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ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et tööhõive määr euroalal kasvas 2016. aastal 1,4 %; arvestades, et 2017. 

aasta märtsis oli töötuse määr 9,5 % võrreldes 10,2 %-ga 2016. aasta märtsis; arvestades, 

et hoolimata hiljutistest edusammudest pole töötuse määr langenud veel kriisieelsele 

tasemele;  

B. arvestades, et tööhõive määr ELi 28 riigis kasvas 2016. aastal 1,2 % ning et 2017. aasta 

esimeses kvartalis oli tööga hõivatud 234,2 miljonit inimest, mis on läbi aegade kõrgeim 

näitaja1; arvestades aga, et seoses majanduskasvuga loodud töökohtade suur arv varjab ka 

probleeme, näiteks töötundide arv ei ole täielikult taastunud ning tootlikkuse kasv on 

jäänud tagasihoidlikuks; arvestades, et kui need tegurid on püsivad, võivad need avaldada 

lisasurvet pikaajalise majanduskasvu väljavaadetele ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele 

ELis2; 

C. arvestades, et tööhõivemäär on naiste hulgas üldiselt madalam: 2015. aastal oli 20–

64aastaste meeste tööhõive määr 28 ELi liikmesriigis 75,9 %, kuid naiste puhul 64,3 %; 

D. arvestades, et 2017. aasta märtsis oli noorte töötuse määr 19,4 % võrreldes 21,3 %-ga 

2016. aasta märtsis; arvestades, et noorte tööpuuduse määr on endiselt lubamatult suur; 

arvestades, et 2015. aastal oli mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-noored) 

osakaal endiselt kõrge ja moodustas 14,8 % 15–29aastastest noortest (s.o 14 miljonit 

inimest); arvestades, et NEET-noortega seotud kulud liidus on hinnanguliselt 153 

miljardit eurot aastas (1,21 % SKPst) – toetuste ning saamata jäänud tulu ja maksudena3, 

samas kui noortegarantii kasutuselevõtu hinnanguline kogukulu euroalal on 21 miljardit 

eurot aastas (0,22 % SKPst); arvestades, et praegu on noorte tööhõive algatuse kavale 

eraldatud 1 miljard eurot, millele lisandub veel 1 miljard eurot Euroopa Sotsiaalfondist 

ajavahemikus 2017–2020; 

E. arvestades, et kuigi pikaajaline töötus ELi 28 liikmesriigis on langenud 5 %-lt 2014. 

aastal 4 %-le 2016. aastal, on tegemist probleemiga, mis moodustab ligi poole kogu 

töötusest; märgib murega, et 2016. aasta väga pikaajalise töötuse määr 2,5 % on siiski 

1 % võrra suurem kui 2008. aasta vastav näitaja; arvestades, et liikmesriikide vahel on 

endiselt suured erinevused; 

F. arvestades, et paljudes liikmesriikides väheneb tööealise elanikkonna ja tööjõu hulk 

endiselt, eelkõige madala sündimuse tagajärjel; arvestades, et naiste ning jätkuvalt 

saabuvate rändajate, pagulaste ja varjupaigataotlejate tööalase konkurentsivõime 

parandamine on liikmesriikide võimalus selle probleemiga toime tulla ja tugevdada 

tööjõulist elanikkonda ELis; 

G. arvestades, et üks strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkidest on vähendada vaesuses ja 

sotsiaalses tõrjutuses elavate või sellisesse olukorda sattumise ohus olevate inimeste arvu 

                                                 
1 Euroopa tööhõive ja sotsiaalarengu aastaaruanne (2017), lk 11. 
2 Samas, lk 46. 
3 Eurofoundi aruanne noorte töötuse kohta. 
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vähemalt 20 miljoni võrra; arvestades, et vaesus väheneb, kuna 2015. aastal oli vaesusse 

ja sotsiaalsesse tõrjutusse sattumise ohus 4,8 miljonit inimest vähem kui 2012. aastal; 

arvestades, et 2015. aasta näitaja ületab 2008. aasta vastavat näitajat siiski veel 1,6 

miljoni inimese võrra; arvestades, et 2012. aastal oli vaesusse ja sotsiaalsesse tõrjutusse 

sattumise ohus 32,2 miljonit puudega inimest; arvestades, et 2013. aastal elas ELi 28 

liikmesriigis 26,5 miljonit last vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus; arvestades, et 

vaesusse ja sotsiaalsesse tõrjutusse sattumise ohu määr 23,7 % on endiselt lubamatult 

kõrge ning et see näitaja on mõnedes liikmesriikides pidevalt väga kõrge; arvestades, et 

lisaks on kütteostuvõimetus ikka veel nii suur, et 11 % sellest mõjutatud ELi 

elanikkonnast võib sattuda ebasoodsate olude nõiaringi; 

