teiste vaesuse ja perepoliitika alaste 
meetmetega, et jõuda põhjalikult läbimõeldud poliitikatsükliteni, mis võimaldavad 
pakkuda lastele ja nende perekondadele sotsiaalse kaasamise võimalusi, sh riiklikke ja 
kohalikke laste vaesuse vastu võitlemise strateegiaid, võttes arvesse konkreetseid 
probleeme, millega eri abivajavad lasterühmad peavad kohalikul tasandil toime tulema;

35. mõistab hukka, et mõned valitsused kasutavad pandeemiat töötajate ja naiste teatavate 
põhiõiguste vähendamise ettekäändena; tuletab meelde võõrandamatut õigust 
juurdepääsule tervishoiuteenustele ning õigust oma keha üle ise otsustada; rõhutab 
seetõttu, et tuleb tagada õigus reproduktiivtervishoiule, rasestumisvastastele vahenditele 
ja abordile, sealhulgas legaalse aborditähtaja pikendamise kaudu; 

36. väljendab heameelt nõukogu järelduste üle miinimumsissetuleku kaitse tugevdamise 
kohta, et võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega; kutsub komisjoni üles neid järeldusi 
edasi arendama, tehes ettepaneku miinimumsissetuleku süsteemide raamistiku kohta, 
mille eesmärk on kaitsta õigust inimväärsele elule, kaotada vaesus ning tegeleda 
piisavuse ja katte küsimusega ning mis sisaldaks kaitse taseme säilitamist; rõhutab, et 
miinimumsissetuleku süsteemiga peaks olema hõlmatud iga inimene Euroopas ja 
pensionid peaksid tagama vaesuspiirist kõrgema sissetuleku;
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37. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles seadma eesmärgiks kõrvaldada sooline palgalõhe, 
mis on praegu 16 %, – ja sellest tulenev pensionilõhe –, s.o seadma 2030. aastaks 0 % 
eesmärgi, võideldes põhimõtte eest, et naistele ja meestele tuleb võrdse töö eest maksta 
võrdset tasu; palub komisjonil esitada kiiresti õigusraamistiku palkade läbipaistvuse 
kohta, mida lubati algselt esimese 100 päeva jooksul teha, sealhulgas palkade 
läbipaistvuse aruandluse ja palgatasemete alase teabe kohta; kordab, et sooline 
pensionilõhe tuleneb ka puudulikest pensioniskeemidest, mille puhul ei võeta 
nõuetekohaselt arvesse rasedus- ja sünnituspuhkuse ega lapsehoolduspuhkuse perioode; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma pikaajalisi meetmeid naiste töötuse kõrge 
määra vähendamiseks ja naiste tööturul osalemise tagamiseks, et tagada meeste ja naiste 
võrdne osalemine ja nende võrdsed võimalused tööturul, ning võtma vastu algatusi, mis 
edendavad naiste juurdepääsu rahastamisele, naisettevõtlust ning naiste rahalist 
sõltumatust;

38. kutsub komisjoni üles võtma konkreetseid meetmeid, mida kohaldatakse nii avaliku kui 
ka erasektori suhtes, võttes nõuetekohaselt arvesse väikeste ja keskmise suurusega 
äriühingute eripära, nagu töö väärtuse hindamise kriteeriumide selge määratlemine, 
sooneutraalsed töö hindamise ja klassifitseerimise süsteemid, soolise võrdõiguslikkuse 
palgaauditid ja aruanded, millega tagatakse võrdne palk, töötajate õigus nõuda täielikku 
palgateavet ja õigus hüvitisele ning selged eesmärgid ettevõtetes võrdõiguslikkuse 
saavutamiseks; nõuab lisaks õiguskaitse paremat kättesaadavust ja tugevamate 
menetlusõiguste kehtestamist, et võidelda palgadiskrimineerimise vastu; kutsub 
komisjoni üles edendama tulevastes töötasu läbipaistvust käsitlevates õigusaktides 
sotsiaalpartnerite ja kollektiivläbirääkimiste rolli kõikidel tasanditel (riiklikul, 
valdkondlikul, kohalikul ja ettevõtte tasandil); kutsub komisjoni üles võtma rangeid 
jõustamismeetmeid nende suhtes, kes oma kohustusi ei täida, nagu karistused ja 
sanktsioonid tööandjatele, kes rikuvad õigust saada võrdse töö eest võrdset palka;

39. kutsub liikmesriike üles lõpetama naissoost juhatuseliikmete direktiivi blokeerimise ja 
võtma nõukogus vastu ambitsioonika seisukoha, et võtta meetmeid seoses naiste ja 
meeste vahelise märkimisväärse tasakaalustamatusega otsustusprotsessi kõrgeimal 
tasandil; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pühenduma karjääriredelil tõusmise 
klaaslae-efekti kõrvaldamisele börsil noteeritud äriühingute juhatustes, kehtestades 
eesmärgi jõuda vähemalt 40 % naiste esindatuseni kõrgematel juhtivatel ametikohtadel;

40. kutsub komisjoni üles esitama 2020. aasta järgse puudega inimesi käsitleva Euroopa 
strateegia, milles käsitletakse kõiki puuetega inimeste õiguste konventsiooni sätteid 
ning mis sisaldab ambitsioonikaid, selgeid ja mõõdetavaid eesmärke, kavandatud 
meetmeid, millel on selged tähtajad, ja sihtotstarbelisi vahendeid, samuti toetab seda 
nõuetekohane ja piisavate vahenditega varustatud järelevalvemehhanism koos selgete 
võrdlusaluste ja näitajatega, rõhutades ühtlasi vajadust saavutada toodete ja teenuste 
täielik kättesaadavus, sh tehiskeskkonnas, kaasav haridus ja tööturg ning täielik 
juurdepääs tehisintellekti kasutamisele, et võimaldada puuetega inimestel täiel määral 
ühiskonnas osaleda, ning pühenduda pikaajaliste hooldusteenuste 
deinstitutsionaliseerimise protsessi lõpuleviimisele; kutsub liikmesriike üles kasutama 
Ühtekuuluvusfondist ja ERFist ning eelkõige ESFist saadavaid vahendeid, et parandada 
juurdepääsu avalikele ruumidele erivajadustega isikute, sealhulgas puuetega inimeste, 
lastega isikute ja eakate puhul, kes ikka veel puutuvad kokku sotsiaalse tõrjutuse 
probleemiga;
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41. nõuab tungivalt, et 2021. aasta puuetega inimeste võrdõiguslikkuse strateegiasse lisataks 
sooline perspektiiv, pöörates sihipäraste meetmete ja tegevuste abil tähelepanu paremale 
juurdepääsule tööturule;

42. toetab kaasava ja juurdepääsetava kutsehariduse edendamist, sealhulgas juurdepääsu 
lairibaühendusele, ning kutse- ja digihariduse edendamist, sh vähekaitstud rühmade ja 
puuetega inimeste jaoks, et võimaldada eriti madala kvalifikatsiooniga ja vanemaealistel 
töötajatel ümber õppida ja uusi oskusi omandada; toetab kogu ELi hõlmavate 
õpipoisiõppe võimaluste loomist; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tõhustama 
jõupingutusi puudega inimeste kaasamiseks tööturule, kõrvaldades takistused ja luues 
võimalusi, mida digitaalne töö pakub nende kaasamiseks, ning luues stiimuleid nende 
tööhõiveks; tuletab meelde, et Eurofoundi andmeil on vaid ühel kolmest piiranguid 
seadva kroonilise ja haruldase haigusega töötajast töökoht temale sobivalt kohandatud; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jätkama oma tööd, et edendada Euroopa puuetega 
ja krooniliste haigustega inimeste tööhõivet, tööl hoidmist ja tööturule naasmist;

43. väljendab heameelt ELi uue oskuste tegevuskava üle; rõhutab, kui oluline on juurdepääs 
koolitusele ja töötajate ümberõppele sellistes tööstusharudes ja valdkondades, mis 
peavad läbima põhjalikud muudatused, pidades silmas üleminekut rohelisele 
majandusele ja digitaaltehnoloogiale; rõhutab, et kvalifikatsioonid ja tõendatud 
pädevused pakuvad töötajatele lisaväärtust, mis parandab nende positsiooni tööturul 
ning mida saab tööturu muutumistel üle kanda; nõuab avalik-õiguslikku poliitikat 
oskuste kohta, mis peab olema suunatud erialaste oskuste ja pädevuste tõendamisele ja 
kinnitamisele; rõhutab, et oskustel põhinev hüvitiste süsteem peaks olema kehtestatud 
ettevõtetes, millel on juurdepääs avaliku sektori vahenditele töötajate täiendkoolitusteks 
ja kokkuleppel töötajate esindajatega, kuna see süsteem tagab avaliku sektori 
investeeringust saadava tulu; rõhutab, et ELi kestliku konkurentsivõime, sotsiaalse 
võrdsuse ja vastupanuvõimega seotud oskuste strateegia peab tagama õiguse 
pidevõppele kõigile ja kõigis valdkondades;

3. Mõjusad sotsiaalse heaolu süsteemid

44. märgib, et praegu kulutatakse sotsiaalse taristu investeeringutele ELis hinnanguliselt 
ligikaudu 170 miljardit eurot aastas ning komisjoni hinnangul tuleks investeerida 
192 miljardit eurot, kusjuures 62 % investeeringute maksumusest moodustab tervishoid 
ja pikaajaline hooldus (taskukohane eluase – 57 miljardit eurot, tervishoid – 70 miljardit 
eurot, pikaajaline hooldus –50 miljardit eurot, haridus ja pidevõpe – 15 miljardit eurot); 
palub komisjonil ja liikmesriikidel pühendada taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendist Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete rakendamiseks osa, mis 
on võrdne keskkonna ja digivaldkonna prioriteetidesse tehtavate investeeringutega; 
nõuab, et taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendist vahendite eraldamisel võetaks 
arvesse soolist võrdõiguslikkust; 

