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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta 

(2016/2095(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, Euroopa Liidu toimimise lepingut ja Euroopa 

Liidu põhiõiguste hartat, 

– võttes arvesse Euroopa sotsiaalhartat, selle lisaprotokolli ja selle parandatud versiooni, 

mis jõustus 1. juulil 1999, 

– võttes arvesse ühenduse hartat töötajate sotsiaalsete põhiõiguste kohta, mis võeti vastu 

9. detsembril 1989, 

 võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioone ning soovitusi, 

– võttes arvesse kehtivaid ELi õigusakte, poliitika koordineerimise mehhanisme ja 

tööhõive, sotsiaal-, majandus- ja rahanduspoliitika alaseid finantsinstrumente, siseturgu, 

kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumist, Euroopa Sotsiaalfondi ning 

majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, 

– võttes arvesse 25.–26. märtsi 2010. aasta ja 17. juuni 2010. aasta Euroopa Ülemkogu 

järeldusi ning samuti komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. 

Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia“ (COM(2010)2020), 

– võttes arvesse komisjonile suunatud poliitilisi suuniseid „Euroopa uus algus: minu 

tegevuskava töökohtade loomiseks ning majanduskasvu, õigluse ja demokraatlike 

muutuste tagamiseks“, mida Jean-Claude Junckeri tutvustas 5. juulil 2014. aastal, 

– võttes arvesse 22. juuni 2015. aasta aruannet „Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise 

lõpuleviimine“ (edaspidi „viie juhi aruanne“), 

– võttes arvesse komisjoni 8. märtsi 2016. aasta teatist Euroopa sotsiaalõiguste teemalise 

arutelu käivitamise kohta (COM(2016)0127) ja selle lisasid, 

– võttes arvesse komisjoni 2. juuni 2016. aasta teatist „Euroopa jagamismajanduse 

tegevuskava“ (COM(2016)0356), 

– võttes arvesse oma 6. juuli 2016. aasta resolutsiooni komisjoni 2017. aasta 

tööprogrammi strateegiliste prioriteetide kohta 1, 

– võttes arvesse oma 8. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ (meeste ja naiste võrdsete 

võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse 

küsimustes) kohaldamise kohta2, 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0312. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0351. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=ET&type_doc=COMfinal&an_doc=2010&nu_doc=2020
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– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni ebavõrdsuse ja eelkõige laste 

vaesuse vähendamise kohta1, 

– võttes arvesse oma 25. novembri 2015. aasta resolutsiooni ELi töötervishoiu ja 

tööohutuse strateegilise raamistiku kohta aastateks 2014−20202, 

– võttes arvesse oma 7. juuli 2016. aasta resolutsiooni ÜRO puuetega inimeste õiguste 

konventsiooni rakendamise kohta, pöörates erilist tähelepanu ÜRO puuetega inimeste 

õiguste komitee kokkuvõtlikele märkustele3, 

– võttes arvesse oma [15. septembri 2016. aasta] resolutsiooni sotsiaalse dumpingu kohta 

Euroopa Liidus (2015/2255(INI))4, 

– võttes arvesse oma [13. septembri 2016. aasta] resolutsiooni töö- ja eraelu tasakaalu 

soodustavate tingimuste loomise kohta tööturul (2016/2017(INI))5, 

– võttes arvesse oma 20. novembri 2012. aasta resolutsiooni sotsiaalinvesteeringute 

kokkuleppe kohta vastuseks kriisile6 ja komisjoni 20. veebruari 2013. aasta sotsiaalsete 

investeeringute paketti, 

– võttes arvesse ILO 2016. aasta uuringut „Building a social pillar for European 

convergence“ (Sotsiaalse samba loomine suurema lähenemise saavutamiseks 

Euroopas), 

– võttes arvesse sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja muude 

sidusrühmade laialdast panust ning 1. septembril 2016. aastal toimunud arvamuste 

vahetust neist osa osalusel, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A8-0000/2016), 

A. arvestades, et Euroopa Liit vajab paradigma muutust Euroopa tugeva sotsiaalse mudeli 

suunas, mis põhineb solidaarsusel, sotsiaalsel õiglusel, rikkuse õiglasel jaotusel, soolisel 

võrdõiguslikkusel, avaliku haridussüsteemi kõrgel kvaliteedil, kvaliteetsel tööhõivel ja 

jätkusuutlikul kasvul – mudel, mis tagab tugeva sotsiaalkaitse kõigi jaoks, tugevdab 

kaitsetute elanikkonna rühmade olukorda, toetab osalemist kodanikuühiskonnas ja 

poliitilises elus ning parandab kõigi kodanike elatustaset, täites ELi aluslepingutes, 

põhiõiguste hartas ning Euroopa sotsiaalhartas sätestatud eesmärke ja õigusi; 

B. arvestades, et komisjonilt eeldatakse 2017. aasta kevadel ettepaneku tegemist siduvateks 

kohustusteks seoses Euroopa sotsiaalõiguste samba loomisega; 

