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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et töötus, sh noorte töötus on liidus alates 2013. aastast järk-järgult 

vähenenud, kuid on endiselt suurem kui 2008. aastal – vastavalt 7,3 % ja 16,1 % 

(detsember 2017)1 – ning liikmesriikide vahel ja liikmesriikides esineb 

märkimisväärseid erinevusi, eriti mõnes liikmesriigis, mida finantskriis on enim 

mõjutanud; arvestades, et piirkondlikud erinevused on hakanud vähenema; arvestades, 

et liikmesriikide töötuse määrade erinevus on endiselt suur, alustades 2,4 %-st Tšehhi 

Vabariigis ja 3,6 %-st Saksamaal ning lõpetades 16,3 %-ga Hispaanias ja 20,9 %-ga 

Kreekas (vastavalt viimastele andmetele2); arvestades, et varjatud tööpuuduse (töötud, 

kes sooviksid töötada, kuid kes ei otsi aktiivselt tööd) määr oli 2016. aastal 18 %;  

B. arvestades, et pikaajaline töötus püsib, moodustades mõnes liikmesriigis üle 50 % kogu 

töötuse määrast, ELis tervikuna 45,6 % ja euroalal 49,7 %; arvestades, et töötuse määr 

hõlmab ainult isikuid, kellel ei ole töökohta ja kes on otsinud aktiivselt tööd viimase 

nelja nädala jooksul, ning pikaajalise töötuse määra puhul võetakse arvesse ainult 

majanduslikult aktiivseid 15–74aastaseid isikuid, kes on olnud töötud vähemalt 12 

kuud; 

C. arvestades, et tööhõive määr on ELis neli aastat järjest tõusnud ja on nüüd 72,3 %, 

ületades 2008. aasta näitajat, kuid jääb siiski mõnes liikmesriigis allapoole kriisieelset 

taset3; arvestades, et kuigi rohkem ja vähem arenenud piirkondades ja nende vahel on 

keskmise tööhõive määra puhul säilinud olulised erinevused, on piirkondlikud 

erinevused hakanud vähenema; arvestades, et tööhõive määr on mõnes liikmesriigis 

oluliselt alla ELi keskmise – Kreekas 58 %, Horvaatias 64 %, Itaalias 63 % ja 

Hispaanias 66 % –, kuid Madalmaades, Taanis, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Tšehhi 

Vabariigis, Eestis, Leedus, Lätis, Austrias ja Rootsis üle 75 %4; arvestades, et tööhõive 

näitaja arvestatuna ühe töötaja töötundide arvu põhjal on ELis kriisieelsest tasemest 3 % 

väiksem ja euroalal 4 % väiksem5; arvestades, et noored töötavad üha enam 

mittestandardsetel ja ebatüüpilistel töökohtadel6; arvestades, et osalise tööajaga 

lepingute kuritarvitamine tuleks hukka mõista; 

D. arvestades, et paljudes vähem arenenud piirkondades on sisemajanduse koguprodukt 

(SKP) elaniku kohta lähenenud tänu tootlikkuse kiiremale kasvule ELi keskmisele, kuid 

tööhõive on vähenenud; arvestades, et mitmes liikmesriigis ei ole leibkonna kasutada 

olev kogutulu elaniku kohta veel taastunud kriisieelsel tasemel; arvestades, et mitmes 

liikmesriigis ei ole kriisi alguses aset leidnud sissetulekute ebavõrdsuse suurenemine 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-

dbadee96f5fb  
2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-

adcea3cc347a  
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9051&furtherNews=yes, joonis 14, lk 21. 
4 Andmed vastavalt Euroopa tööhõive ja sotsiaalarengu kvartaliülevaatele, veebruar 2018. 
5 2018. aasta ühise tööhõivearuande projekt, punkt 1.1. 
6 2018. aasta ühise tööhõivearuande projekt, punkt 3.2.1. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9051&furtherNews=yes
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vähenenud ja mõnel juhul on see isegi suurenenud1; arvestades, et töötuse ja 

sissetulekute erinevused ELis julgustavad inimesi kolima, et leida paremaid võimalusi; 

arvestades, et rahvastiku koosseisu tasakaalustamata ja kiire muutumine seoses ajude 

äravooluga tekitab raskusi peamiselt EL13 riikide maapiirkondades; 

E. arvestades, et piirkondlikul tasandil on kogu ELis ilmne tööhõive erinevuste 

vähenemine, tänu millele väheneb ka elaniku kohta arvutatud SKP erinevus; 