H. arvestades, et majanduskasv enamikus liikmesriikides on endiselt väike, ELi 2016. aasta 

kasvumäär langes 2 %ni ja stabiliseerus sellel tasemel (samas oodatakse üleilmse 

majanduskasvu (v.a EL) suurenemist 2016. aasta tasemelt 3,2 % käesoleval aastal 3,7 

%ni ja 2018. aastal 3,9 %ni), vaatamata ajutistele positiivsetele teguritele, nagu madal 

naftahind, madalad krediidiintressid ja ebatraditsiooniline rahapoliitika, mis annab 

tunnistust sellest, et EL saaks majanduse ja sotsiaalse taastumise elavdamiseks rohkem 

ära teha, et muuta see keskpikas plaanis jätkusuutlikumaks; 

I. arvestades, et nagu komisjon on märkinud1, tuleb selleks, et suurendada ühtlustumist 

liikmesriikides ja kogu ELis, saavutada kaasavam, jõulisem ja jätkusuutlikum 

majanduskasv; 

J. arvestades, et olukord ja tingimused tööturul on liikmesriigiti väga erinevad, kuigi need 

erinevused on vähenemas; 

K. arvestades, et euroala majanduspoliitika mõjutab oluliselt ka teiste liikmesriikide 

majandust; 

L. arvestades, et maksudest kõrvalehoidumine ja korruptsioon, mis on üha enam riigipiire 

ületavad nähtused, mõjutavad kõiki liikmesriike ja õõnestavad liidu majandustulemusi, 

õigusriigi põhimõtet ja demokraatlike institutsioonide usaldusväärsust; 

M. arvestades, et tööhõive ja töö uued vormid levivad tänu tööturu digipöördele üha 

laialdasemalt; 

N. arvestades, et investeeringud, olgu need siis avaliku sektori või erainvesteeringud, on 

peamine vahend ühtekuuluvuse ja reaalmajanduse kasvu ning tootlikkuse ja ülemaailmse 

konkurentsivõime suurendamiseks; 

1. on seisukohal, et vaja on jätkuvaid jõupingutusi, et saavutada tasakaal Euroopa poolaasta 

protsessi majandusliku ja sotsiaalse mõõtme vahel ning edendada sotsiaalselt ja 

majanduslikult tasakaalustatud struktuurireforme, mis vähendavad ebavõrdsust ning 

edendavad inimväärsete töökohtade loomist, mis toob kaasa kvaliteetse tööhõive, 

jätkusuutliku majanduskasvu ja sotsiaalsed investeeringud; toetab sotsiaalnäitajate 

tulemustabeli kasutamist Euroopa poolaasta raames; nõuab, et riigipõhistes soovitustes 

                                                 
1 Komisjoni 22. mai 2017. aasta pressiteade „2017. aasta Euroopa poolaasta kevadpakett: komisjon esitab 

soovitused liikmesriikidele”. 
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pöörataks rohkem tähelepanu struktuurilisele tasakaalustamatusele tööturul; 

2. kordab nõudmist käsitleda kolme uut tööhõive põhinäitajat võrdsetel alustel 

olemasolevate majandusnäitajatega, tagades seega sisemise tasakaalustamatuse parema 

hindamise ning muutes struktuurireformid tõhusamaks; teeb ettepaneku lisada 

riigipõhiste soovituste struktuuri mittekaristuslik sotsiaalse tasakaalustamatuse menetlus, 

et hoida ära võistlus madalaimate sotsiaalsete normide nimel, tuginedes sotsiaalsete ja 

tööhõivenäitajate tulemuslikule kasutamisele makromajanduslikus järelevalves; märgib, 

et ebavõrdsus on suurenenud ligikaudu kümnes liikmesriigis ning see on üks peamisi 

sotsiaal-majanduslikke probleeme ELis1; 