45. palub komisjonil jälgida Euroopa soolise võrdõiguslikkuse strateegiat 2020–2025, ja 
kutsub liikmesriike üles võtma selle alusel vastu riiklikud soolise võrdõiguslikkuse 
strateegiad, millel on oluline osa pärast COVID-19 kriisi võetud sotsiaal-majanduslikes 
meetmetes;

46. rõhutab veel, et komisjon ja liikmesriigid peavad koguma paremaid ja ühtlustatumaid 
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andmeid kodutute arvu kohta Euroopas, kuna see on mis tahes tõhusa riikliku poliitika 
alus;

47. rõhutab, et ELil ja selle liikmesriikidel on kohustus tagada üldine juurdepääs 
inimväärsetele, ohututele ja taskukohastele eluasemetele kooskõlas ÜRO tegevuskavaga 
aastani 2030, eelkõige selle 11. eesmärgiga, ning Euroopa sotsiaalharta artiklites 16, 30 
ja 31 ning Euroopa sotsiaalõiguste sambas määratletud põhiõigustega; palub sellega 
seoses kõigil liikmesriikidel muudetud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerida; rõhutab, et 
investeeringud sotsiaalsesse, korralikesse ja taskukohasesse eluasemesse on üliolulised, 
et tagada ja parandada kõigi elukvaliteeti; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
maksimeerima jõupingutusi, investeerides taskukohastesse eluasemetesse, et katta 
madala ja keskmise sissetulekuga rühmade (kolm madalaima sissetulekuga kvintiili) 
eluasemevajadused, tagades, et vähemalt 30 % äsja ehitatud majadest oleksid 
taskukohane eluase nende sissetulekurühmade jaoks, ning et kõrvaldada energiavaesus 
2030. aastaks väikese sissetulekuga kodumajapidamiste energiatõhususe investeeringute 
toetamise kaudu; kutsub liikmesriike üles seadma taastamis- ja vastupanuvõime kavades 
esikohale renoveerimise; nõuab tungivalt, et komisjon koostaks ambitsioonika 
tegevuskava kodutuse järkjärguliseks kõrvaldamiseks 2030. aastaks, sealhulgas kogu 
Euroopat hõlmava tegutsemisviisi „kõige tähtsam on eluase“; kutsub komisjoni üles 
esitama ettepanekut riiklike kodutuse kaotamise strateegiate ELi raamistiku kohta; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama miinimumnõudeid piiriülestele ja 
hooajatöölistele mõeldud kvaliteetse eluaseme kohta, mis ei tohiks olla nende töötasuga 
seotud, ning tagama korralikud rajatised, üürnike privaatsuse ja kirjalikud üürilepingud, 
mille täitmise tagab tööinspektsioon, ning kehtestama sellega seotud standardid;

48. nõuab kindlalt, et kõik töötajad oleksid kaasatud sotsiaalkindlustussüsteemidesse ja neil 
oleks õigus saada töötushüvitisi, tasustatud haiguspäevi, emadus- ja isaduspuhkust, 
lapsehoolduspuhkust, õnnetusjuhtumikindlustust ja kaitset töölepingu ebaõiglase 
lõpetamise eest;

49. tunneb muret tervishoiuteenuste kvaliteedi ja juurdepääsu tasakaalustamatuse pärast 
kogu ELis, mis on COVID-19 kriisi tõttu ilmsiks tulnud; tuletab meelde, et vaesemad 
inimesed elavad üldjuhul keskmiselt kuus aastat vähem kui jõukamad ning et puuetega 
inimestel on sageli raskusi juurdepääsuga tervishoiuteenustele; rõhutab vajadust 
tegeleda tervise sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnaalaste teguritega, et kõrvaldada 
tervisealane ebavõrdsus; kutsub komisjoni üles töötama välja ühised näitajad ja 
meetodid tervise- ning tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse ja juurdepääsetavuse 
jälgimiseks, et vähendada ebavõrdsust, määrata kindlaks ja tähtsustada valdkondi, mis 
vajavad parandamist ja suuremat rahastamist; palub komisjonil analüüsida, kuidas eri 
riikide sotsiaalhoolekandesüsteemid käesoleva kriisi käigus sotsiaalhoolekande vajadusi 
täidavad, et tuvastada teenustele ja sotsiaalsele kaitsele juurdepääsus ja nende 
pakkumises tugevused ja nõrkused ning et tagada Euroopas 
sotsiaalhoolekandesüsteemide jälgimiseks ja hindamiseks süsteem, et kontrollida nende 
vastupidavust eri raskusastmega šokkide korral ning uurida, kuidas neid saab 
vastupidavamaks ja stabiilsemaks muuta, et tulevastele kriisidele vastu seista;

50. rõhutab, et üldine juurdepääs riiklikule, solidaarsusel põhinevale ja piisavale pensionile 
ja vanaduspensionile peab olema tagatud kõigile; võtab teadmiseks, et liikmesriikides 
esineb raskusi pensionisüsteemide kestlikkuse tugevdamisel, kuid rõhutab, kui tähtis on 
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solidaarsuse säilitamine pensionisüsteemides, tugevdades tulude poolt; rõhutab, kui 
tähtsad on riigi- ja tööandjapensioni süsteemid, mis tagavad piisava pensionisissetuleku, 
mis ületab vaesuspiiri ja võimaldab pensionäridel säilitada oma elatustaseme; on 
veendunud, et parim viis naistele ja meestele kestlike, kindlate piisavate pensionide 
tagamiseks on tõsta üldist tööhõive määra ja pakkuda rohkem kvaliteetseid töökohti 
kõikide vanuserühmade puhul, parandada töö- ja tööhõivetingimusi ning teha vajalikke 
avaliku sektori kulutusi; on veendunud, et pensionisüsteemide reformides tuleks 
keskenduda muude aspektide hulgas tegelikule pensionieale ja need peaksid kajastama 
tööturu suundumusi, sündimust, tervise ja jõukuse olukorda, töötingimusi ja 
majandusliku sõltuvuse määra; on seisukohal, et nendes reformides tuleb arvesse võtta 
ka miljonite niisuguste töötajate, eelkõige naiste, noorte ja füüsilisest isikust ettevõtjate 
olukorda Euroopas, keda mõjutavad negatiivselt kindlusetud ja ebakindlad töösuhted 
ning sunnitud töötuse perioodid ja vähendatud tööaeg; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel võtta arvesse eakate töötajate eriolukorda tööturul ning tõhustama 
jõupingutusi aktiivse ja tervisliku vananemise hõlbustamiseks, võideldes eakate tööalase 
diskrimineerimisega ja töötades välja üle 55-aastastele kodanikele suunatud tööturule 
sisenemise programme, mille peamine prioriteet on pidevõpe;

51. tunneb muret selle pärast, et COVID-19 pandeemia on veelgi süvendanud eaka 
elanikkonna kaitsetust, eraldatust, vaesusriski ja sotsiaalset tõrjutust; rõhutab, et 
pandeemia on tõestanud vajadust sellise ELi mudeli järele, mis edendab ja kaitseb 
eakate väärikust ja põhiõigusi; kutsub komisjoni üles esitama kava, et tagada inimeste, 
sealhulgas eakate vaimne tervis, väärikus ja heaolu, toetades piisavaid kvaliteetseid 
tervishoiu- ja hooldusteenuseid, investeerides kogukonnapõhistesse teenustesse, 
haiguste ennetamisse ja tervise edendamisse, sotsiaalkaitsesse ning korralikesse ja 
taskukohastesse eluasemetesse ja taristusse, toetades samuti sotsiaalmajanduse projekte, 
sealhulgas kooselamise ja elamuühistute, tervishoiu- ja hoolekandeprogramme, 
täiskasvanute päevahooldust ja pikaajalist hooldust ning kaitstes hooldajate rolli ja 
töötingimusi ning soodustades samuti põlvkondadevahelist solidaarsust; palub 
liikmesriikidel tagada, et iga kodanik saab võrdse juurdepääsu kvaliteetsetele 
taskukohastele ennetus- ja raviteenustele, nagu on sätestatud Euroopa sotsiaalõiguste 
samba põhimõtetes, sh meditsiini- ja hooldusteenused ja -rajatised, kus ei 
diskrimineerita vanuse alusel;

52. kiidab heaks hiljutise komisjoni aruande demograafiliste muutuste mõju kohta, milles 
käsitletakse demograafiliste muutuste mõju eri ühiskonnarühmadele ning 
ebaproportsionaalselt mõjutatud Euroopa aladele ja piirkondadele; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel pühendada rohkem ERFist saadavaid vahendeid transpordi- ja 
telekommunikatsiooni taristu parandamisele piirkondades, kus on suur rahvastiku 
vananemise määr, samuti peamiselt maapiirkondades ja piirkondades, mis kannatavad 
rahvastiku vähenemise käes;

4. Õiglane liikuvus

53. kutsub komisjoni üles vaatama läbi renditöö direktiivi, et luua õiguslik raamistik 
inimväärsete töötingimuste ja võrdse kohtlemise tagamiseks ELi-siseste hooajatöötajate 
ja mobiilsete töötajate jaoks tähtajaliste lepingute alusel ajutist tööjõudu vahendavate 
asutustega või mistahes muud tüüpi tööturu vahendajatega, sealhulgas 
värbamisasutustega; kutsub liikmesriike üles tõhustama jõustamist ning võitlema ajutist 