F. arvestades, et meeste ja naiste tööhõive erineb ELis endiselt rohkem kui kümme 

protsendipunkti (11,6 %), kusjuures meeste tööhõive määr on 76,9 % ja naistel 65,3 % 

ning erinevus on veelgi suurem EList väljaspool sündinud ja roma naiste puhul; 

G. arvestades, et kuigi vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse oht on ELis langenud kriisieelsele 

tasemele, on see endiselt väga suur ka rohkem arenenud piirkondades ja kaugel 

strateegia „Euroopa 2020“ vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eesmärkide saavutamisest; 

arvestades, et ebavõrdsus suureneb jätkuvalt; arvestades, et 2015. aastal oli vaesuse või 

sotsiaalse tõrjutuse ohus 118,8 miljonit inimest, mis on 1,7 miljonit inimest rohkem kui 

2008. aastal ja kaugel strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgist vähendada vaesuse või 

sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arvu 20 miljoni võrra; arvestades, et 

2016. aastal oli laste (0–17aastased) vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohu määr 26,4 %, 

mis on kõrgem kui täiskasvanute puhul (16–64aastased, 24,2 %) ja peaaegu kümme 

protsendipunkti kõrgem kui eakate puhul (65aastased ja vanemad, 18,3 %)2; arvestades, 

et vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate laste arv on Euroopas endiselt 

murettekitavalt suur ja moodustas 2016. aastal 24,8 miljonit3; arvestades, et kõik ELi 

liikmesriigid on ühinenud ÜRO kestliku arengu eesmärkidega, mis hõlmavad ka 

eesmärki kaotada kõikjal vaesus mis tahes kujul; 

H. arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika põhieesmärk on tugevdada majanduslikku, 

sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, vähendades piirkondlikke erinevusi nii 

liikmesriikides kui ka nende vahel, parandades ELi kodanike heaolu ja pakkudes neile 

võrdseid võimalusi sõltumata nende elukohast; arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika on 

olnud viimastel aastatel majandus- ja sotsiaalkriisi mõjuga toimetulekul oluline, sest on 

pakkunud vajalikke võimalusi avaliku sektori investeeringuteks; arvestades, et 

praegusel rahastamisperioodil peaks ühtekuuluvuspoliitika aitama toetada 1,1 miljonit 

VKEd, 7,4 miljonil töötul leida töö ja 8,9 miljonil inimesel saada uusi kutseoskusi, 

samuti võimaldama investeerida 16 miljardit eurot digitaalmajandusse ja teha olulisi 

investeeringuid sotsiaalsesse taristusse;  

I. arvestades, et piirkondadesisene ebavõrdsus suureneb, kaasa arvatud jõukamates 

piirkondades, millel on ka vaesed alad; arvestades, et kõige jõukamad piirkonnad 

toimivad oluliste majanduskasvu soodustajatena; 

J. arvestades, et komisjon ja liikmesriigid peavad näitama üles suuremat pühendumist 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 174 ja 175 kohaldamisele; 

1. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on ELis ülespoole suunatud sotsiaalse lähenemise ja 

                                                 
1 2018. aasta ühise tööhõivearuande projekt, punkt 3.4.1. 
2 2018. aasta ühise tööhõivearuande projekt, punkt 1.2. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171120-1  

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171120-1
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jagatud jõukuse edendamise alus ning selles tuleks keskenduda põhilistele 

ühiskonnaprobleemidele, nagu elamistingimused, tööpuudus, ebakindlus, vaesus, 

tõrjutus, diskrimineerimine, ränne ja kliimamuutused; on seisukohal, et 

ühtekuuluvuspoliitikale, mis on liidu peamine avaliku sektori investeerimispoliitika, 

tuleks tagada tulevases mitmeaastases finantsraamistikus vähemalt sarnasel tasemel 

eelarve; 

2. rõhutab, et Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendeid tuleb oluliselt suurendada, sest see 

on ELi peamine vahend sotsiaalse ühtekuuluvuse ja Euroopa sotsiaalõiguste samba 

elluviimiseks, sealhulgas seoses töötajate tööturule sisenemise ja tööturule tagasi 

pöördumisega, aga ka sotsiaalse kaasamise, vaesuse ja ebavõrdsuse vastu võitlemise 

ning võrdsete võimaluste loomise meetmete toetamiseks, ja on seisukohal, et vaesuse ja 

sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise rahastamine peaks jätkuma 20 % tasemel; on 

veendunud, et ESFi muutmine üheks ühtseks sotsiaalsete investeeringute fondiks 

ohustaks ühtekuuluvuspoliitika terviklikkust, sest ühtekuuluvuspoliitika aluslepingutes 

sätestatud eesmärk tagada sotsiaalne ühtekuuluvus saavutatakse peamiselt ESFi 

rahastamise abil; rõhutab, et ESF peab seetõttu olema jätkuvalt ühtekuuluvuspoliitika 

lahutamatu osa tagamaks, et ELi uut sotsiaalse Euroopa tagamise eesmärki saaks 

kohapeal ellu viia; 