3. rõhutab asjaolu, et sotsiaalselt ja majanduslikult vastutustundlikud reformid peavad 

põhinema solidaarsusel, integratsioonil ja sotsiaalsel õiglusel; rõhutab, et reformidega 

peaks arvesse võtma ka jätkusuutlikku toetust sotsiaalsele ja majanduslikule taastumisele, 

looma kvaliteetseid töökohti, suurendama sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 

kaitsma haavatavaid ühiskonnarühmi ja parandama kõigi kodanike elutingimusi; 

4. on veendunud, et Euroopa poolaasta protsess peaks aitama lahendada mitte ainult 

olemasolevaid, vaid ka esilekerkivaid ühiskondlikke probleeme, et tagada suurem 

majanduslik tõhusus koos sotsiaalselt ühtekuuluvama Euroopa Liiduga; tunnistab sellega 

seoses vajadust hinnata ELi poliitika sotsiaalset mõju; 

5. palub komisjonil tagada piisav rahastamine võitluseks noorte töötusega, mis on ELis 

endiselt lubamatult kõrge, ning jätkata noorte tööhõive algatusega ka pärast praeguse 

mitmeaastase finantsraamistiku lõppu, samal ajal parandades selle toimimist ja 

elluviimist, ning võtta arvesse Euroopa Kontrollikoja hiljutise noorte töötust ja noorte 

tööhõive algatust käsitleva eriaruande järeldusi; kutsub liikmesriike üles rakendama 

Euroopa Kontrollikoja soovitusi ja tagama noortegarantii täieliku kättesaadavuse; peab 

kahetsusväärseks eelarvelisi ümberpaigutusi Euroopa Sotsiaalfondist, sh noorte tööhõive 

algatusest, Euroopa solidaarsuskorpusele, mida tuleks tegelikult finantseerida kõigi 

rahastamisvahendite abil, mida on võimalik kasutada kehtiva mitmeaastase 

finantsraamistiku määruse kohaselt; rõhutab vajadust loodud töökohtade kvalitatiivse ja 

kvantitatiivse hindamise järele; rõhutab, et ELi vahendeid ei tohiks kasutada riiklike 

sotsiaalhüvitiste asendamiseks; 

6. rõhutab asjaolu, et noortegarantii rakendamist tuleks tõhustada nii riiklikul, piirkondlikul 

kui ka kohalikul tasandil ning toonitab selle tähtsust üleminekul koolist tööle; märgib, et 

erilist tähelepanu tuleb pöörata noortele naistele ja tüdrukutele, kes võivad kvaliteetsete 

tööpakkumiste, jätkuõppe, praktika- või õpipoisiõppe koha saamisel seista silmitsi 

soopõhiste takistustega; rõhutab vajadust tagada, et noortegarantii jõuaks nende noorteni, 

kes on mitmekordse tõrjutuse ja äärmise vaesuse ohus; 

7. kutsub liikmesriike üles rakendama ettepanekuid, mis sisalduvad nõukogu 15. veebruari 

2016. aasta soovituses pikaajaliste töötute integreerimise kohta tööturule2; 

8. on arvamusel, et aktiivse ja jätkusuutliku tööjõuturupoliitika ulatust, tõhusust ja 

tulemuslikkust tuleb suurendada piisava ja asjakohase rahastamisega, keskendudes 

                                                 
1 Euroopa tööhõive ja sotsiaalarengu aastaaruanne (2017), lk 47. 
2 ELT C, 20.2.2016, lk 1. 
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keskkonna-, tööandja-, töötaja-, tervise- ja tarbijakaitsele; on seisukohal, et tõsiselt tuleb 

tegeleda palgavaesuse nähtusega; rõhutab avaliku sektori investeeringute suurendamise ja 

erasektori kaasatuse parandamise tähtsust majanduslikus ja sotsiaalses arengus; 

9. avaldab kahetsust seoses asjaoluga, et komisjon ei ole oma hinnangute/soovituste paketis 

pööranud piisavalt tähelepanu sotsiaalmajandusele; juhib tähelepanu, et selles sektoris 

tegutseb 2 miljonit äriühingut, mis annavad tööd rohkem kui 14 miljonile inimesele ning 

aitavad saavutada 2020. aastaks seatud eesmärke; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 

sotsiaalseid ettevõtteid rohkem tunnustama ja suurendama nende nähtavust Euroopa 

sotsiaalmajanduse tegevuskava abil; on seisukohal, et ebapiisav tunnustamine teeb 

rahastamise saamise nende jaoks raskemaks; kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut 

