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ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 3 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklit 9, 

– võttes arvesse oma 14. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni tõhusa tööjärelevalve kui 

Euroopas töötingimuste parandamise strateegia kohta1, 

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni ettevalmistuste kohta digitaalse 

ühtse turu aktiks2, 

A. arvestades, et finantskriisi majanduslikke tagajärgi on ikka veel tunda ning mitmes 

liikmesriigis on SKP jätkuvalt allpool 2008. aasta taset; 

B. arvestades, et ühtset turgu iseloomustab jätkuvalt kõrge töötuse määr; arvestades, et 

finantskriis on suurendanud töötute arvu enam kui 6 miljoni võrra; arvestades, et 2015. 

aasta lõpus oli liidus enam kui 22 miljonit töötut; 

C. arvestades, et poliitikameetmed, millega alandatakse tööalaseid, sotsiaalseid, 

keskkonnaalaseid ja tarbijakaitsestandardeid, viivad kiire allakäiguni, aidates seeläbi 

kaasa ühtse turu ausa konkurentsi moonutamisele; 

1. tunneb rahulolu ühtse turu strateegia üle, mis võib pakkuda töötajatele, ettevõtjatele ja 

tarbijatele uusi võimalusi ja aidata piiride avamisega ning kaupade ja teenuste liikumise 

ees seisvate tõkete kaotamisega elavdada Euroopa riikide majandust;  

2. märgib, et hea reguleerimine võib tuua kasu nii ettevõtjatele kui ka töötajatele ning aidata 

ühtsel turul edendada majanduskasvu ja kvaliteetset tööhõivet; võtab teadmiseks 

komisjoni parema õigusloome tegevuskava, mis hõlmab tõhusamat sidusrühmade osalust 

(näiteks REFITi platvormi abil) ja tõhusamat mõju hindamist; rõhutab, et lisaks 

lühiajaliste mõjude hindamisele tuleb hinnata ka õigusaktide pikaajalist väärtust ja 

õigusaktide puudumise tagajärgi; on veendunud, et parem, tõhusam ja lihtsam 

seadusandlus vähendab halduskoormust ning edendab majanduskasvu ja töökohtade 

loomist, tagades samal ajal jätkuvalt tarbijate, töötajate, tervise- ja keskkonnakaitse kõrge 

taseme;  

3. märgib, et kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumist tagava siseturu loomine on 

liidu üks olulisi eesmärke; 

4. märgib, kui oluline on edendada liikuvust programmide, näiteks Erasmus+ ja EURESe 

pakutavate koolituste, praktika, oskuste ja tööalase konkurentsivõime kaudu, mis 

võimaldavad miljonitel ELi töötajatel saada väärtuslikke kogemusi; 

5. rõhutab, et ühtse turu strateegias tuleb arvesse võtta sotsiaalset mõõdet kooskõlas Euroopa 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0012. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0009. 
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Liidu lepingu artikliga 3 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 9 ning see peab 

hõlmama ettepanekuid töötuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemiseks; toonitab, et ühtse 

turu strateegias tuleb panna rohkem rõhku töötuse, eriti pikaajalise, noorte ja üle 50 aasta 

vanuste töötuse vastu võitlemisele ja sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamisele; palub 

komisjonil oma strateegia sellega seoses läbi vaadata;  

6. rõhutab, et ühtse turu strateegias ei tohi tähelepanuta jätta tööstussektori potentsiaali 

tagada Euroopas majanduskasv ja luua kvaliteetseid töökohti;  

7. leiab, et ühtse turu eesmärkide tagamiseks ning majanduskasvu ja töökohtade loomiseks 

peab EL suurendama konkurentsivõimet vastavalt Euroopa Ülemkogu 

konkurentsivõimealases deklaratsioonis sätestatule; 

8. leiab, et sisenõudlus – ja eriti ostujõu parandamine, uudsete meetmete vastuvõtmine ja 

rohelisse majandusse investeerimine – on ühtse turu kogu potentsiaali kasutamiseks ja 

jätkusuutliku kasvu edendamiseks väga oluline; 

9. on veendunud, et piiriülest äritegevust takistavad tõkked piiravad ka majanduskasvu ja 

töökohtade loomist; nõuab seetõttu probleemi põhjalikku juhtumipõhist analüüsi; rõhutab, 

et liikmesriikidel on õigus reguleerida teenuseid ja kutsealasid kooskõlas oma 

sotsiaalpoliitiliste eesmärkidega; julgustab piirialadel looma EURESe piiriüleseid 

partnerlusi, mis aitavad kaasa tõelise Euroopa tööturu väljaarendamisele; 

