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ETTEPANEKUD 

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A.  arvestades, et ebavõrdsuse kasv ELis võib hea majanduspoliitika kujundamise ja 

majandusarengu seisukohast kahjulik olla; arvestades, et ebavõrdsust peetakse tavaliselt 

üksnes sotsiaalseks probleemiks; arvestades, et kaubanduse üleilmastumine on aidanud 

vähendada üldist ebavõrdsust kogu maailmas, samas on sellel olnud oma osa ka uue 

ebavõrdsuse esilekerkimises; arvestades, et IMF leidis ülemaailmsel tasandil 

pöördvõrdelise seose elanikkonna rikkaima 20 % sissetuleku osakaalu ja majanduskasvu 

vahel, mis tähendab, et kui elanikkonna rikkaima 20 % sissetuleku osakaal suureneb 

1 protsendipunkti võrra, siis on SKP kasv järgmise viie aasta jooksul tegelikult 

0,08 protsendipunkti võrra madalam; arvestades, et seevastu elanikkonna vaeseima 20 % 

sissetuleku osakaalu samaväärset kasvu seostatakse 0,38 protsendipunkti võrra suurema 

majanduskasvuga; arvestades, et sobivate tingimuste korral võib võrdsus nii häid 

majandustulemusi soodustada kui ka nendest tuleneda; arvestades, et nõuetekohaselt 

toimiv majandus ja tööturg on endiselt üks kõige tõhusam vahend töötuse vastu 

võitlemiseks ja seeläbi ebavõrdsuse vähendamiseks; 

B. arvestades, et ELis on investeeringute puudujääk; arvestades, et avaliku ja erasektori 

investeeringud on põhielemendid ja võivad aidata vähendada ebavõrdsust tööhõive 

suurendamise kaudu; arvestades, et struktuurseid puudusi tuleb nõuetekohaselt käsitleda; 

arvestades, et eeldatavasti ajakohastatakse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi 

(EFSI), et aidata kaotada investeeringute puudujääki; arvestades, et investeeringute 

puudujääki tuleb käsitleda, tugevdades sealhulgas finantsturge, et edendada uuenduslikke 

projekte, mis võivad tööhõivet suurendada; 

C. arvestades, et ebavõrdsusevastane võitlus võib hoogustada töökohtade loomist ja 

majanduskasvu ning samas vähendada vaesust; arvestades, et 2015. aastal oli Euroopa 

Liidus vaesuse ohus 47,5 % kõigist töötutest1; 

D. arvestades, et ebavõrdsus on mitmetahuline nähtus, mis ei piirdu rahaliste küsimustega, 

vaid puudutab ka inimestele kättesaadavate võimaluste erinevusi sõltuvalt näiteks nende 

soost, etnilisest päritolust, seksuaalsest sättumusest, geograafilisest asukohast või 

vanusest; 

1.  juhib tähelepanu sellele, et avaliku ja erasektori investeeringud võivad luua töökohti ning 

et töötus on üks peamisi ebavõrdsuse põhjusi; rõhutab vajadust kaotada investeeringute 

puudujääk ning luua soodne ettevõtluskeskkond investeeringuteks strateegilistesse 

valdkondadesse ja uutesse tehnoloogiatesse, et vähendada ebavõrdsust, elavdada 

majanduskasvu, võidelda töötuse vastu, edendada tugeva, jätkusuutliku ja 

konkurentsivõimelise tööstuse arendamist ning saavutada ELi pikaajalised 

poliitikaeesmärgid; toonitab lisaks asjaolu, et kõrge töötuse määr avaldab survet 

palgalanguseks ning sellel võib mõnel juhul olla kahjulik mõju ka töö- ja sotsiaalsetele 

tingimustele; rõhutab, et võitlus töötuse vastu on vajalik, kuid ei ole iseenesest piisav 

tingimus ebavõrdsuse vähendamiseks;  

                                                 
1 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics  
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2.  väidab, et investeeringud ja avalike teenuste tõhusad struktuurid koos erasektori teenuste 

osutamisega on väga olulised ebavõrdsuse kvalifikatsioonimõõtmega tegelemiseks; 

rõhutab, et kui rahvastiku üldine haridus- ja oskuste tase tõuseb, eelkõige finants- ja 

digikirjaoskuse valdkonnas, siis ei vähene mitte ainult sissetulekute ebavõrdsus, vaid ka 

sotsiaalne tõrjutus; palub komisjonil tagada, et Euroopa konkurentsipoliitika võimaldab 

ausat konkurentsi ja aitab võidelda kartellide või kokkusobimatu riigiabiga, mis 

moonutavad hindasid ja häirivad siseturu toimimist, pidades silmas tarbijate kaitse 

tagamist; 