Euroopa põhikirja loomiseks ühistutele, ühingutele, sihtasutustele ja vastastikustele 

ühingutele; 

10. tuletab meelde vajadust toetada ja tugevdada sotsiaaldialoogi, kollektiivläbirääkimisi ja 

töötajate seisukohta palgakujundussüsteemides, millel on otsustava tähtsusega roll 

töötingimuste kõrge taseme saavutamises; rõhutab, et tööõigus ja ranged sotsiaalnormid 

täidavad sotsiaalses turumajanduses olulist rolli, toetades sissetulekuid ja julgustades 

investeerimist võimekusse; rõhutab, et kõigis ELi õigusaktides tuleb austada 

ametiühingute õigusi ja vabadusi, järgida kollektiivlepinguid vastavalt liikmesriikide 

tavadele ning toetada võrdset kohtlemist töö saamisel ja kutsealale pääsemisel; 

11. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa majandus ei ole piisavalt taastunud, et pakkuda 

tööd kõigile tööotsijatele ja töötutele; rõhutab, et lisaks töökohtade loomisele, sh avaliku 

sektori investeeringute abil, toob tööturust eemale jäävate inimeste tööturule 

integreerimine individuaalselt kohandatud meetmete abil kasu üksikisikutele, stabiliseerib 

sotsiaalset kaitset ja toetab majandust; 

12. kutsub komisjoni üles lähtuma Euroopa Parlamendi resolutsioonist, esitades 

ambitsioonikaid ettepanekuid tugeva Euroopa sotsiaalõiguste samba loomiseks ning 

aluslepingute sotsiaalsete eesmärkide täielikuks saavutamiseks, et parandada kõigi elu- ja 

töötingimusi ning pakkuda igaühele häid võimalusi; 

13. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tegema kõik endast oleneva, et vähendada 

ettevõtlussektori halduskoormust ja finantskulusid, eelkõige mikro-, väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate jaoks, ning tühistama ülemäärast bürokraatiat põhjustavaid 

õigusakte, suurendades seeläbi majanduskasvu ja tööhõivet; 

14. hoiatab väheneva palgatulu osakaalu, töötasu ja sissetulekute kasvava ebavõrdsuse ning 

suureneva palgavaesuse eest ELis; tuletab meelde, et nii Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni inimõiguste ülddeklaratsioonis (1948) kui ka Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni põhikirjas (1919) tunnistatakse, et töötajad peavad saama äraelamist 

võimaldavat töötasu, ning et kõik inimõiguste deklaratsioonid väljendavad sama 

seisukohta, et tasu peaks olema perekonna toetamiseks piisav; 

15. rõhutab, et töötasu peab võimaldama töötajatel rahuldada nii enda kui ka oma perekonna 

vajadusi ning et iga töötaja peaks Euroopa Liidus saama äraelamist võimaldavat töötasu, 

mis ei taga pelgalt niisuguseid hädavajalikke asju nagu põhitoiduained, peavari ja rõivad, 

vaid millest piisab ka tervishoiu, hariduse, transpordi, meelelahutuse ja mõningate 

säästude jaoks, mis aitavad toime tulla ettenägematute sündmuste nagu haiguste või 
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õnnetusjuhtumitega; toonitab, et just selline on inimväärne elatustase, mille peaks ELi 

töötajatele ja nende perekondadele tagama äraelamist võimaldav töötasu; 

16. palub komisjonil uurida, kuidas määrata kindlaks, mida võiks äraelamist võimaldav 

töötasu hõlmata ja kuidas seda tuleks mõõta, et varustada sotsiaalpartnerid 

võrdlusvahendiga ning aidata vahetada parimaid tavasid selles valdkonnas; 

17 tuletab meelde, et inimväärne töötasu on oluline mitte üksnes sotsiaalse ühtekuuluvuse, 

vaid ka tugeva majanduse ja tootliku tööjõu säilitamise jaoks; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles rakendama meetmeid, mille eesmärk on parandada töökohtade kvaliteeti 

ja vähendada palgaerinevusi; 