PE657.413v02-00 26/48 RR\1219102ET.docx

ET

tööjõudu vahendavate kuritahtlike asutuste tegevuse vastu; rõhutab, et see 
õigusraamistik võiks sisaldada tegutsemiskeeldu tööturu vahendajatele, kes ühtsel turul 
tegutsedes ei täida renditöö direktiivi, kollektiivlepingu või seadusega tagatud 
miinimumpalka, garanteeritud töötundide miinimumarvu nädala/kuu kohta, mida 
tööandja ei saa miinimumpalgast või kollektiivlepinguga sätestatud palgast mistahes 
alusel maha arvata, palgast mahaarvamiste tegemata jätmist osalise tööajaga lepingute 
puhul, garanteeritud võrdset kohtlemist kõigi isikute puhul, kes on asjaomases 
liikmesriigis samas ettevõttes/sektoris töötajatena kaitstud, nõuet, et kõik siseturul 
tegutsevad ajutist tööjõudu vahendavad asutused oleksid loetletud Euroopa registris ja 
oleksid sertifitseeritud ühtsel turul tegutsemiseks, ning sanktsioonid ettevõtetele, mis 
kasutavad ebaausat värbamispraktikat ja tegelevad tööjõu ekspluateerimiseks 
inimkaubandusega, ning juurdepääsu töölepingute ja tööõiguse alasele teabele keeles, 
mida töötaja mõistab; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lõpetama ühise 
põllumajanduspoliitika raames otsetoetuste maksmise toetusesaajatele, kes ei järgi 
riigisisest ega Euroopa tööõigust, ILO konventsioone ega kohaldatavaid 
kollektiivlepinguid;

54. rõhutab, et töötajate liikumisvabadus ELis on põhivabadus ja siseturu edu lahutamatu 
osa; rõhutab, et teenuste vaba liikumine tuleb saavutada nii, et sellega ei kahjustata 
töötajate õigusi ega sotsiaalseid õigusi; on seisukohal, et teenuste vaba liikumine ning 
neid teenuseid osutavate töötajate vaba ja õiglane liikuvus kuuluvad kokku ning 
siseturule on kasulik, kui töötingimusi käsitlevaid reegleid järgitakse ning liikuvate 
töötajate tervist ja ohutust kaitstakse; märgib hallide alade ja õiguslike lünkade 
tekkimist mõnede töötajate tõttu, kes kasutavad seda vabadust ebakindlates tingimustes 
ja sageli petturlike värbamisasutuste ja tööturu vahendajate kaudu; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles tagama kõigile ELis liikuvatele töötajatele inimväärsed töötingimused 
ja võrdse kohtlemise;

55. nõuab ELi tegutsemisviisi, et kõrvaldada tööjõukulude konkurents ja suurendada kõigi 
jaoks ülespoole suunatud sotsiaalset lähenemist; palub komisjonil ja liikmesriikidel 
ELis tagada ELis liikuvatele, piiriülestele ja hooajatöötajatele õiglased ja inimväärsed 
töötingimused ning et neil on teistes liikmesriikides võrdne juurdepääs tööhõivele ja 
võimalustele ning võrdne sotsiaalkaitse, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artikli 45 lõikes 2; nõuab, et samuti arvestataks lähetatud töötajatega seotud tavasid; 
nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid piisava sotsiaalkindlustuse koordineerimise, 
sealhulgas määruse 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta)16 
läbivaatamise ning õiguste ülekantavuse tugevdamise kaudu; nõuab, et 
sotsiaalkindlustussüsteemide digiteerimist arendataks veelgi edasi; palub liikmesriikidel 
ja komisjonil tagada ettevõtjate ülemineku korral kõigi mõjutatud töötajate kaitse ning 
hinnata vajadust vaadata läbi ettevõtjate üleminekut käsitlev direktiiv;

56. rõhutab, et tava asutada tütarettevõtted või luua alltöövõtuahelad, et vähendada 
sotsiaalkindlustust, vältides tööandja kohustusi ja makseid ilma praktikas tõhusat 
sotsiaalkindlustuskatet loomata, kahjustab nii töötajate kaitset kui ka heaolusüsteemide 
kestlikkust ning nendega tuleb komisjonil ja liikmesriikidel tegeleda; palub komisjonil 
ja liikmesriikidel võtta seadusandlikud meetmed, et lõpetada siseturul õigluse 
tagamiseks kuritahtlikud allhanked ning tagada üldine solidaarvastutus kogu 

16 ELT L 166, 30.4.2004, lk 1. 
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alltöövõtuahelas, et kaitsta töötajate õigusi ja nende nõudeid sellistel juhtudel nagu 
palgavõlgnevused, sotsiaaltoetuste maksmata jätmine, pankrot, lihtsalt haihtuvad või 
tasukokkuleppeid mittetäitvad riiuli alltöövõtjad; 

57. kutsub komisjoni üles jõustama jõuliselt kehtiva ELi riigihankedirektiivi sotsiaalklauslit 
ning uurida vajadust direktiiv läbi vaadata, et tugevdada riigihankelepingute 
sotsiaalklausleid, mille kohaselt ettevõtjad ja alltöövõtjad peavad täielikult austama 
töötajate õigust kollektiivläbirääkimistele, ning kehtestama tingimused kohaldatavate 
valdkondlike kollektiivlepingute ja neis kirjeldatud töötingimuste täielikuks 
rakendamiseks, samal ajal järgides riigisiseseid tööturu traditsioone ja mudeleid; nõuab 
seda läbivaatamist selleks, et vabastada kõik sotsiaal- ja hoolekandeasutused 
hankekohustustest ning luua Euroopa välistamismehhanism, et välistada esmased 
töövõtjad ja alltöövõtjad, kes on olnud korduvalt seotud ebaausa konkurentsi ja 
maksupettustega; kutsub liikmesriike üles tagama järgimise, seire ja jõustamise;

58. on mures laiaulatusliku maksude vältimise tõttu saamata jäänud suure maksutulu pärast; 
palub nõukogul kiirendada läbirääkimisi õigusaktide üle, mis käsitlevad riigipõhist 
avalikku aruandlust ja ühist konsolideeritud ettevõtte tulumaksubaasi, ning vaatama läbi 
nii ettevõtete maksustamise toimimisjuhendi töörühma kriteeriumid kui ka maksualast 
koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu kriteeriumid;

59. väljendab heameelt Euroopa Tööjõuameti (ELA) loomise üle; nõuab, et ELA hakkaks 
võimalikult kiiresti täismahus tööle; kutsub ametit üles pidama parimate tavade kohta 
regulaarset teabevahetust liikmesriikide vastavate tööjõuasutustega ning tegema 
esmaseid kontrolle; rõhutab, et selleks, et ELA oleks võitluses ebaseaduslike võtete ja 
töötajate ekspluateerimise ja kuritarvitamise vastu tõhus, tuleks sellele anda õigus viia 
läbi kontrolle ja kehtestada karistusi ettevõtetele, kes nõudeid ei täida; rõhutab, et see 
nõuab ka ameti laiendatud volitusi, mis hõlmavad ELi õigusakte, nagu näiteks renditöö 
direktiiv 2008/104, hooajatöötajate direktiiv 2014/36 ja tööandjate karistuste 
direktiiv 2009/52, ning asjakohaseid tööohutust ja töötervishoidu käsitlevaid õigusakte; 
usub, et ELA ja riiklikud tööinspektsioonid peaksid olema kohustatud viima läbi ühiseid 
või kooskõlastatud inspektsioone, kui riigi sotsiaalpartner juhib kuritarvituse juhtudele 
tähelepanu; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon käsitleks need aspekte ELA mandaadi 
hindamisel, mis on kavandatud 2024. aastaks, ning kaasaks ELA töösse ja hindamisse 
sidusrühmi, kellel on põhjalikud teadmised eri tööturumudelite kohta; on lisaks 
seisukohal, et ELA juhtkond peaks järgima sama kolmepoolset struktuuri kui teised 
ametid ning võimaldama seega suuremat sotsiaalpartnerite esindatust, sealhulgas 
hääleõigust haldusnõukogus;

60. kutsub komisjoni üles esitama nõuetekohase mõjuhinnangu alusel ettepaneku digitaalse 
ELi sotsiaalkindlustusnumbri kohta, nagu komisjon teatas 2018. aastal, et edendada ja 
kaitsta töötajate liikuvust, millel on samuti potentsiaal luua kontrollimehhanism nii 
üksikisikute kui ka asjaomaste asutuste jaoks, tagamaks, et töötajad on kaetud 
sotsiaalkindlustusega ja see tasutakse vastavalt kohustustele, näiteks isikliku 
töökaardiga, ning et ELi tööalase liikuvuse ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise 
eeskirju jõustatakse õiglaselt ja tõhusalt; usub lisaks, et töötajatel, nende esindajatel ja 
inspektsioonidel peab olema juurdepääs ajakohasele teabele oma tööandjate ja nende 
palgaõiguste ning tööalaste ja sotsiaalsete õiguste kohta vastavalt valdkonnapõhisele 
kollektiivlepingule või riigisisestele õigusaktidele, kui neid kohaldatakse, ja kooskõlas 
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andmekaitse nõuetega;

61. kutsub komisjoni üles uurima võimalusi, kuidas kolmandate riikide kodanikud saaksid 
ELis tööloa tingimusel, et kõik riigisisese ja ELi tööõiguse tagatised tagavad ka 
kolmandate riikide kodanike tõhusa kaitse ja inimväärsed töötingimused ning et see ei 
põhjusta tööturu moonutusi; palub komisjonil korraldada ulatusliku uuringu kolmandate 
riikide kodanike lähetamissuundumuste kohta nende töötingimuste osas ja rõhutab, et 
uuringu tulemuste alusel võib tekkida vajadus võtta poliitikameetmeid ELi või riiklikul 
tasandil; on sügavalt mures selle pärast, et praegu suureneb kolmandate riikide kodanike 
osakaal sektorites, mida saadab ebakindlate töötingimuste ja kuritarvitusjuhtumite 
maine; rõhutab, et kolmandate riikide kodanikud on sageli ekspluateerimise vastu 
kaitsetumad ja vajavad seetõttu kaitset; rõhutab, et see hõlmab selliseid kuritarvitusi, 
nagu näiline lähetamine, fiktiivse füüsilisest isikust ettevõtjana töötamine, petturlik 
alltöövõtt ja petturlikud värbamisasutused ning riiulifirmad ja deklareerimata töö; palub 
komisjonil ja liikmesriikidel tagada kolmandate riikide kodanike korral kohaldatavate 
õigusaktide ja töötingimuste järgimine, et lõpetada kuritarvitamine, ning palub 
liikmesriikidel rakendada direktiivi 2009/52/EÜ kaitseelemente, tagades 
juurdepääsetavad ja tõhusad kaebuste esitamise mehhanismid, et oleks võimalik 
tõhusalt sisse nõuda tasumisele kuuluvaid töötasusid ja sotsiaalkindlustusmakseid;

62. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

ELi tööturul toimuvad suured muutused. Need muutused tekitavad probleeme ja uusi 
võimalusi, mis avaldavad mõju kõigile liikmesriikidele ja kõigile eurooplastele. 