1. rõhutab, et Euroopa sotsiaalõiguste sammas ei saa piirneda põhimõtete deklaratsiooni 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0401. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0411. 
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0318. 
4 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
5 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0419. 
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või heade kavatsustega, vaid peab koosnema reaalsetest komponentidest (õigusaktid, 

poliitika kujundamise mehhanismid ja finantsinstrumendid), mõjutades lühikeses 

perspektiivis kodanike elu positiivselt ja võimaldades toetust Euroopa ülesehituseks 

21. sajandil, kaitstes tõhusalt sotsiaalõigusi ja aluslepingu eesmärke, suurendades 

ühtekuuluvust ja lähenemist ning aidates majandus- ja rahaliidu loomise lõpule viia; 

2. rõhutab, et Euroopa sotsiaalõiguste sammas peaks andma Euroopa kodanikele paremad 

võimalused, et säilitada kontrolli oma elu üle ja suunata turgude toimimist heaolu ja 

säästva arengu suunas; 

Kehtivate sotsiaalsete standardite ajakohastamine 

3. nõuab kõigi tööhõivevormide puhul õiglaste töötingimuste kohase direktiivi jõustamist, 

tagades igale töötajale kohtulikult kaitstavate õiguste põhikogumi, sh võrdse kohtlemise, 

sotsiaalkaitse, kaitse vallandamise korral, tervisekaitse ja ohutuse, töö- ja puhkeaja sätted, 

ühinemis- ja esindamisvabaduse, kollektiivsete läbirääkimiste õiguse, kollektiivse 

tegutsemise õiguse, juurdepääsu koolitustele ning õiguse saada piisavat teavet ja osaleda 

konsultatsioonides; rõhutab, et kõnealust direktiivi tuleks kohaldada töötajatele ning 

samuti kõigile mittestandardsete tööhõivevormide (näiteks tähtajaline töö, osalise tööajaga 

töö, nõudetöö, füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine, rahvatöö, praktika või 

õppepraktika) alusel töötajatele; nõuab, et ELi õigustikku ajakohastataks vastavalt ja seda 

kohaldataks kõigile töötajatele; 

Kvaliteetsed ja õiglased töötingimused 

4. nõuab otsustavaid samme õiguskindluse tagamiseks tööhõive puhul, ka digitaalsete 

platvormide kaudu vahendatud töö puhul; rõhutab, et tähtajatud lepingud peaksid jääma 

normiks, arvestades nende olulisust sotsiaal-majandusliku kindlustatuse tagamisel; nõuab, 

et õiglaste töötingimuste kohane direktiiv hõlmaks asjaomaseid miinimumstandardeid, 

mille järgimine tuleb tagada ebakindlamate tööhõivevormide puhul, eelkõige: 

a) inimväärsed töötingimused praktika, õppepraktika ja õpipoisiõppe puhul, keelates 

need, mille eest ei tasustata või tasustatakse nii vähe, et see ei võimalda töötajatel 

ots otsaga kokku tulla; 

b) digitaalsete platvormide kaudu vahendatud töö puhul tööhõive määratlus, mis 

sõltub vähem asjaomaste kriteeriumide täielikust kumulatsioonist; 

c) nõudetööga seonduvad piirangud: nulltunnilepingud tuleks keelata ja kõigile 

töötajatele tuleks tagada konkreetne põhitööaeg; 

5. rõhutab töötasude uuendatud ülespoole ühtlustamise vajadust kogu ELis; palub komisjonil 

toetada aktiivselt kollektiivläbirääkimiste laiemat katvusala; leiab, et inimväärset 

toimetulekut võimaldava töötasu tagamiseks on vajalik kehtestada inimväärne 

miinimumpalk; soovitab kehtestada õigusaktide või kollektiivläbirääkimiste kaudu 

riiklikud miinimumpalgad eesmärgiga saada vähemalt 60 % vastavast riiklikust 

keskmisest palgast; 

6. tuletab meelde, et õigus tervislikele ja turvalistele töötingimustele hõlmab ka tööaja 

piiranguid ja minimaalse puhkeaja ja iga-aastase puhkuse sätteid; ootab komisjoni 
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ettepanekuid õigusaktide ja muude konkreetsete meetmete jaoks, et kaitsta seda õigust 

kõigi töötajate puhul, kajastades kõiki praeguseid teadmisi tervise ja ohutusega seotud 

riskide kohta; 

7. rõhutab kollektiivsete õiguste olulisust; ootab, et komisjon töötaks välja konkreetse 

toetuse sotsiaaldialoogi tugevdamiseks liikmesriikides ja sektorites, kus see on kauakestva 

kriisi või mittestandardsete tööhõivevormide leviku tõttu nõrk; 

Piisav ja jätkusuutlik sotsiaalkaitse 

8. toetab integreeritumaid sotsiaalkaitse toetuste ja sotsiaalteenuste sätteid viisina, mis aitaks 

muuta heaoluriigi mõistetavamaks ja kättesaadavamaks, nõrgendamata seejuures 

sotsiaalkaitset; viitab kodanike sotsiaalõiguste kohase teavitamise olulisusele ning e-riigi 

lahenduste potentsiaalile, hõlmates võimaluse korral Euroopa sotsiaalkindlustuse kaarti, 

mis võiks parandada üksikisikute teadlikkust ning samuti aidata liikuvatel töötajatel teha 

kindlaks oma sotsiaalmaksed ja hüvitiste saamise õigused; 