18. juhib tähelepanu jätkuvale vajadusele sotsiaalkindlustussüsteemide paremaks 

koordineerimiseks Euroopa tasandil, mille eest vastutavad liikmesriigid; rõhutab, et 

esmatähtis on tagada sotsiaalkindlustussüsteemide jätkusuutlikkus ja õiglus, mis on 

Euroopa sotsiaalse mudeli kesksed sambad; toonitab, et piisav, jätkusuutlik pension on 

universaalne õigus; palub liikmesriikidel tagada jätkuvate demograafiliste muutuste 

olukorras piisavad ja jätkusuutlikud pensionid; rõhutab asjaolu, et pensionisüsteemid 

peaksid tagama piisava pensionisissetuleku, mis ületab vaesuspiiri ja võimaldab 

pensionäridel säilitada korraliku elatustaseme; on veendunud, et parim viis naistele ja 

meestele jätkusuutlike, turvaliste ja piisavate pensionide tagamiseks on tõsta üldist 

tööhõive määra ja suurendada kvaliteetsete töökohtade arvu kõigis vanuserühmades ning 

parandada töö- ja tööhõivetingimusi; juhib tähelepanu asjaolule, et sooline pensionilõhe 

on endiselt märkimisväärne ja sellel on negatiivsed sotsiaalsed ja majanduslikud 

tagajärjed; rõhutab sellega seoses, kui tähtis on integreerida naised tööturule ja võtta muid 

asjakohaseid meetmeid, et võidelda naiste ja meeste palgaerinevuse ja eakate inimeste 

vaesusega; on veendunud, et pensionisüsteemide ja eelkõige pensioniea reformid peaksid 

kajastama ka tööturu suundumusi, sündimust, tervise ja jõukuse olukorda, töötingimusi ja 

majandusliku sõltuvuse määra; 

19. on seisukohal, et nendes reformides tuleb arvesse võtta ka miljonite niisuguste töötajate, 

eelkõige naiste, noorukite ja füüsilisest isikust ettevõtjate olukorda Euroopas, kes 

seisavad silmitsi ebakindlate töösuhete, sunnitud töötuse perioodide ja tööaja 

vähendamisega; 

20. palub komisjonil ka edaspidi pöörata erilist tähelepanu lastehoiu teenuste parandamisele 

ja paindlikule tööajale, vananevate meeste ja naiste ning teiste ülalpeetavate isikute 

vajadustele seoses pikaajalise hooldusega; 

21. taunib soolise palgalõhe ja pensionilõhe püsimist; nõuab, et EL ja liikmesriigid koostöös 

sotsiaalpartnerite ja soolise võrdõiguslikkuse organisatsioonidega kehtestaksid ja 

rakendaksid poliitikameetmeid soolise palga- ja pensionilõhe kaotamiseks; kutsub 

liikmesriike üles tegema lisaks nimetatud jõupingutustele korrapäraselt palgauuringuid; 

22. rõhutab, et mittepiisavad ja ebatäpselt suunatud investeeringud oskuste arendamisse ja 

elukestvasse õppesse, eelkõige digitaaloskuste ja programmeerimise, aga ka kasvavates 

sektorites, nagu rohemajanduses vajalike oskuste arendamisse, võivad õõnestada liidu 

konkurentsivõimet; kutsub liikmesriike üles tagama paremat teadmiste ja parimate tavade 

vahetamist ja koostööd ELi tasandil, et aidata kaasa oskuste arendamisele 

kvalifikatsioonide ning vastavate haridus- ja koolitusprogrammide ja -õppekavade 
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uuendamise kaudu; märgib, kui tähtsad on mitteformaalses ja informaalses 

õpikeskkonnas omandatud oskused; rõhutab seetõttu, et tähtis on mitteformaalse ja 

informaalse õppimise vormis omandatud teadmiste valideerimissüsteem, eelkõige kui 

need teadmised ja kogemused on omandatud vabatahtliku tegevuse kaudu; 

23. on seisukohal, et parem oskuste nõudlusega vastavusse viimine ja kvalifikatsioonide 

vastastikuse tunnustamise parandamine on oluline selleks, et vähendada oskuste 

puudujääki ja mittevastavust nõudlusele; rõhutab sellega seoses kutsehariduse ja -õppe 

ning õpipoisiõppe potentsiaalset tähtsust; palub komisjonil töötada välja üleeuroopaline 

oskuste vajaduste prognoosimise vahend, mis hõlmaks ka kasvavates sektorites vajalikke 

oskusi; on veendunud, et tulevaste vajalike oskuste prognoosimiseks on vaja kõigil 

tasanditel kindlalt kaasata kõik tööturu sidusrühmad; 