Sotsiaalne turumajandus põhineb sotsiaalsel õiglusel ja sotsiaalsel võrdsusel. Peaksime 
ühiskonnal aitama muutustele tõhusalt reageerida, et saada vastupanuvõimelisemaks ning 
saavutada elukvaliteedi kõrgeimad standardid ja edendada heaolu. Rohe- ja digipöörde ning 
vananeva elanikkonna kontekstis mõistame, et Euroopa majandust, tööhõivesuhteid ja 
sotsiaalküsimusi tuleb kohandada sellele vastavalt ja väga kiiresti.

Tänasel päeval on ELis tööga hõivatud rekordhulk inimesi – 241,5 miljonit. Ent 
rahvusvaheline finantskriis ja praegune pandeemiakriis teevad töötavatele inimestele oma 
igapäevaeluga toimetuleku sageli raskeks. Õiglane miinimumpalk ELis töötavatele inimestele 
võimaldaks inimväärset elatustaset. Mõned peamistest probleemidest, millega me püüame 
raportis tegeleda ja mida püüame rõhutada, on järgmised: töötajate inimväärse sissetuleku ja 
õiglase miinimumpalga taotlus, noorte töötuse pideva tõusu lahendamine, aitamine väheste 
oskustega töötajatel saada kasu elukestvast õppest, võrdse töö eest võrdse palga põhimõtte 
tagamine ja sooliste lõhede ületamine, taskukohane eluase, puuetega inimeste sotsiaalne 
kaasatus ja juurdepääs tööturule, tervishoiutaristu täiendamine ja taskukohane juurdepääs 
sellele, võitlus haiguste vastu ja eelkõige võitlus vähktõve vastu, nagu on kirjeldatud Euroopa 
Komisjoni tegevuskavas. Neid probleeme süvendas COVID-19 pandeemia kriis, mistõttu 
nõutakse selles strateegilises raportis hädavajalikku tegutsemist.

Õiglased üleminekud tähendavad lülitumist rohelisemale ja digitaalsele majandusele, mis 
mõjutab horisontaalselt ja sügavuti piirkondi, linnu ja kohalikke elanikkondi, aga ka erinevaid 
sektoreid ja töötajaid. 
Õiglase ülemineku tagamisel on ülima tähtsusega, et eelseisvate otsuste langetamisel 
arvestataks sotsiaalseid aspekte. Ainult siis, kui me investeerime inimkapitali ja tagame 
piisava kaitse igale töötajale, saame olla kindlad, et mitte kedagi ei ole kõrvale jäetud. Õiglase 
ülemineku saavutamine on otseselt seotud Euroopa sotsiaalõiguste samba ja selle 20 
põhiprintsiibi rakendamisega.

Selle raporti eesmärk on rõhutada kõige tähtsamaid küsimusi, millega Euroopa tööturg, 
piirkonnad, sektorid ja töötajad järgmise kümne aasta jooksul tegelema hakkavad, ning 
kirjeldada põhilisi algatusi, mida tuleb selles suhtes teha. Seetõttu nõuavad raportöörid 
sotsiaalmeetmete baaskava, mis tuleb järgmisel aastal Porto sotsiaaltippkohtumise ajal vastu 
võtta (Porto tegevuskava).

Raport on jaotatud kolmeks osaks: juhtimisraamistik sotsiaalse arengu jaoks; rahalised 
vahendid tugeva sotsiaalse ja kestliku Euroopa jaoks; Porto tegevuskava: eesmärgid ja 
ettepanek.

Kui esimene osa keskendub Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamisele ning kestliku 
arengu ja sotsiaalse progressi pakti vastuvõtmisele, juhib teine osa tähelepanu õiglase 
ülemineku saavutamiseks vajalikele rahastusvahenditele, nagu näiteks Euroopa Sotsiaalfond, 
noortegarantii, lastegarantii, eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse 
Euroopa rahastu (TERA) ja õiglase ülemineku fond.
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Kolmandas osas nõuavad raportöörid eespool osutatud Porto tegevuskava, mis rõhutab 
erinevaid kohustuslikke eesmärke ja ettepanekuid järgmistes valdkondades: 

1. INIMVÄÄRNE TÖÖ NING KESTLIKUD JA KAASAVAD TÖÖTURUD
2. SOTSIAALNE ÕIGLUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED
3. STABIILSED SOTSIAALSE HEAOLU SÜSTEEMID
4. ÕIGLANE LIIKUVUS

Igaühes neist jaotistest on esitatud terve rida eesmärke, mis tuleb 2030. aastaks saavutada. 
Kuna iga töötaja peaks teenima inimväärset äraelamist võimaldavat palka, nõuavad 
raportöörid kollektiivläbirääkimiste korral laiemat kattemäära. Kollektiivläbirääkimised on 
toimivate sotsiaalsete turumajanduste keskpunktis ja üks parimaid viise inimväärsete palkade 
edendamiseks ELis. Kollektiivläbirääkimised ei peaks reguleerima mitte üksnes 
palgatasemeid, aga ka töötingimusi ja neil võiks olla tugev korrelatsioon töötajate osalusega 
töökohas ning ettevõtete tulemuste ja sissetulekutega.

Samal ajal tuleks vähendada vähemalt poole võrra noorte töötust; see on ambitsioonikas 
eesmärk, mida ei tohi hüljata.

Veel üks aspekt on sooline võrdõiguslikkus. Sooline palgalõhe tuleb kõrvaldada ja tuleb 
edendada naiste esindatust kõrgematel juhtivatel ametikohtadel börsil noteeritud äriühingutes. 
Lisaks kutsub raport üles tagama taskukohase elamispinna igale inimesele ja kehtestama 
sotsiaalkaitse baastaseme.

Me arvame, et COVID-19 pandeemia mõju arvessevõtmine tervishoiutöötajate ning eriti 
hooldajate puhul ning neile pühendatud terviklik strateegia, aga ka tervishoiutaristu ja sellele 
juurdepääsu parandamine ELis muudaksid ELi töötajate vajaduste suhtes tähelepanelikumaks.

Samuti oleme veendunud, et piiriüleste ja hooajatöötajate õigusi tuleb edendada. Raport 
rõhutab Euroopa Tööjõuameti (ELA) tähtsust selles valdkonnas ja nõuab selle pädevuste 
suurendamist, sealhulgas kiiremat koordineerimist riigisiseste ametiasutustega, 
inspekteerimisi ja ulatuslikumat vastutusvaldkonda.



RR\1219102ET.docx 31/48 PE657.413v02-00

ET

28.10.2020

KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

tugeva sotsiaalse Euroopa kohta õiglaste üleminekute jaoks
(2020/2084(INI))

Arvamuse koostaja (*): Marcos Ros Sempere
(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 57

ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et haridus on investeering liidu tulevikku ja üks peamisi vahendeid 
Euroopa sotsiaalõiguste samba eesmärkide saavutamiseks, milles märgitakse, et 
„igaühel on õigus kvaliteetsele ja kaasavale haridusele, koolitusele ja elukestvale 
õppele, et säilitada ja omandada oskused, mis võimaldavad ühiskonnas täielikult 
osaleda ja tulla edukalt toime üleminekutega tööturul“;

2. nõuab liidult ja liikmesriikidelt selle põhimõtte täielikku järgimist vastavalt 25. märtsi 
2017. aasta Rooma deklaratsioonis esitatud ja 17. novembril 2017. aastal Göteborgi 
tippkohtumisel võetud kohustustele; rõhutab, et sotsiaalõiguste samba alla kuuluvate 
kohustuste täitmiseks on vaja tegevuskava, ning väljendab heameelt komisjoni 
otsusekindluse üle selles küsimuses; nõuab, et liikmesriigid rakendaksid Euroopa 
poolaasta riigipõhiseid soovitusi, eelkõige neid, mis on seotud sotsiaalküsimustega;

3. rõhutab, et kõigis liikmesriikides on vaja hariduse ja kultuuri jaoks eraldatud vahendite 
jaotamist aastate lõikes; jaotamise üldeesmärk on toetada investeeringuid tööhõivesse ja 
majanduskasvu, see tehakse rahaliste vahendite jaotamise süsteemi objektiivsete ja 
läbipaistvate parameetrite ja kriteeriumide alusel ning hõlmab nii ELi vahendeid 
liikmesriikidele kui ka liikmesriikide valitsuste poolt oma riigi tarvis eraldatud 
vahendeid;

4. toonitab, milliseid eeliseid võib anda hariduse ja kultuuri valdkonnas ning abi 
analüüsimise, hindamise, jälgimise ja kontrollimise vallas saadud kogemuste kahe- ja 
mitmepoolse vahetuse tõhustamine;

5. rõhutab, kui tähtis on täita 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärgid, eriti eesmärk 
nr 1 (kaotada vaesus), eesmärk nr 4 (kvaliteetne haridus) ja eesmärk nr 13 
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(kliimameetmed); sellega seoses kinnitab, et piisav haridus ja koolitus üleminekul 
keskkonnasäästlikule ja sotsiaalselt jätkusuutlikule majandusele koos märkimisväärsete 
investeeringutega majanduse elavdamiseks võib saada tugevaks tõukejõuks töökohtade 
loomisel, sotsiaalse õigluse tagamisel ja vaesuse kaotamisel ning aidata paremini 
rahuldada tööturu muutuvaid vajadusi; nõuab, et liit hõlbustaks tihedamat koostööd, 
teabevahetust ja parimate tavade vahetamist liikmesriikide ning nende haridus- ja 
koolitussüsteemide vahel;