10. tuletab meelde oma 2014. aasta raportit tõhusa tööjärelevalve kohta, milles rõhutatakse 

tööinspektsioonide olulisust ühtse turu moonutuste vältimiseks; nõuab, et 

sotsiaalkindlustussüsteemi koordineerimiseks kehtestataks selged ELi eeskirjad; palub 

komisjonil esitada koostöös liikmesriikidega uuringu Euroopa tööinspektsiooni loomise ja 

Euroopa sotsiaalkindlustuse kaardi kasutuselevõtmise võimaliku lisaväärtuse kohta; 

11. usub, et ilma konkurentsivõimeliste professionaalsete ja äriteenusteta kogu ELis võib 

ettevõtjatel tekkida raskusi konkurentsis püsimisega ja uute töökohtade loomisega; 

12. tuletab meelde, et konkurentsipoliitikat jõustatakse ELi tasandil; toonitab, et ühtsel turul 

esineval kõlvatul konkurentsil on kahjulik mõju seadusi järgivatele, eelkõige väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd); palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta 

otsustavaid meetmeid, et võidelda näiteks sotsiaal-, maksu- või tööõigusest 

kõrvalehoidumisel põhineva kõlvatu konkurentsiga; 

13. leiab, et Euroopa Komisjoni presidendi Junckeri soovitatud põhimõte, mis näeb ette samas 

kohas võrdse töö eest võrdset palka, on oluline vahend turumoonutuste vastu 

võitlemiseks; 

14. tuletab meelde, et kõigil ühtsel turul töötajatel peab sõltumata ettevõtte suurusest, 

töökohast või lepingust olema õigus saada parimat võimalikku kaitset seoses töötervishoiu 

ja -ohutusega; 

15. palub liikmesriikidel luua struktuurid piirialatöötajate nõustamiseks ja aitamiseks seoses 

teises liikmesriigis töötamisest tulenevate majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega; 

16. märgib, et ühtse turu ja digitaalse ühtse turu süvendamine võib luua uusi võimalusi, aga 
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tuua ka esile probleeme ja teemasid, nagu oskused, uued tööhõivevormid, 

finantsstruktuurid, sotsiaalkaitse ning töötervishoid ja -ohutus, kusjuures kõigi nendega 

tuleb tegeleda ja need kõik peavad tooma kasu nii ettevõtjatele, töötajatele kui ka 

tarbijatele;  

17. peab kahetsusväärseks, et ühtse turu strateegia ei pööra erilist tähelepanu oskuste tööturu 

nõudlusele mittevastavusele, kuna see piirab jätkuvalt ühtse turu kasvu; tõdeb murega, et 

40–47 % ELi elanikkonnast on ebapiisavate digitaaloskustega ning nõudlus 

digitaaloskustega töötajate järele kasvab 4 % aastas, samas kui avaliku sektori kulutused 

haridusele on alates 2010. aastast vähenenud 3,2 %, mis ohustab keskpikas perspektiivis 

ELi konkurentsiseisundit ja selle tööjõu tööalast konkurentsivõimet; julgustab liikmesriike 

investeerima digitaalhariduse ja -oskuste omandamisse; 

18. võtab teadmiseks jagamismajanduse võimalused luua töökohti, majanduskasvu ja 

kaasavamat tööturgu ning sellega seonduvad probleemid; palub komisjonil avaldada 

lähiajal suunised selle kohta, kuidas kohaldatakse ELi õigust jagamismajanduse eri 

mudelitele, et kõrvaldada õiguslik ebakindlus; rõhutab, et jagamismajandus ei tohi kaasa 

tuua maksudest ja sotsiaalmaksetest kõrvalehoidumist ega tööhõive- ja 

sotsiaalõigusnormide mittejärgimist; märgib vajadust kohandada ja ajakohastada 

õigusakte, et kasutada ära jagamismajanduse kogu potentsiaal, ning palub komisjonil ja 

liikmesriikidel hinnata vajadust kehtestada kõige sobivamal tasandil õigusraamistik, mis 

aitaks ületada võimalikud õiguslikud puudujäägid ja vältida ebakindlate töösuhete ja 

näiliste füüsilisest isikust ettevõtjate arvu suurenemist; 