3. rõhutab, kui tähtis on töötajate haridus, koolitus ja ümberõpe kui põhiline elukestva õppe 

vahend selliste vajalike oskuste suurendamiseks ja tugevdamiseks, mis aitavad töötajatel 

edukalt tööturul osaleda ning võidelda töötusega, eesmärgiga tagada, et meie praegused 

tehnoloogilised edusammud ei muutuks ebavõrdsuse allikaks; rõhutab, et asjaomase 

elukestva õppe poliitikaga tuleks edendada töötajate oskuste ajakohastamist ja ümberõpet 

eelkõige madala kuni keskmise kvalifikatsiooniga töötajate ja kõige suuremas sotsiaalse 

ebavõrdsuse ohus olevate töötajate puhul; 

4. toonitab asjaolu, et praegustes ühiskondades valitsevad suured sotsiaalseid probleemid, 

mis on seotud ka ebavõrdsusega, vaatamata olemasoleva heaoluühiskonna leevendavale 

mõjule; rõhutab, et nendele probleemidele lahenduse otsimine on avalike teenistuste ja 

poliitikakujundajate jaoks kohustus, kuid erainvestorite jaoks võimalus; nõustub 

komisjoni seisukohaga, et sissetulekute ebavõrdsuse ja rahalise vaesuse probleemi 

lahendamiseks on vaja ulatuslikke ennetavaid ja leevendavaid meetmeid, sealhulgas 

võrdset juurdepääsu haridusele ja tervishoiule, paremate võimalustega tööturgu ja 

paremaid teenimisvõimalusi, taskukohaseid kvaliteetseid teenuseid ning hästi läbi 

mõeldud maksu- ja toetussüsteeme; juhib tähelepanu asjaolule, et liikmesriikide 

sotsiaalpoliitika koordineerimist käsitlevates ELi algatustes tuleb arvesse võtta iga 

liikmesriigi majandusarengu taset ja võimaldada neil töötada välja sotsiaalsüsteemid, mis 

vastavad nende konkreetsele olukorrale; on seisukohal, et komisjoni käivitatud Euroopa 

sotsiaalõiguste sammas aitab koordineerida meetmeid, et võidelda ebavõrdsuse vastu; 

5. märgib vastavalt maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga 

meetmete erikomisjonide (TAXE I ja TAXE II) ning rahapesu, maksustamise vältimise ja 

maksudest kõrvalehoidumise uurimise komisjoni (PANA) järeldustes väljatoodule 

maksupoliitika määravat tähtsust tulude kogumisel ning selle ümberjaotavat funktsiooni 

sissetulekute ja jõukuse ebavõrdsuse vähendamisel; toonitab sellega seoses, et maksudest 

kõrvalehoidumine ja maksustamise vältimine mõjutavad riigi rahandust ja avalikku 

poliitikat; rõhutab, et õiglasem maksustamine, võitlus ebaseaduslike rahavoogudega ning 

ühendusesisese käibemaksupettuse vastased meetmed võivad suurendada maksutulusid 

ning samas teha lõpu hargmaiste ettevõtjate ja sealhulgas Euroopa äriühingute 

maksuparadiisidele; kutsub liikmesriike üles võtma vastu progressiivsed ja õiglased 

siseriiklikud maksusüsteemid, et vähendada ebavõrdsust, ning tõhustama võitlust 

maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastu, et parandada maksutulude 

kogumist; 

6. kordab, et liikmesriikidel on juhtiv roll riigi sotsiaalse olukorra jälgimisel, tehes kindlaks 

kodanike olemasolevad vajadused, et kujundada oma tööhõive- ja sotsiaalpoliitikat, ning 

rõhutab, et EL peaks neid jõupingutusi toetama ja julgustama; kutsub komisjoni üles 

hindama ebavõrdsust käsitlevate eri õigusaktide rakendamist ning tegema puuduste 
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tuvastamise korral ettepaneku need seejärel läbi vaadata; märgib, et peaks eksisteerima 

võimalus hinnata asjaomase poliitika tõhusust ebavõrdsuse vähendamisel, analüüsides 

sealhulgas vajaduse korral Euroopa poolaasta raames muudatusi eelkõige 

sissetulekurühmades. 
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