6. tuletab meelde hariduse võtmerolli tööturu üleminekutel ning kodanike isiklikus ja 
inimarengus, eelkõige selle rolli keskkonnateadlikkuse suurendamisel ning 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ja 2050. aastaks kliimaneutraalsuse 
saavutamise vajalikkuse tunnistamisel; rõhutab, et keskkonnasäästlikumale ühiskonnale 
üleminekuks on vaja kvalifitseeritud ja kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid, ning on 
veendunud, et õiglase ülemineku fondid peaksid hõlmama märkimisväärseid 
investeeringuid kõikidel haridustasanditel, sealhulgas kutsehariduses ja -koolituses, 
täiend- ja ümberõppes, töökohal toimuvas ümberõppes ning osalise tööajaga töötamise 
ja ümberõppe ühitamisel; rõhutab, kui oluline on täielikult järgida võrdse kohtlemise ja 
võrdsete võimaluste põhimõtteid, eelkõige meie ühiskondade kõige kaitsetumate ja 
ebasoodsas olukorras olevate elanikerühmade suhtes, ning kui oluline on koondada 
jõupingutused mõjutatud piirkondade majanduse elavdamisele;

7. toonitab oma seisukohta, et rohe- ja digipöörde pakutavate võimaluste täielikuks 
ärakasutamiseks tuleb liikmesriikide haridus- ja koolitussüsteeme kohandada; rõhutab, 
et ulatuslikum keskkonnasäästlike, mitteametlike ja digioskuste alane haridus ja 
koolitus võib aidata saavutada kestlikkuseesmärke ja soodustada tööalast 
konkurentsivõimet paljudes sektorites, eriti kõigi kaitsetumate elanikerühmade jaoks; 
kutsub ELi ja selle liikmesriike üles pakkuma stiimuleid digitaalseks ja 
keskkonnahoidlikuks hariduseks ja sellega seotud karjääriks ning edendama koolide 
ühenduvust; juhib tähelepanu sellele, et igasugune üleminek uutele, jätkusuutlikele ja 
vastutustundlikele ühiskonnamudelitele nõuab kaasamispoliitikat, millega tagatakse 
kõigile võrdsed õigused ja osalemine hariduses, ka kunsti- ja kultuurialases hariduses, 
seda tööturu uutele nõudmistele vastavate oskustega, ning keskendumist inimlikumale 
ja ökoloogilisele mõõtmele; kutsub liikmesriike üles püüdlema naiste suurema 
esindatuse poole teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika erialadel;

8. võtab teadmiseks nn hõbedase majanduse kiire ja pideva kasvu ELis – 2025. aastaks 
langeb selle arvele tõenäoliselt 32 % liidu SKPst ja 38 % tööhõivest; rõhutab, et 
eakamate inimeste sotsiaalseks kaasamiseks peavad kutsehariduse, digitaalse hariduse ja 
ümberõppe kavad seda asjaolu piisavalt kajastama;

9. juhib tähelepanu asjaolule, et COVID-19 pandeemial on pretsedenditu mõju 
ühiskonnale ja eelkõige hariduse kvaliteedile; tunnistab tungivat vajadust õiglase 
ülemineku fondi ning sellest saada võidava majandusliku, sotsiaalse ja ökoloogilise 
kasu järele;

10. rõhutab, et õiglase ülemineku tagamisel on keskne tähtsus sotsiaalkaitse- ja 
sotsiaaltoetuste süsteemil; rõhutab sellise süsteemi tähtsust hariduses, kus see 
võimaldab jätkata kooliskäimist, toetab tänu perekondade põhivajaduste rahuldamisele 
laste ja noorte heaolu (muu hulgas pakkudes nii alus- kui ka pikaajalist haridust) ning 
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arendab võimestamistunnet, mis aitab inimestel osaleda elukestvas õppes ning minna 
üle uutele töökohtadele ja uutesse sektoritesse;

11. rõhutab vajadust muuta programm „Erasmus+“ vähemate võimalustega üliõpilastele 
kergemini kättesaadavaks ning laiendada selle haridus- ja koolituspakkumisi kahaneva 
rahvastikuga piirkondades, et aidata kaasa sotsiaalse keskkonna ja kultuuripärandi 
säilitamisele ja keskkonnasäästlikkusele;

12. nõuab haridusasutuste ja ettevõtluskeskkonna vahelist tõhusamat dialoogi ja koostööd, 
et võimaldada õpinguid sektorites, mis eeldatavasti kasvavad ja loovad uusi töökohti, 
põhitähelepanuga kaitsetumatele inimestele, kogukondadele ja piirkondadele; märgib 
sellega seoses, et ELi haridus- ja koolitussüsteemide täieliku potentsiaali 
ärakasutamiseks, elukestvaks täiendus- ja ümberõppeks, tööjõu liikuvuse parandamiseks 
ning teatavates piirkondades kõrge töötuse ärahoidmiseks on vaja rohkem avaliku ja 
erasektori partnerlusi; nõuab Euroopa kõrgharidusruumi tugevdamist, et hõlbustada ja 
parandada kõrghariduses jätkusuutliku dialoogi algatamist, ning kutsub liikmesriike üles 
uurima ülikoolide õppekavade raames praktikavõimaluste pakkumist;

13. nõuab tungivalt sünergia loomist õiglase ülemineku fondi, Euroopa solidaarsuskorpuse 
ning programmide „Erasmus+“ ja „Loov Euroopa“ vahel, et toetada projekte, mille 
eesmärk on leida uus eesmärk aladele, mida mõjutab kliimaneutraalsele majandusele 
üleminekust tingitud ettevõtete sulgemine; rõhutab algatuste tähtsust õiglasest 
üleminekust enim mõjutatud piirkondades ja vajadust eraldada täiendavaid rahalisi 
vahendeid haridus-, kultuuri- ja spordiprojektidele, ning juhib tähelepanu vajadusele 
korraldada CO2-mahukate tööstusharude töötajatele ümber- ja täiendõpet, mida toetaks 
ELi heitkogustega kauplemise süsteemi moderniseerimise fond;

14. nõuab, et õiglase ülemineku fond toetaks loome- ja kultuurisektorit kui peamisi 
sektoreid, mis võivad aidata luua piirkondades uusi võimalusi ja töökohti, eriti seal, kus 
projektid hõlmavad kestlikke parimaid tavasid ning edendavad kestlikkust, 
energiatõhusust ja keskkonnakaitset;

15. kutsub liitu üles tugevdama oskuste ja kutsekvalifikatsioonide ülekantavust ja täielikku 
tunnustamist, kuna see aitaks suurendada liikuvust ja optimeerida oskuste omandamist 
siseturul ning lõppkokkuvõttes suurendaks Euroopa ülemaailmset konkurentsivõimet;

16. nõuab tungivalt, et hariduse ja elukestva õppe eest vastutavad riiklikud, piirkondlikud ja 
kogukonna ametiasutused ning sotsiaalpartnerid kehtestaksid õigusraamistiku, et 
õhutada ettevõtteid investeerima programmidesse ja meetmetesse, mille eesmärk on 
tagada kutsealane integratsioon ning edendada soolist tasakaalu, mitmekesisust ja 
kaasatust, et minna edukalt üle ökoloogiliselt kestlikule, sotsiaalselt vastutustundlikule 
ja heitevabale majandusele, pöörates erilist tähelepanu kaitsetumatele elanikerühmadele, 
kes võivad vajada täiendavaid sihipäraseid meetmeid, puudega inimestele, kes 
kannatavad sageli kahekordse diskrimineerimise all, ja neile, keda mõjutavad 
üleminekud tööturul;

17. rõhutab, et Euroopa haridusruum peaks hõlmama koolitust, mis edendaks rohe- ja 
digipöördega seotud valdkonnaüleseid oskusi ning piisavat seost töömaailmaga, 
eelkõige õppekava hilisematel tasanditel, ning tuletab meelde vajadust toetada ja 
arendada liikmesriikidevahelist koostööd, et edendada vastastikust õppimist ja parimate 
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tavade vahetamist;

18. juhib tähelepanu sellele, et kõige tõhusamad ja kaasavamad on pedagoogilistel 
uuringutel põhinevad haridussüsteemid; nõuab, et liidu järgmine juhtiv teadusuuringute 
programm, programmi „Horisont 2020“ järglane, peab olema hariduses ja koolituses 
veelgi parema tipptaseme saavutamise vahend;

19. rõhutab, et sotsiaalne üleminek säästvale energiabaasile nõuab muutuva piirkondliku 
identiteedi edendamist ja omaksvõtmist; toonitab, et seda aitaks saavutada näiteks 
tööstuspärandi ja etnograafiliste uuringute aktiivne edendamine; toetab kohanemist ja 
sotsiaalset üleminekut käsitlevate demokraatlike dialoogide edendamist kultuuri-, 
teadus- ja haridusasutuste kaudu;

20. rõhutab, et õiglane üleminek nõuab terviklikku käsitlust, mis peaks hõlmama majanduse 
mitmekesistamist, töötajate igakülgset toetamist uuele tööle üleminekul, 
keskkonnakahjude heastamist, mõjutatud kogukondade identiteedi ja kultuuripärandi 
nõuetekohast arvestamist ning kaasavaid protsesse, mis käsitlevad ka ülemineku mõju 
kaitsetumatele ja tõrjutud elanikerühmadele; kutsub liikmesriike üles tagama kestliku 
toe üleminekujärgus kogukondade kultuuritegevusele ning tunnustama ja edendama 
nende kultuuripärandit;

21. nõuab, et kultuuri- ja turismiettevõtted toetaksid taandarenevate kaevanduspiirkondade 
piirkondlikku asunduspoliitikat tööstusalade taastamise ja ümbermõtestamise kaudu, 
põhirõhuga eeskujulikele looduskeskkonna taastamise meetmetele, mis piiravad 
kliimamuutuste mõju (näiteks looduslike veehoidlate kujundamine metsade, lammide ja 
niitude näol).
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NAISTE ÕIGUSTE JA SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE KOMISJONI ARVAMUS