19. tervitab komisjoni kavatsust koostada jagamismajanduse suunised, mis tagavad 

hädavajaliku õiguskindluse mitmes valdkonnas, näiteks tervishoiu ja ohutusnõuded, 

sotsiaalkindlustus ja tööhõive kaitse; 

20. võtab teadmiseks tööjõu liikuvuse paketi eesmärgid aidata kaasa sügavamale ja 

õiglasemale ühtsele turule; rõhutab samas, et on oluline tagada selles paketis sisalduvate 

meetmete proportsionaalsus ning et tuleb arvestada suure liikuvuse tagajärgedega teatud 

piirkondadele; 

21. on arvamusel, et ühtse turu strateegia võib pakkuda uusi võimalusi ELi majanduse 

alustalaks olevatele VKEdele, samuti mikroettevõtjatele ja uuenduslikele idufirmadele; 

usub, et õige ettevõtluskeskkonna arendamine, parandades selleks VKEdele mõeldud 

erasektori riskikapitali raamistikku, lihtsustades juurdepääsu rahastamisele, koostades 

usaldusväärseid õigusakte ning rakendades kogu ühtse turu raames täielikult põhimõtet 

„kõigepealt mõtle väikestele“, võib aidata kaasa majanduskasvule ja töökohtade 

loomisele; 

22. leiab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata ettevõtjate jaoks tõhusate ja läbipaistvate 

haldusnõuete väljatöötamisele; nõuab ühtsete kontaktpunktide loomist liikmesriikides, et 

toetada VKEsid ja alustavaid ettevõtteid näiteks lihtsustatud käibemaksunõuete kaudu; 

23. rõhutab, et komisjon toetab duaalset haridussüsteemi, mis aitab lisaks isikliku arengu 

hõlbustamisele lähendada Euroopa töötajate oskusi ja kvalifikatsiooni tööturu tegelikele 

vajadustele; rõhutab, kui tähtis on, et ühtse turu strateegia ei kahjustaks mingil viisil 

duaalset haridussüsteemi ja tagaks kvaliteetse praktika ja eelkõige tööhõive kaitse; 

rõhutab sotsiaalpartnerite olulist rolli duaalse haridussüsteemi arendamisel; usub, et ühes 
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liikmesriigis kasutatavat duaalset haridussüsteemi ei saa teine liikmesriik lihtsalt 

kopeerida, Euroopas tuleks keskenduda duaalse hariduse ja noorte tööhõive vahelisele 

tugevale seosele; 

24. märgib, et teenuste turg on ikka veel killustatud; palub komisjonil tagada teenuste 

direktiivi nõuetekohase rakendamise liikmesriikides ja viia läbi vajalikud reformid 

teenuste sektoris olevate tõkete kõrvaldamiseks, võttes selleks vastu sihipärase 

sektoripõhise teenuste käsituse, kahjustamata tarbijate, töötajate, tervise- ja 

keskkonnakaitse standardeid ning vajaduse korral liikmesriikide töösuhete süsteeme; juhib 

tähelepanu, et kehtivate eeskirjade ebapiisav jõustamine piirab ettevõtjate võimalusi ja 

takistab töökohtade loomist; rõhutab, et hindamised näitavad seda, et kui haldustõkked on 

madalamad, luuakse rohkem ettevõtteid ja seeläbi tugevdatakse töökohtade loomise 

potentsiaali;  

25. väljendab heameelt komisjoni seadusandliku ettepaneku üle käsitleda teatavatele 

elukutsetele juurdepääsu takistavaid regulatiivseid tõkkeid olulise sammuna ühtse turu 

avamiseks ja töökohtade loomise edendamiseks; 

26. kutsub komisjoni üles püüdlema teenuste piiriülese osutamise menetluse lihtsustatud ja 

ühtlustatud vormi suunas, et seeläbi vähendada töötajate lähetamisele esitatavaid nõudeid 

ning integreerida sel viisil VKEsid paremini siseturule; 

27. usub, et halduskoormuse ja nõuetele vastavuse kulude vähendamine ettevõtjatele, eriti 

VKEdele, samuti tarbetute õigusaktide tühistamine, jätkates samal ajal tarbijate, töötajate, 

tervise- ja keskkonnakaitse kõrge taseme tagamist, on ühtse turu strateegia eesmärkide 

saavutamise võtmeks; 