24. nõuab tungivalt, et komisjon kehtestaks kõik sobivad noorte liikuvuse suurendamise 

mehhanismid, sealhulgas õpipoisiõpe; palub liikmesriikidel toetada õpipoisiõpet ja 

kasutada täiel määral ära programmis „ERASMUS+“ õpipoiste jaoks eraldatud 

vahendeid, et tagada selle koolitusliigi kvaliteet ja atraktiivsus; nõuab EURESe määruse 

paremat rakendamist; rõhutab, et riiklike ametiasutuste ja sidusrühmade vahelise koostöö 

parandamine kohalikul tasandil ning sünergia parandamine valitsuste tasandil suurendaks 

programmide ulatust ja mõju; 

25. on seisukohal, et tuleb parandada juurdepääsetavust haridusele ja selle kvaliteeti; tuletab 

meelde, et liikmesriikide ülesanne on tagada taskukohane juurdepääs kvaliteetsele 

haridusele ja koolitusele kogu ELis, sõltumata tööturu vajadustest; märgib, et paljudes 

liikmesriikides on vaja teha suuremaid jõupingutusi tööealise elanikkonna harimiseks, 

sealhulgas pakkudes rohkem võimalusi täiskasvanute hariduseks ja kutseõppeks; rõhutab 

eelkõige elukestvat õpet, sealhulgas naiste õpet, sest see annab võimaluse pidevalt 

muutuval tööturul ümber õppida; nõuab ka edaspidi loodusteaduste, tehnoloogia, 

inseneriteaduse ja matemaatika õppeainete naistele ja tüdrukutele suunatud 

propageerimist, et muuta olemasolevaid haridusstereotüüpe ning võidelda pikaajalise 

soolise tööhõive-, palga- ja pensionilõhega; 

26. rõhutab vajadust investeerida inimestesse elutsükli võimalikult varases etapis, et 

vähendada ebavõrdsust ja toetada sotsiaalset kaasamist noores eas; nõuab seetõttu 

juurdepääsu kvaliteetsetele, kaasavatele ja taskukohastele alushariduse ja lastehoiu 

teenustele kõigi liikmesriikide kõigi laste jaoks; rõhutab ka vajadust võidelda koolis 

stereotüüpide vastu alates noorimast east, edendades soolist võrdõiguslikkust hariduse 

kõigil tasanditel; ergutab komisjoni ja liikmesriike täielikult rakendama lastesse 

investeerimist käsitlevat soovitust ja jälgima hoolikalt selles osas tehtavaid edusamme; 

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama välja ja võtma kasutusele selliseid algatusi 

nagu lastegarantii, millega seataks lapsed praeguste vaesuse leevendamise meetmete 

keskmesse; 

27. rõhutab tulevasel tööturul toimuvaid põhjalikke muutusi tulenevalt tehisintellekti 

kasutuselevõtmisest; palub liikmesriikidel ja komisjonil töötada välja vahendid ning 

koostööalgatused, kaasates tööturu osapooli, et parandada selles sektoris oskusi 

sissejuhatava, esmase ja pideva koolituse abil; 

28. nõuab sel eesmärgil ning ka töö- ja eraelu ühitamiseks, et tööturu osapooltega 

konsulteerides kaalutaks turvalise paindlikkuse korraldust, sealhulgas kaugtööd ja 
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paindlikku tööaega; 

29. rõhutab investeeringute tähtsust inimkapitali, mis on arengu, konkurentsivõime ja 

majanduskasvu tõukejõuks; 

30. rõhutab, et parem töö- ja eraelu tasakaal ning tugevam sooline võrdõiguslikkus on 

olulised naiste tööturul osalemise toetamiseks; toonitab asjaolu, et naiste majandusliku 

mõjuvõimu suurendamise seisukohast on otsustava tähtsusega tööturu ja 

sotsiaalhoolekande süsteemide muutmine ja kohandamine, et võtta arvesse naiste 

elutsüklit; 