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

komisjoni teatise „Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks“ kohta
(2020/2084(INI))

Arvamuse koostaja: Evelyn Regner

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et komisjoni teatis „Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks“ 
(COM(2020)0014) avaldati enne COVID-19 pandeemia puhkemist;

B. arvestades, et COVID-19 pandeemia mõjutab ebaproportsionaalselt naisi, eelkõige neid, 
kes töötavad ebakindlatel töökohtadel ning sellistes feminiseerunud sektorites nagu 
tervishoiu-, jaemüügi- ja hooldusteenused; arvestades, et töö- ja eraelu 
tasakaalustamiseks piisavate poliitikameetmete rakendamine ja hoolduskohustuste 
võrdne jaotus on hädavajalikud töö-, era- ja pereelu ühitamiseks ning naiste tööturul 
võrdse osalemise hõlbustamiseks, kuna naised on jätkuvalt peamised hooldajad;

C. arvestades, et naised, sealhulgas puuetega, terviseprobleemidega, rändajate ja 
rahvusvähemuste hulka kuuluvad, eakad, vähemate akadeemiliste kvalifikatsioonidega 
naised, üksikvanemad, maapiirkondades elavad naised, samuti LGBTQI+ inimesed, 
kannatavad sagedamini mitmekordsete ja valdkonnaüleste diskrimineerimise vormide 
all;

D. arvestades, et naised on alaesindatud majanduse ja poliitika valdkonna juhtivatel 
ametikohtadel, mis on seotud COVID-19 kriisi poliitikameetmete üle otsustamisega; 
arvestades, et naisi tuleks kaasata otsuste tegemisse, et saada rohkem seisukohti, 
teadmisi ja kogemusi, mis aitaksid kaasa paremate poliitiliste väljundite saavutamisele;

E. arvestades, et COVID-19 ja selle vastu võitlemise meetmete, nimelt eraldatuse ja 
kaugtöö tagajärjel on vägivaldsetes suhetes olevad naised olnud pidevalt selle keskel, 
mis on suurendanud naistevastase vägivalla juhtumite arvu; arvestades, et 
liikumispiirangute perioodi üks tagajärgedest on soolise ja peresisese vägivalla 
plahvatuslik, umbes 30 % kasv mitmes Euroopa riigis; arvestades, et kogu maailmas 
kokku on üle 243 miljoni naise vanuses 15–49 viimase 12 kuu jooksul kogenud 
seksuaalset ja/või füüsilist vägivalda;
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F. arvestades, et vaatamata sellele, et sooline võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu 
aluspõhimõte, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 ja artikli 3 lõikes 3, 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 8 ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklites 21 ja 23, on sooline erinevus tööhõives 11,7 %, palgalõhe 15,7 % ja 
pensionilõhe 30,1 %;

G. arvestades, et COVID-19 on ELis esile toonud pikaajalise probleemi hooldusteenuste 
tagamisega, eriti seoses töö- ja eraelu tasakaaluga; arvestades, et hooldust tuleb 
vaadelda terviklikult lapsehoiuteenusest kuni koolijärgse hooldamiseni ning puuetega 
inimeste hooldamisest kuni vanemate inimeste hooldamiseni; arvestades, et rohkem kui 
50 % alla 65-aastastest hooldajatest kombineerib hooldust töölkäimisega, püüdes selles 
keerulises olukorras tasakaalu saavutada; arvestades, et hooldajad võivad eelistada 
madalat kvalifikatsiooni eeldavaid ja madalapalgalisi töökohti, mida saab kohandada 
nende hooldustöö ajakavaga, samuti võivad nad olla sunnitud oma tööaega vähendama 
või tasustatud tööst täielikult loobuma; arvestades, et 7–21 % mitteametlikest 
hooldajatest lühendab oma tööaega ja 3–18 % neist lahkub tööturult;

H. arvestades, et sooline diskrimineerimine kodus ja tööturul võib põhjustada ressursside 
ebavõrdse jaotumise, mis muudab naised meestest vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse suhtes 
haavatavamaks; arvestades, et vaesusesse langedes on naistel vähem võimalusi sellest 
pääseda;

I. arvestades, et ELi tasandil on 15 % lastega leibkondadest ühe vanemaga leibkonnad; 
arvestades, et keskmiselt 85 % neist leibkondadest on üksikemadega pered, samas kui 
2017. aastal ohustas vaesus või sotsiaalne tõrjutus 47 % üksikvanemaga leibkondadest; 
arvestades, et COVID-19 pandeemia on mõjutanud neid üksikvanemaga leibkondi 
ebaproportsionaalselt;

J. arvestades, et kodutus on naiste hulgas kasvav probleem; kodututel naistel on COVID-
19 kriisi kontekstis jätkuvalt probleeme, kuna ajutised ja hädamajutuskohad on eriti 
tundlikud haiguste edasikandumise, soolise vägivalla ning hügieeni- ja 
tervishoiuteenuste kättesaadavuse puudumise suhtes;

K. arvestades, et ELis on endiselt märkimisväärne horisontaalne ja vertikaalne tööturu 
segregatsioon ning naised on üleesindatud vähem tasuvates sektorites; arvestades, et 
COVID-19 pandeemia on mõjutanud eriti ebakindlate töölepingutega naisi, kuna nad 
kaotasid esimesena oma töökoha, mis tõi kaasa finantstagajärjed nende peredele ja 
majanduslikule sõltumatusele ning samuti nende ebapiisava sotsiaalkaitse kriisi ajal;

L. arvestades, et COVID-19 kriis on märkimisväärselt mõjutanud alustavaid ettevõtjaid, 
kellest 70 % on mehed ja 30 % naised ning füüsilisest isikust ettevõtjaid, kellest 
omakorda 34,4 % on naised; arvestades, et ajakohastatud uuringust, mis näitaks 
COVID-19 lühikest, keskmist ja pikaajalist mõju naiste ettevõtlusele ELi 
27 liikmesriigis, võiks saada Euroopa otsustajatele väärtuslik teabeallikas;

M. arvestades, et digiharidus ja -oskused on Euroopa majanduse ja ühiskonna 
digiüleminekuga kohanemisel keskse tähtsusega; arvestades, et naised on IKT-
valdkonna ametites, teadus-, tehnoloogia-, inseneriteaduste ja matemaatika (STEM) 
ning tehisintellekti (TI) sektorites alaesindatud; arvestades, et vaid 17 % IKT-valdkonna 
spetsialistidest ja 34 % teadus-, tehnoloogia-, inseneriteaduste ja matemaatika (STEM) 
alade lõpetajatest on naised; arvestades, et samal ajal teenivad naised IKT-sektoris 19 % 
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vähem kui mehed; arvestades, et digitaalsete oskuste osas on sooline lõhe 11 % ja 
erinevus on suurem põhioskustest arenenumate oskuste ja eriti üle 55-aastaste inimeste 
puhul; arvestades, et naiste ettevõtlus suurendab naiste võimestamist ja sotsiaalset 
kaasatust ning tõstab tööhõivet, toetab ettevõtluse mitmekesistamist ning stimuleerib 
innovatsiooni ja majanduskasvu; arvestades, et õiglase ülemineku potentsiaal sõltub ka 
uutest keskkonnahoidlikest töökohtadest sektorites, kus sageli on vaja kõrget digi- ja 
IKT-valdkonna oskuste taset;

N. arvestades, et surve naistele on veelgi suurenenud; arvestades, et uued töö- ja eraelu 
lahususe arvelt kehtestatud, pikendatavad töövormid on liikumispiirangute perioodil 
kaasa toonud uute psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise vormide plahvatusliku 
kasvu nii võrgus kui ka väljaspool seda; arvestades, et enamik ettevõtteid ja valitsusi ei 
ole võtnud meetmeid nende nähtuste vastu võitlemiseks;

O. arvestades, et energiavaesus mõjutab naisi ebaproportsionaalselt ja neil on raskusi oma 
energiatarbimise eest maksmisega; arvestades, et energeetikasektori tööjõud koosneb 
peamiselt meestest (77,9 %) ja naisi on seal ainult 22,1 %; arvestades, et sama 
suundumus näib kehtivat ka taastuvenergiasektoris, kus naised moodustavad alla 30 % 
tööjõust;

P. arvestades, et Euroopa sotsiaalõiguste samba teine põhimõte kätkeb endas naiste ja 
meeste võrdset kohtlemist ning võrdseid võimalusi tööturul osalemise, töötingimuste ja 
karjääri edendamise osas;

Q. arvestades, et naised pidid sel perioodil jätkuvalt üle võtma suurema osa 
majapidamistöödest ja laste õpetamisest; arvestades, et naiste vaimne koormus on 
suurenenud kahekordsest kuni kolmekordse päevatööni; arvestades, et tasustamata 
hoolduskohustuste täitmine aeglustab või takistab naiste karjääri arengut, aga ei mõjuta 
peaaegu üldse meeste tööelu, tekitades sellele järgneva palgaerinevuse ja naiste 
alaesindatuse teatavates sektorites;

R. arvestades, et digi- ja rohepööre ning demograafilised muutused ühiskonnas kujutavad 
endast nii probleeme kui ka võimalusi ning meie strateegia nendega tegelemiseks peab 
olema sotsiaalselt aus ja õiglane; arvestades, et see strateegia peab toetama, 
koordineerima ja täiendama liikmesriikide võrdõiguslikkuse meetmeid;

S. arvestades, et naised olid Euroopas juba esimesed vaesuse ohvrid; arvestades, et nende 
ohvrite hulka kuuluvad üksikvanemaga perekonnad, millest enam kui 80 % 
moodustavad üksikemad, kellel on oht elada ebakindlalt ja sattuda sügavamale 
vaesusesse; arvestades, et valitsusvälise organisatsiooni OXFAM hinnangul võib 
vaesusse sattuda 500 miljonit inimest maailmas, mis vastab 10 % maailma rahvastikust, 
ja peamiselt mõjutaks see naisi;