3. on arvamusel, et ELi piirkondliku sotsiaalarengu indeksit tuleks hinnata kui näitajat, mis 

võib täiendada SKP näitajat, arvestades, et elaniku kohta arvutatud SKP suurenemine ei 

vasta kõigi piirkondade puhul samaväärsele tööhõive suurenemisele ning ei ole 

iseenesest piisav ELi piirkondade vahelise uut tüüpi ebavõrdsuse mõõtmiseks ja et 

majanduskasv ei mõjuta teatavaid sotsiaalse progressi ja kaasamise seisukohast 

määravaid tegureid; palub komisjonil võtta arvesse ka uute sotsiaalsete kriteeriumide 

kasutamist, kui ta määrab kindlaks ELi rahaliste vahendite eraldamist valdkondlikele 

eesmärkidele, millel on sotsiaalne mõõde, ning integreerida ühtekuuluvuspoliitika 

paremini valdkondadesse, mis on praegu ELi meetmete jaoks kindlaks määratud; on 

seisukohal, et sotsiaalseid näitajaid võiks kasutada järelhindamise vahendina, et hinnata 

ELi rahastamise edukust paremate sotsiaalsete tulemuste saavutamisel; 

4. tuletab meelde, et avaliku sektori investeeringud on ELis ikka veel allpool kriisieelset 

taset, mistõttu vajavad piirkonnad ja liikmesriigid rohkem tuge praeguste ja tulevaste 

probleemidega toimetulekuks; on veendunud, et arvestades sotsiaalsete erinevuste 

suurenemist ELis, tuleb sotsiaalsete investeeringute käsitlus seada sellise sidusa 

poliitikaraamistiku keskmesse, milles ELi juhtimisraamistik ja selle eelarve vastavad 

sotsiaalsete investeeringute vajadustele; rõhutab, et seda tüüpi pikaajaliselt tasuvad 

investeeringud on ELi piirkondade tulevase konkurentsivõime saavutamisel otsustava 

tähtsusega; 

5. võtab teadmiseks seitsmendas ühtekuuluvusaruandes esitatud andmed, mis näitavad 

sotsiaalse olukorra üldise paranemise märke, kuid osutavad ka liikmesriikide vahel 

püsivatele sotsiaalsetele erinevustele, mis on majanduskriisi ja aastaid kestnud 

kokkuhoiumeetmete kahjuliku mõju tagajärjel suurenenud; täheldab murega, et 

hoolimata positiivsetest märkidest on vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse oht jätkuvalt suur 

probleem ning paljudes liikmesriikides koos suureneva ebavõrdsusega üks põhilisi 

probleeme sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamisel; 
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6. on seisukohal, et ühtekuuluvuspoliitika siduv kavandamine vastavalt strateegia 

„Euroopa 2020“ mõõdetavatele eesmärkidele, nagu vaesuse vähendamine, oli üks 

2014.–2020. aasta programmitöö perioodi põhisaavutusi; on veendunud, et ELi 

majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele kaasaaitamine peaks 

olema Euroopa 2020. aasta järgse strateegia põhieesmärk, arvestades rahvusvahelisel 

tasandil vastu võetud kestliku arengu eesmärke; 

7. kinnitab veel kord vajadust tugevdada ELi eelarvet liikmesriikide osamaksete alusel, 

mille puhul võetakse arvesse kogurahvatulu, et edendada avaliku sektori investeeringuid 

liikmesriikide tootmissektorite toetamiseks, aidata vähendada mitmekordset 

struktuurilist sõltuvust, parandada tööhõivet õiguste ja kvaliteetsete avalike teenuste abil 

ning rakendada täiel määral liikmesriikide üleilmset potentsiaali; 