28. rõhutab sellega seoses vajadust suurendada tõhusalt VKEdele, mikroettevõtjatele ja 

uuenduslikele idufirmadele kättesaadavate ELi vahendite alase teabe edastamist; tuletab 

lisaks meelde, et ELi vahendite tõhusa kasutamise tagamiseks on oluline rakendada nende 

vahendite kasutamise järelevalve- ja kontrollisüsteemi; 

29. palub komisjonil teha koostööd liikmesriikidega, et lihtsustada ja kiirendada 

kutsekvalifikatsiooni tunnustamise menetlusi, sh hõlbustada ja julgustada ühiste 

koolitusraamistike algatamist, pidades samal ajal täielikult kinni subsidiaarsuse 

põhimõttest; palub komisjonil ja liikmesriikidel elavdada info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia ning loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja 

matemaatika valdkonna koolitust ja haridust, et anda nii praegusele kui ka tulevasele 

tööjõule vajalikud e-oskused; 

30. toetab meetmeid, mis soosivad ELi tööõigust käsitlevate diskrimineerimisvastaste 

õigusaktide lünkade sulgemist, eelkõige seoses puuetega inimestega; toetab lisaks 

nõukogu direktiivi 2000/78/EÜ (võrdse kohtlemise kohta töö saamisel ja kutsealale 

pääsemisel) viivitamatut rakendamist; 

31. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku teenistuspassi kasutuselevõtu kohta ettevõtjate 

jaoks, et edendada veelgi teenuste vaba liikumist; usub, et selline pass ei tohiks piirata 

vastuvõtvate liikmesriikide pädevust tagada siseriikliku ja Euroopa tööõiguse tõhusat 

jõustamist ja kontrolli; väljendab sügavat muret sellise vahendi kuritarvitamise pärast ning 

palub komisjonil viia läbi ettepaneku regulatiivse mõju põhjalik hindamine, et hinnata 
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selle võimalusi ja ohte; 

32. palub liikmesriikidel avaliku hanke kontekstis kasutada võimalust kehtestada sotsiaalseid 

nõudeid; 

33. palub komisjonil ja liikmesriikidel toetada kvaliteetset tööhõivet jagamismajanduses, 

kohandades ja ajakohastades õigusakte, hoidudes õiguslikult ebaselgetest kohtadest, kus ei 

peeta kinni kehtivatest maksuõiguse, töövõtja õigusi käsitlevatest ja regulatiivsetest 

nõuetest ning tarbijaõigustest, ning andes ühtlasi nende käsutusse õigusraamistiku, mis 

lubaks ettevõtjatel kasvada, tegeleda innovatsiooniga ja luua töökohti; palub lisaks 

komisjonil edendada jagamismajanduse ettevõtjatele antavat eritoetust, mis aitaks neil 

saavutada majanduskasvu, innovatsiooni ja uute töökohtade loomisega seotud eesmärgid; 

34. tunneb heameelt deklareerimata töö vastase võitluse platvormi kasutuselevõtmise üle ning 

julgustab eriti liikmesriike ja sotsiaalpartnereid tegema maksimaalseid pingutusi, et 

võidelda veelgi tõhusamalt deklareerimata töö ja näiliste füüsilisest isikust ettevõtjate 

vastu; 

35. rõhutab, et töökohtade digitaliseerimise võimaluste ärakasutamiseks on vaja luua turvaline 

paindlik tööaja korraldus, stabiilsed töötingimused, sotsiaalkaitse ja hõlbustada nn arukat 

töökorraldust tootlikkuse ning töö- ja eraelu tasakaalu parandamiseks; rõhutab, kui oluline 

on digitehnoloogiale üleminek maapiirkondades, et oleks võimalik kasu saada 

digitaalarengu tegevuskava pakutavatest arvukatest võimalustest, nagu näiteks kaugtöö; 

36. kordab oma kindlat vastuseisu komisjoni ettepaneku suhtes võtta vastu ühe osanikuga 

osaühinguid käsitlev direktiiv; 

37. toonitab tugevate ja sõltumatute sotsiaalpartnerite ja tulemusliku sotsiaaldialoogi olulisust; 

rõhutab vajadust kaasata sotsiaalpartnerid vajaduse korral reguleeritud kutsealade 

valdkonna võimalikke riiklikke reforme käsitlevatesse aruteludesse; 

38. rõhutab sotsiaaldialoogi pidamise olulisust seoses ühtse turu tagatavate tööhõive 

võimaluste ja muutustega. 
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