T. arvestades, et kriis on näidanud ka suurt solidaarsuse puudumist Euroopa tasandil; 
arvestades, et mitmed valitsused kasutavad praegu pandeemiat mitte ainult 
keskkonnaalaste kohustuste, vaid ka töötajate ja naiste põhiõiguste tagasipööramiseks;

1. kutsub komisjoni üles tegema liikmesriikidega koostööd, et seada Euroopa 
sotsiaalõiguste sammas majanduse taastamise programmide keskmesse; nõuab, et 
komisjon ja nõukogu lõimiksid soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ja 
sooküsimust arvestava eelarvestamise kõigisse Euroopa sotsiaalõiguste samba 
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aspektidesse, et edendada soolist võrdsust, võrdseid võimalusi ja naiste osalemist 
tööturul, tegeledes sooliste erinevustega tööhõives ja edendades õiglasi töötingimusi, 
taskukohast ja kestlikku sotsiaalkaitset ning naiste osalemist kõigil otsustustasanditel; 
rõhutab vajadust muuta soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kava lahutamatuks 
osaks; kutsub komisjoni üles austama selle kava esitamisel aluslepingutes sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõtet;

2. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rakendama sotsiaalse dialoogi poliitikat ja 
raamistikke, mis on vajalikud selleks, et saavutada edu ökoloogilisel üleminekul 
kliimaneutraalsusele kedagi kõrvale jätmata, mis tähendab, et see protsess on avatud 
kõige haavatavamatele ja marginaliseerunud eurooplastele, eriti naistele, ja suurendab 
nende vastupidavusvõimet, luues kogu ühiskonna jaoks heaolu, võttes kasutusele 
kaasava lähenemisviisi, kaitstes nõuetekohaselt töötajaid ja luues kvaliteetseid töökohti;

3. palub komisjonil, Eurostatil, liikmesriikidel ja Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudil (EIGE) koguda regulaarselt soo ja vanuse alusel eristatud andmeid COVID-
19 ja viiruse sotsiaal-majandusliku mõju kohta; rõhutab, et sooliselt eristatud andmeid 
peab kasutama taastemeetmete võtmisel, pöörates erilist tähelepanu valdkondadele, kus 
andmeid napib ja kus neid ei saa võrrelda, et teha teadlikke otsuseid ELi, riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil;

4. märgib, et naiste alaesindatus tähendab energiaalastel üleminekutel mitmesugustest 
annetest ilmajäämist, mis takistab seega Pariisi kokkuleppe eesmärkide (ülemaailmsed 
kliimaeesmärgid) ja ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks vajalikke muutusi; 
nõuab naiste võrdset osalust tööturul, mis on oluline ettevõtete, majanduse, sotsiaalse 
arengu ja keskkonna jaoks; rõhutab, et mitmekesine tööjõud annab paremaid tulemusi 
mitte ainult seoses suurema loovuse ja innovatsioonialase potentsiaali, vaid ka parema 
otsustusprotsessi ja suurema kasumiga;

5. palub komisjonil jälgida Euroopa soolise võrdõiguslikkuse strateegiat (2020–2025) ja 
kutsub liikmesriike üles võtma selle alusel vastu riiklikud soolise võrdõiguslikkuse 
strateegiad, millel on oluline osa pärast COVID-19 kriisi võetud sotsiaal-majanduslikes 
meetmetes;

6. rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus ei ole mitte ainult omaette arengueesmärk, vaid 
suurendab ka majanduse tootlikkust ja parandab tulevaste põlvkondade väljavaateid; 
rõhutab, kui oluline on kaasata kohalikul tasandil suuremat osa naisi otsuste tegemisse, 
mis on seotud energiaalase ülemineku ja mittetoksilise ringmajandusega, mis võib 
suurendada innovatsiooni ja kasumlikkust, vähendada riske ja parandada kestlikkuse 
tavasid;

7. rõhutab vajadust kaasata rohkem naisi ja noori valitsustesse, pangandussektorisse, 
ettevõtetesse, ülikoolidesse ja valitsusvälistesse organisatsioonidesse, et rakendada 
paljusid strateegiaid, muutmaks rohelist üleminekut mitmekesisemaks ja kaasavamaks;

8. märgib, et naistel on säästva energeetika sektori ja kiirema energiaalase ülemineku 
edusammudega seoses väga oluline roll; rõhutab vajadust meelitada ligi, hoida tööl ja 
edutada rohkem naisi ning tuua säästvasse energiasektorisse rohkem erinevad oskusi;

9. kutsub komisjoni ja nõukogu üles uurima põhjalikult naiste vajadust soolise 
võrdõiguslikkuse edendamise järele, et hõlbustada naiste osalemist tööturul COVID-
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19 kriisi ajal ja pärast seda; nõuab mahukat sotsiaalhoolduse strateegiat ning 
demograafilist kava kättesaadava ja taskukohase kvaliteetse lapsehoiu, koolipäevajärgse 
lapsehoiu ja pikaajalise hoolduse taristu parandamiseks; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid võtaksid täielikult üle töö- ja eraelu tasakaalustamist käsitleva direktiivi ja 
rakendaksid seda; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles kasutama ära kõiki asjakohaste 
ELi rahastamisvahendite koosmõjusid, et töötada välja vajalikud hooldustaristu ja -
teenused; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema kõik endast oleneva, sealhulgas 
võtma vastu Istanbuli konventsiooni sätted, et võidelda igasuguse naiste, laste ja eakate 
vastu suunatud vägivalla vastu, mis on seoses pandeemia vastu võitlemiseks kehtestatud 
piirangutega märkimisväärselt suurenenud;

10. kutsub liikmesriike üles COVID-19 kriisi vastu võitlemise meetmete endiselt jõus 
olemisest hoolimata kehtestama teistele mitteülekantavat ja täielikult tasustatavat 
eripuhkust hooldajatele ja töötavatele vanematele;

11. kutsub komisjoni üles koguma eri liiki hoolduse kohta andmeid, et neid saaks kasutada 
uuringus, milles uuritakse hooldusalast lõhet, eesmärgiga teha ettepanek Euroopa 
hooldusalase kokkuleppe kohta, mille eesmärk on toetada üleminekut 
hooldusmajandusele; märgib, et hooldusalane kokkulepe peab looma sünergia 
liikmesriikide ja piirkondade pädevusega, püüdma parandada koostööd ja 
koordineerimist ning tagama asjakohased investeeringud ja õigusaktid ELi tasandil koos 
toetustega;

12. nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon tagaksid soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise ja sooaspekti arvestava eelarvestamise, mis oleksid kõigi 
taastamismeetmete keskmes, võttes arvesse COVID-19 kriisist saadud õppetunde;

13. rõhutab, et komisjon ja nõukogu peavad ka COVID-19 kriisile reageerimise meetmete 
kavandamisel juhinduma põhimõttest, et naised ja mehed peaksid saama võrdse töö eest 
võrdset tasu, mis tuleb soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest; väljendab heameelt 
komisjoni võetud kohustuse üle esitada 2020. aasta lõpuks siduvad meetmed palkade 
läbipaistvuse kohta, et tõhusalt tegeleda soolise palga- ja pensionilõhega, arvestades, et 
naiste majanduslik sõltumatus on kriisi tõttu takerdunud, nagu esialgsed aruanded 
näitavad; toonitab sellega seoses vajadust, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid 
meetmeid võitlemaks soolise segregatsiooni vastu naiste poolt domineeritud 
kutsealasektorites ning soolise palgalõhe ja pensionilõhega;

14. palub ELi liikmesriikidel õigeaegselt ja tõhusalt üle võtta ja rakendada töö- ja eraelu 
tasakaalustamise direktiivi ning komisjonil tõhusalt jälgida selle rakendamist; kutsub 
liikmesriike üles uurima, milliseid lisameetmeid oleks vaja, et tagada töötavate 
vanemate töö- ja eraelu parem tasakaal, pöörates asjakohast tähelepanu üksikvanemate 
leibkondadele;

15. kutsub komisjoni üles koguma andmeid eri liiki hoolduse (lastehoid, eakate ja puuetega 
inimeste või pikaajalist hooldust vajavate isikute hooldamine) kohta, andes panuse 
hoolduslõhet käsitlevasse uuringusse, et pakkuda informatsiooni Euroopa 
hooldusstrateegia algatuse jaoks; märgib, et selline strateegia peaks austama 
liikmesriikide pädevust, nagu on sätestatud aluslepingutes, kuid selle eesmärk on 
parandada koostööd ja koordineerimist kõigi meetmete osas, mis võiksid olla kasulikud 
nii ELi mitteametlikele hooldajatele kui ka nende poolt hooldatavatele inimestele; 
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rõhutab, et koostöö Euroopa tasandil koos ELi vahendite tõhusa kasutamisega võib 
aidata kaasa kvaliteetsete, kättesaadavate ja taskukohaste hooldusteenuste arendamisele;

16. mõistab hukka, et mõned valitsused kasutavad pandeemiat töötajate ja naiste teatavate 
põhiõiguste tagasipööramise ettekäändena; tuletab meelde võõrandamatut õigust 
juurdepääsule tervishoiuteenustele ning õigust oma keha üle otsustada; rõhutab seetõttu, 
et tuleb tagada õigus reproduktiivtervishoiule, rasestumisvastastele vahenditele ja 
abordile, sealhulgas legaalse abordi tähtaja pikendamise kaudu; 

17. rõhutab, et üha suurem arv kahe töötava vanema ja ühe vanemaga peresid on toonud 
kaasa uued lastehoiuvajadused; juhib tähelepanu sellele, et kvaliteetsed, kättesaadavad 
ja taskukohased lastehoiuteenused on olulised, et võimaldada vanematel jääda või 
siseneda tööturule ning vähendada tööhõives soolist ebavõrdsust; rõhutab siiski, et need 
lastehoiuteenused peaksid olema kättesaadavad ka tööotsijatest vanemate lastele ja 
ebakindlas olukorras olevate perede lastele;