31. väljendab heameelt seoses ettepanekuga võtta vastu direktiiv, mis käsitleb töö- ja eraelu 

tasakaalu, ja peab seda esimeseks positiivseks sammuks oma laste ja teiste ülalpeetavate 

eest hoolitsevate meeste ja naiste töö- ja eraelu ühitamise suunas ning naiste tööturul 

osalemise suurendamiseks; peab siiski kahetsusväärseks asjaolu, et rasedus- ja 

sünnituspuhkuse osas ei ole edu saavutatud; rõhutab, et piisava tasu, tugeva 

sotsiaalkindlustuse ja -kaitse tagamine on otsustava tähtsusega nende eesmärkide 

saavutamisel; 

32. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kujundama muutustele viivat poliitikat ja 

investeerima teadlikkuse suurendamise kampaaniatesse, et ületada soolised stereotüübid 

ning edendada hoolduskohustuste ja majapidamistööde võrdsemat jaotust, pöörates 

samuti tähelepanu meeste õigusele ja vajadusele hoolduskohustusi täita, ilma et neid 

halvustataks või karistataks; 

33. kutsub liikmesriike üles kehtestama ennetavat poliitikat ja tegema sobivaid 

investeeringuid, mis on kujundatud nii, et need toetaksid naiste ja meeste sisenemist 

jätkusuutlikule ja kvaliteetseid töökohti pakkuvale tööturule, sinna naasmist, seal 

püsimist ja seal edasi liikumist pärast perekonna või hooldamisega seotud puhkust, 

kooskõlas Euroopa sotsiaalharta artikliga 27; rõhutab eelkõige vajadust tagada 

tagasipöördumine samale, võrdväärsele või sarnasele ametikohale, kaitse vallandamise 

või ebasoodsama kohtlemise eest pärast rasedust, õigus taotleda või võtta perepuhkust ja 

kaitseperiood pärast tööle naasmist, et inimesed saaksid oma ametikohaga uuesti 

kohaneda; kordab taas, et tööle naasmisel tuleks samuti tagada võimalus tööaja ja/või 

töökorralduse muutmiseks (sealhulgas tööandja kohustus põhjendada võimalikku 

keeldumist) ning koolitusajaks; 

34. kutsub liikmesriike üles suurendama kaitset diskrimineerimise ja seadusevastase 

vallandamise eest seoses töö ja eraelu ühitamisega; kutsub sellega seoses komisjoni ja 

liikmesriike üles esitama ettepanekuid poliitika kohta, mille abil parandada 

diskrimineerimisvastaste meetmete jõustamist töökohal, muu hulgas suurendades 

teavituskampaaniate kaudu teadlikkust õigusest võrdsele kohtlemisele, pöörates ümber 

tõendamiskoormise ning volitades riiklikke võrdõiguslikkust edendavaid asutusi omal 

algatusel läbi viima ametlikke uurimisi seoses võrdõiguslikkuse küsimustega ja aitama 

võimalikke diskrimineerimise ohvreid; 

35. on seisukohal, et naiste tööturul osalemise edendamine kiirendab SKP kasvu; kutsub 

seepärast komisjoni ja liikmesriike tugevdama poliitikat ja suurendama investeeringuid, 

mis toetaksid naiste tööhõivet kvaliteetsetel töökohtadel, eelkõige sellistes sektorites ja 

ametikohtadel, kus naised on alaesindatud, nagu loodusteadused, tehnoloogia, 
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inseneriteadused ja matemaatika (STEM) ning rohelise majanduse sektorid või kõrgema 

juhtkonna ametikohad kõikides sektorites; 

36. rõhutab asjaolu, et võitluses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu on üks olulisematest 

teguritest pikaajaliste töötute integreerimine individuaalselt väljatöötatud meetmete abil, 

mis aitab ka suurendada riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide jätkusuutlikkust; peab 

sellist integratsiooni vajalikuks, võttes arvesse nende kodanike sotsiaalset olukorda ning 

nende vajadusi seoses piisava sissetuleku, sobiva elamispinna, ühistranspordi, tervishoiu 

ja lastehoiuga; rõhutab, et on vaja riiklikul tasandil rakendatud poliitikate paremat 

järelevalvet Euroopa tasandil; 

37. rõhutab, kui tähtis on aru saada tööhõive ja töö uutest vormidest ning koguda 

võrreldavaid andmeid selle teema kohta, et suurendada tööturgu käsitlevate õigusaktide 

tõhusust, suurendades lõpptulemusena tööhõivet ja jätkusuutlikku majanduskasvu; 