8. märgib, et Euroopa mõnda olulisemat tööhõive ja sotsiaalvaldkonna tasakaalustamatuse 

ja sotsiaalsete erinevuste probleemi, nagu tööturu killustatus, palgaerinevused või laste 

vaesus, ei ole lahendatud, vaid need on teravnenud, mis näitab, et riiklikest 

poliitikameetmetest ja Euroopa mehhanismidest ei piisa tugevama sotsiaalse 

ühtekuuluvuse ja õiglasema Euroopa tööturu loomiseks; rõhutab, et liikmesriikide 

praeguste püüdluste täiendamiseks on vaja tugevamaid ja terviklikumaid ELi 

poliitikameetmeid; rõhutab, et sotsiaalõigustesse tehtavate sotsiaalsete investeeringute 

toetamiseks on hädasti vaja eelarvealast paindlikkust ja et kõigis etappides tuleb 

tõhusalt integreerida kõiki Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtteid; 

9. rõhutab, kui oluline on pere- ja tööelu ühildatavus kõigi piirkondade majandusliku 

edenemise ja ühtekuuluvuse jaoks; 

10. peab kahetsusväärseks 2014.–2020. aasta programmide aeglast elluviimist, kusjuures 

2017. aasta juuli seisuga oli eraldatud ainult 39 % kogusummast1; on seisukohal, et vaja 

on kiiremat elluviimist, sujuvamat üleminekut ühelt programmiperioodilt teisele, 

selgeid eesmärke, võrdlusaluseid ja tulemusnäitajaid, tõelist lihtsustamist ja suutlikkuse 

arendamist; 

11. juhib sellega seoses tähelepanu soovitusele, mis on esitatud komisjoni 

aruteludokumendis ELi rahanduse tuleviku kohta2, et sidusust aitab suurendada 

ühtekuuluvuspoliitika ja muude sama tüüpi programmide või projektide 

rahastamisvahendite ühtne reeglistik, mis tagaks parema täiendavuse 

ühtekuuluvuspoliitika, uuendustegevuse ja taristu rahastamise vahel ning lihtsustamise 

abisaajate jaoks; on veendunud, et uue mitmeaastase finantsraamistiku perioodil on 

ülioluline rahaliste vahendite tõhusam ja paindlikum rakendamine; 

12. on veendunud, et enne kui sotsiaalse rahastamise saab siduda liikmesriikidega Euroopa 

poolaasta raames kokku lepitud poliitiliste prioriteetidega, tuleb kaasata piirkondlikud 

ametiasutused ja muuta ühtekuuluvuspoliitika sotsiaalse progressi näitajaid; rõhutab, et 

riikide aruanded ja riigipõhised soovitused ei saa olla ELi investeeringute programmitöö 

ainsateks kohapealseteks viitedokumentideks, eriti sotsiaalsete investeeringute puhul; 

                                                 
1 Majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust käsitlev Euroopa Komisjoni seitsmes aruanne, lk 

175. 
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_et.pdf, lk 24. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_et.pdf


 

AD\1148992ET.docx 7/10 PE617.994v02-00 

 ET 

13. palub komisjonil võtta poliitikameetmeid, mis on suunatud rahvastiku vähenemise ja 

elanikkonna hajutatuse vastu võitlemisele; rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika 

prioriteedina tuleb tähelepanu pöörata rahvastiku vähenemise all kannatavatele 

piirkondadele; nõuab seetõttu nendes piirkondades strateegiliste investeeringute 

tegemist, eelkõige lairibaühendusse, et muuta need konkurentsivõimelisemaks ning 

parandada tööstusbaasi ja territoriaalset struktuuri; 

14. tuletab meelde, et proportsionaalsuse põhimõte peab ühtekuuluvusprogrammide 

haldamisel ja kontrollimisel olema ülimuslik; palub komisjonil ja liikmesriikidel uurida 

võimalust luua veebipõhine taotluste esitamise süsteem, mis võimaldaks projektijuhtidel 

paremini haldusmenetlusi ühtlustada; 

15. rõhutab, et arvukatest probleemidest, millega Euroopa piirkonnad tulevastel aastatel 

toime peavad tulema, on ühtekuuluvuspoliitika jaoks eriti olulised sotsiaalne kaasamine, 

vaesus, töötus ja ebavõrdsus nii piirkondades kui ka nende vahel; tuletab meelde, et 

ebavõrdsus ohustab Euroopa projekti tulevikku ja legitiimsust ning võib vähendada ELi 

kui sotsiaalse progressi edasiviija usaldusväärsust ja et ebavõrdsuse vähendamine peab 

olema ELi üks peamisi prioriteete, nagu Euroopa Parlament hiljuti märkis; peab 

oluliseks parandada liikmesriikide tasandi poliitika koordineerimise protsessi, et 

paremini jälgida, ennetada ja muuta negatiivseid suundumusi, mis võivad suurendada 

ebavõrdsust ja nõrgendada sotsiaalset ühtekuuluvust või kahjustada sotsiaalset õiglust, 

kehtestades selleks vajaduse korral ennetus- ja parandusmeetmed; rõhutab, et vaesuse ja 

sotsiaalse tõrjutuse probleemide tõhusaks lahendamiseks kogukondades on vaja alt üles 

lähenemisviisi, sest need küsimused nõuavad vajadustest lähtuvat vastust ja otseselt 

seotud valitsustasandi aktiivset kaasamist; 