18. rõhutab, et arvestades esilekerkivaid demograafilisi suundumusi, nagu vananev 
ühiskond, madalam sündimus ja sellest tulenevalt tööealise elanikkonna vähenemine, on 
vajadus ametlike ja mitteametlike pikaajaliste hooldusteenuste järele muutunud 
tähtsamaks kui kunagi varem; juhib tähelepanu sellele, et hooldusteenuste ja -taristu 
tagamine on eriti oluline naiste jaoks, kes on sageli meestest rohkem kaasatud nii 
ametlikku kui ka mitteametlikku eakate ja/või puuetega inimeste hooldusse, kellest 
enamik on samuti naised; rõhutab mitteametlike hooldajate puhul, kui olulised on 
perekonnasõbralikud puhkusesüsteemid ja sotsiaalkindlustusõiguste tagamine;

19. juhib tähelepanu erakordsele arengule tervishoiuteenuste osutamise valdkonnas 
COVID-19 meetmete raames; kutsub sellega seoses komisjoni üles toimima 
platvormina, et hõlbustada parimate tavade vahetamist hooldusteenuste kvaliteedi, 
kättesaadavuse ja taskukohasuse ning hooldusteenuste eri mudelite kohta; nõuab 
tungivalt, et komisjon uuriks mitteametlike hooldajate olukorda ja jagaks parimaid 
tavasid selle kohta, kuidas liikmesriigid nende tööd reguleerivad;

20. kutsub liikmesriike üles võimestama naisi TI-, IKT- ja STEM-sektorites 
juurdepääsetava, kvaliteetse ja vajadustele kohandatud digihariduse ning 
individualiseeritud koolituse ja oskuste arendamise kaudu, võttes soolise tasakaalu 
saavutamiseks arvesse majanduse ja tööturu digiteerimist; rõhutab sellega seoses 
vajadust näha ette mitte ainult koolitused ja oskuste arendamine internetis, vaid ka 
eriväljaõpe selles valdkonnas; kutsub komisjoni üles võtma vastu konkreetsed soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise meetmed ühtse turu strateegia ja digitaalarengu 
tegevuskava rakendamisel;

21. tunneb muret selle üle, et kaugtöö, mida propageeriti kui üht meedet COVID-19 leviku 
piiramiseks, on muutumas kõigi näidustuste kohaselt tööturul püsivamaks, ning see võib 
pikendatud töötundide tõttu tõsiselt mõjutada töötingimusi, eriti naiste puhul, kui samal 
ajal peavad naised hoolitsema ka kodu eest ja tegema majapidamistöid; nõuab tungivalt 
meetmete võtmist seaduse järgimiseks, tugevdades kontrolli tööaja järgimise üle ning 
edendades tervislikke ja turvalisi töötingimusi ning puhkeaega kooskõlas tööõigusega;

22. märgib, et taastuvenergiale üleminek annab võimaluse võidelda süsteemse soolise 
diskrimineerimise vastu ja võimaldada ühiskonnal kasutada ära mitmekülgsema tööjõu 
eeliseid; kutsub üles kaasama mitmesuguseid oskusi, sealhulgas tsiviilehitust, 
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keskkonnateadust, turustamist, õpetamist ja kogukonnaalast tegevust;

23. rõhutab praeguste ja tulevaste karjäärivõimaluste ja -teede loomist koostöös 
haridusasutustega, ning kaasavate ja stimuleerivate programmide ja poliitika loomist 
naiste ja tütarlaste jaoks STEMi ja mitte-STEMi kutsealadel;

24. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama kõigile võrdse juurdepääsu tehnoloogiale, 
haridusele, koolitusele, tööhõivele, sotsiaalkaitsesüsteemidele ja tervishoiule, võttes 
nõuetekohaselt arvesse nende naiste vajadusi, kes kannatavad mitut tüüpi 
diskrimineerimise all, sealhulgas puuetega, terviseprobleemidega, rassi- ja 
rahvusvähemuste hulka kuuluvad naised, eakad naised ja naised, kes ei läinud 
kõrgharidust omandama, üksikvanemad, maapiirkondades ja äärealadel elavad naised, 
pagulased, samuti LGBTQI+ inimesed, suurendamaks nende potentsiaali tööturul ning 
osalemist sotsiaal- ja ühiskondlikus elus, et tagada võrdsed võimalused ja kaotada 
sooline palgalõhe;

25. nõuab tungivalt, et 2021. aasta puuetega inimeste võrdõiguslikkuse strateegiasse lisataks 
veel sooline perspektiiv, pöörates sihipäraste meetmete ja tegevuste abil tähelepanu 
paremale juurdepääsule tööturule;

26. rõhutab vajadust lisada soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine koolituspoliitikasse ja 
-programmidesse, sest kriisi tõttu kõige enam kannatavad piirkonnad väärivad paremat 
tulevikku, mis põhineb kestlikkusel, võrdsusel ja sotsiaalsel õiglusel;

27. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama naiste osalemise COVID-19 kriisi 
poliitiliste lahendustega seotud otsuste tegemise protsessis;

28. kutsub komisjoni ja nõukogu üles võtma vastu siduvaid poliitikameetmeid palkade 
läbipaistvuse ja miinimumpalga kohta;

29. kutsub komisjoni üles võtma üksikemade puhul vastu spetsiifilise lähenemisviisi, kuna 
nad on majanduslikult eriti haavatavad, sest nad teenivad sageli vähem kui mehed ja 
lahkuvad lapsevanemaks saades suurema tõenäosusega tööturult; kutsub komisjoni üles 
tõhustama selles kontekstis elatisraha piiriülest kogumist käsitlevate olemasolevate 
õiguslike vahendite jõustamise tagamist, suurendades teadlikkust nende vahendite 
kättesaadavusest; nõuab tungivalt, et komisjon teeks tihedat koostööd liikmesriikidega, 
et teha kindlaks elatisraha kogumisega seotud praktilised probleemid piiriülestes 
olukordades ja töötada välja vahendid maksekohustuste täitmise tõhusaks jõustamiseks;

30. kutsub liikmesriike üles tegema asjakohast sammu soolise palgalõhe vastu võitlemises, 
investeerides naiste poolt domineeritud ja ebakindlate töösuhetega sektoritesse, nimelt 
hooldus- ja puhastussektorisse, parandades töötingimusi ning nõudes nende tööde 
suuremat majanduslikku ja sotsiaalset tunnustamist;

31. nõuab tungivalt, et liikmesriigid jätkaksid läbirääkimisi naissoost juhatuseliikmete 
direktiivi ja diskrimineerimisvastase direktiivi üle;

32. väljendab heameelt komisjoni võetud kohustuse üle esitada 2020. aasta lõpuks siduvad 
meetmed palkade läbipaistvuse kohta; rõhutab sellega seoses sotsiaalpartnerite ja kõigi 
sidusrühmade täieliku koostöö ning kaasamise olulisust;
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33. kutsub liikmesriike üles täiendama oma kavasid tasustamata hoolduskohustuste ühise ja 
õiglase jaotamise kohta, nimelt laste ja vanurite hoolduse valdkonnas, järgides häid 
tavasid ja tõhusaid näiteid;

34. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tunnustama COVID-19 pandeemia ajal eesliinil 
olnud hooldustöötajate olulist väärtust ühiskonnale, et parandada nende töötingimusi ja 
taasväärtustada need elukutsed sotsiaalpartnerite kaasamise ja kollektiivläbirääkimiste 
abil;

35. kutsub liikmesriike üles tagama, et tööandjad ja avalikud haldusasutused looksid tõhusa 
struktuuri, et ennetada ja käsitleda kaugtöö ajal toimepandavat naistevastast vägivalda, 
mille panevad toime töötajad või mis nende vastu toime pannakse;

36. rõhutab asjaolu, et kogu Euroopas on üksikvanemaga perekonnad vaesuse ja 
ebakindluse suhtes haavatavamad kui teised perekonnad; kutsub seetõttu üles 
suurendama nende sotsiaalset kaitset ja peretoetusi ning tagama juurdepääsu avalikele 
teenustele, sealhulgas eluasemele; kutsub üles võtma erakorralisi meetmeid, et kaitsta 
kõige vaesemaid ja haavatavamaid naisi, sealhulgas üksikvanemaga perekondi, ning 
suurendada veelgi nende turvalisust;

37. kutsub liikmesriike üles tagama, et piisavat sotsiaalset ja rahalist toetust antaks ka 
ebakindlas olukorras olevatele inimestele, sealhulgas vaesuseohus naistele või vaesuses 
elavatele naistele, kodututele või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevatele naistele;

38. nõuab tungivalt, et kõige haavatavamate rühmade, näiteks pagulaste, rändajate, romade 
jne sihtkohtades järgitaks ambitsioonikat poliitikat; 

39. rõhutab vajadust digitaalse kirjaoskuse toetamise järele hariduse kaudu ja ressursside 
tagamise järele, et ületada digitaalne lõhe, mida on esile tõstetud seoses sellega, et töö ja 
koolitus ning samuti paljud teenused ja võimalused on ootamatult veebi üle viidud;

40. julgustab liikmesriike järgima komisjoni suuniseid ELi tööhõivepoliitika kohta, 
sealhulgas võitlema ebakindla töö vastu, mis hõlmab sageli rohkem naisi kui mehi, 
võttes nõuetekohaselt arvesse oma riiklikke tööturumudeleid; kutsub komisjoni üles 
vaatama läbi platvormitöötajate töötingimused, et teha ettepanekuid nende olukorra 
parandamiseks, arvestades asjaolu, et COVID-19 pandeemia võib negatiivseid 
suundumusi nende tööhõives ainult suurendada;

41. juhib tähelepanu muutustele, mida õiglane üleminek tööturul ja uute keskkonnahoidlike 
töökohtade jaotumisel kaasa toob; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja 
strateegiaid, et tagada naiste juurdepääs uutele keskkonnahoidlikele töökohtadele ja 
vähendada soolist lõhet taastuvenergiasektori tööhõives.
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