38. nõuab, et tehtaks ühiseid jõupingutusi soolise ebavõrdsuse vähendamiseks 

liikmesriikides, ning püsivat toetust sihtotstarbelistele, kohalikele oludele kohandatud 

kavadele soolise tööhõive-, palga- ja pensionilõhe vähendamiseks majanduspoliitika 

kaudu; 

39. nõuab integreeritud vaesusevastase võitluse strateegia loomist selleks, et saavutada 

Euroopa 2020. aasta vaesuse vähendamise eesmärk; rõhutab liikmesriikide 

miinimumsissetuleku kavade rolli vaesuse vähendamisel, eelkõige siis, kui need 

ühendada abisaajaid hõlmavate sotsiaalse kaasatuse meetmetega; nõuab, et liikmesriigid 

töötaksid järk-järgult välja miinimumsissetuleku kehtestamise kavad, mis ei oleks mitte 

ainult asjakohased, vaid tagaksid ka piisava katvuse ja kasutuselevõtu; on seisukohal, et 

piisav miinimumsissetulek tähendab sissetulekut, mis on hädavajalik inimväärse elu 

elamiseks ja ühiskonnas täiel määral osalemiseks kogu eluea jooksul; juhib tähelepanu, et 

miinimumsissetulek saab olla piisav vaid juhul, kui ületab vaesuspiiri, et rahuldada 

inimeste põhivajadused, sealhulgas ka muud kui rahalised aspektid, nagu juurdepääs 

haridusele ja elukestvale õppele, eluasemele, kvaliteetsetele tervishoiuteenustele, 

ühiskondlikule tegevusele ja kodanikuosalusele; 

40. nõuab, et riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud asutused kasutaksid Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfonde tõhusamalt, eesmärgipäraselt ning jälgiksid nende kasutamist 

hoolikamalt, et edendada investeeringuid kvaliteetsetesse sotsiaal-, tervishoiu-, haridus- 

ja tööhõiveteenustesse ning võidelda kütteostuvõimetuse, kasvavate elamiskulude, 

sotsiaalse tõrjutuse, halbade elutingimuste ja olemasolevate eluruumide ebapiisava 

kvaliteedi vastu; 

41. palub, et komisjon toetaks liikmesriike konkreetsete investeerimisprogrammide loomisel 

piirkondade tarbeks, kus töötuse, noorte töötuse ja pikaajalise töötuse määrad ületavad 30 

%; 

42. taunib asjaolu, et komisjon jättis oma soovituste paketis tähelepanuta Euroopa 

Parlamendi soovi kiirendada ELi toimimise lepingu artikli 349 rakendamist, eelkõige 

erimeetmete vastuvõtmise teel, et integreerida äärepoolsemaid piirkondi tõhusamalt 

Euroopa Liitu; märgib, et neil piirkondadel on oma iseärasused ja eriomased piirangud, 

sealhulgas tööpuudus üle 30 %; rõhutab vajadust eristatud meetmete ja programmide 

rakendamise järele, et vähendada ebaühtlust ja seeläbi suurendada sotsiaalset 
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ühtekuuluvust ELis; 

43. palub komisjonil pühendada järgmine kevadine ülemkogu sotsiaalsetele investeeringutele 

sektoritesse, mille puhul on olemas kindlad tõendid, et need edendavad ühiskondlikku ja 

majanduslikku kasu (näiteks alusharidus ja lastehoid, põhi- ja keskharidus, koolitus ja 

aktiivne tööturupoliitika, taskukohane eluase ja sotsiaalmajutus ning tervishoid); 

44. väljendab kahetsust, et parlamendi seisukohal on pärast seda, kui see täiskogul vastu 

võetakse, väga vähe võimalusi mõjutada kõnealuseid riigipõhiseid soovitusi; nõuab, et 

päevakorras keskendutaks rohkem parlamendi seisukohale ja et seda võetaks arvesse 

enne otsuse tegemist; nõuab Euroopa poolaasta raames tööhõive, sotsiaalpoliitika, 

tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu rolli suurendamist; 

45. nõuab, et tehtaks rohkem ühiseid jõupingutusi rändajate ja sisserändetaustaga inimeste 

tööturule integreerimise parandamiseks. 
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