16. on seisukohal, et liidu vahendite potentsiaali töökohtade loomiseks ei ole endiselt 

piisaval määral võimendatud ning seetõttu tuleks seda veelgi edendada tõhusama ja 

tulemuspõhisema poliitika kujundamise ja elluviimisega tõhusa tehnilise abi toel, 

keskendudes eelkõige tulevikku suunatud sektoritele, millel on kvaliteetsete töökohtade 

loomise netopotentsiaal – eeskätt keskkonnasäästlikule ja ringmajandusele ning 

hooldus- ja digitaalsektorile; on ühtlasi seisukohal, et kõigi abisaajate, sealhulgas 

sotsiaalmajanduses osalejate, VKEde, valitsusväliste organisatsioonide, väiksemate 

omavalitsusüksuste ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääsu rahastamisele tuleks 

lihtsustada; 

17. palub liikmesriikidel investeerida rohkem oskustesse, mis kiirendavad majanduskasvu, 

vähendades oskuste nappust, laste vaesust ja sotsiaalset tõrjutust; palub liikmesriikidel 

pöörata rohkem tähelepanu maapiirkondadele, mis ei ole majanduskasvust piisavalt 

kasu saanud; 

18. palub liikmesriikidel, eelkõige väikese tootlikkusega riikidel algatada või jätkata 

struktuurireforme, et parandada konkurentsi, ettevõtluskeskkonda ja oskuste 

potentsiaali; 

19. rõhutab, et läbipaistvad avalikud hanked on olulised arengu ja ausa konkurentsi 

edendamiseks; on arvamusel, et avalikud hanked sobivad kõige paremini sotsiaalselt ja 

keskkonnaalaselt kasulike investeeringute elluviimiseks; 

20. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles jätkama algatusi, mille eesmärk on parandada 



 

PE617.994v02-00 8/10 AD\1148992ET.docx 

ET 

eelkõige noorte, madala kvalifikatsiooniga ja vanemate töötajate juurdepääsu 

kvaliteetsele ja kaasavale riiklikule haridusele ja koolitusele, sealhulgas kolmanda 

taseme haridusele, kutseharidusele ja -õppele ning töölõppimisele, oskuste, eriti 

digitaaloskuste omandamist ja ajakohastamist ning juurdepääsu kvaliteetsetele, 

kestlikele ja kaasavatele töövõimalustele; märgib, kui oluline on sellega seoses Euroopa 

uus oskuste tegevuskava ja eriti selle oskuste täiendamise meede; juhib tähelepanu 

sellele, et ESFi raames rahastatavad koolitusprogrammid peaksid olema kohandatud 

töötajate ja töötute vajadustele ning samal ajal võtma arvesse tööturu võimalusi; 

21. kordab oma muret vaegtööhõive ja varjatud töötuse kasvava suundumuse, pikaajalise 

töötuse järjest kroonilisema olemuse ja noorte töötuse ning pikaajalise töötuse taseme 

pärast; tuletab meelde, kui oluline on investeerida kavadesse, millega seatakse 

prioriteediks pikaajalise töötuse vähendamine, ühendades kutseõppe individuaalse 

juhendamisega; 

22. nõuab selliste eelarveridade suurendamist, millega edendatakse tõhusat reageerimist 

pagulaste ja rändajate vastuvõtmisele ja sotsiaalsele kaasamisele; 

23. rõhutab, et sotsiaalne ja eelarvealane lähenemine aitavad saavutada ühtekuuluvuse 

eesmärki ja et erinevad tavad selles valdkonnas võivad põhjustada üleilmastumise 

suhtes kõige haavatavamatele territooriumidele lisaprobleeme; 

24. rõhutab vajadust säilitada inimeste kodule lähedased koolid ja haridusasutused ning 

nõuab selleks üleriigilisi meetmeid, mida toetatakse võimaluse korral Euroopa 

struktuurifondidest; 

25. on seisukohal, et ELi rahaliste vahendite puhul tuleb järgida ÜRO puuetega inimeste 

õiguste konventsiooni ning nende abil tuleks ka edaspidi edendada 

deinstitutsionaliseerimist. 
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