9. nõustub õigeaegse, kvaliteetse ja taskukohase ennetuse ja raviga seotud tervishoiuteenuse 

üldise kättesaadavuse olulisusega; rõhutab, et kõigil töötajatel peab olema 

tervisekindlustus; 

10. on teadlik sellest, et eeldatava eluea pikenemine ja tööjõu vähenemine on 

pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse ja põlvkondadevahelise õigluse tagamisel suur 

katsumus; kinnitab taas, et parim lahendus on suurendada üldise tööhõive määra; leiab, et 

pensioniiga peaks kajastama lisaks oodatavale elueale muid tegureid, sh tööturu 

suundumusi, majanduslikku sõltuvussuhet, sündimust ja erinevusi tööraskusastmetes; 

11. nõuab, et kõik töötajad oleksid kindlustatud sunnitud töötuse või osalise tööajaga töö 

vastu, millega kaasneb tööotsingute toetamine ja (ümber-/)väljaõppesse investeerimine; 

12. nõuab miinimumsissetuleku tagamise kavade Euroopa raamistikku; rõhutab selliste 

kavade olulisust inimväärikuse säilitamiseks ning samuti nende rolli sotsiaalsete 

investeeringute vormina, võimaldades inimestel osaleda väljaõppes ja/või otsida tööd; 

3. nõustub, et kõigile puuetega inimestele tuleb anda võimalus saada võimalusiloovaid 

teenuseid ja tagada elementaarne sissetulekukindlus, mis võimaldab neil elada 

inimväärselt ja olla sotsiaalselt kaasatud; 

14. peab juurdepääsu tagamist kvaliteetsetele ja taskukohastele pikaajalise hoolduse 

teenustele, kaasa arvatud kodus osutatavatele teenustele, õiguseks, mida tuleb kaitsta 

inimväärsete tingimustega tööle võetud asjakohaselt kvalifitseeritud spetsialistide abiga; 

usub, et madala sissetulekuga kodumajapidamised peaksid seega olema asjakohaste 

avalike teenuste ja tulust tehtava mahaarvamise sihtrühmaks; kordab oma üleskutset 

koostada õigusakt hoolduspuhkuse kohta koos piisavate hüvitiste ja sotsiaalkaitsega; 

15. peab laste vaesust suureks probleemiks, mille puhul peaks Euroopa võtma 

märkimisväärseid meetmeid; nõuab kiiret lastegarantii rakendamist kõigis liikmesriikides 

nii, et igal praegu vaesuses elaval lapsel oleks juurdepääs tasuta tervishoiule, tasuta 

haridusele, tasuta lapsehoiule, korralikule eluasemele ja õigele toitumisele; 
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16. nõuab õigusaktidega selle tagamist, et abivajajatel, k.a kodututel, oleks juurdepääs 

sotsiaalkorteritele või neile makstavad majutustoetused oleksid piisavad ning et kaitsetuid 

isikuid ja vaeseid kodumajapidamisi kaitstakse väljatõstmise eest; nõuab 

maksusoodustustuste kehtestamist, et aidata madala sissetulekuga noortel luua oma 

kodumajapidamine; nõuab Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi vahendite 

suuremat kasutamist, et toetada linnapiirkondade uuendamist ja taskukohase majutuse 

tagamist; 

17. nõuab õigusaktidega kõigile võrdse juurdepääsu tagamist kvaliteetsetele ja taskukohastele, 

üldist huvi pakkuvatele sotsiaalteenustele ja muudele hädavajalikele teenustele, nagu e-

side-, energia-, transpordi- ja finantsteenused; rõhutab sotsiaalsete ettevõtete rolli; 

Võrdsed võimalused ja juurdepääs tööturule 

18. toetab oskuste garantiid kui kõigile mõeldud uut õigust omandada 21. sajandi 

põhioskused, sh digikirjaoskus; tõstab selle esile kui olulise sotsiaalse investeeringu, mis 

nõuab piisavat rahastamist; 

19. tunneb suurt muret ebakindluse leviku pärast, mis tuleneb ebatüüpiliste töölepingute 

ülemäärasest kasutamisest; rõhutab institutsioonilise ja eelarvesuutlikkuse tagamise 

olulisust, et kindlustada piisav kaitse mittestandardsete tööhõivevormide alusel töötavatele 

inimestele; leiab eelkõige, et 

a) sotsiaalkindlustuskavasid peab laiendama, et võimaldada kõigil töötajatel saada 

hüvitisi, tagades sissetulekukindluse sellistes olukordades nagu töötus, sunnitud 

osalise tööajaga töö või perekondlikel põhjustel või väljaõppe tõttu tehtud 

karjäärikatkestused; 

b) kõigil töötajatel peaks olema isiklik töötegevuse konto, mis on veebilehe ja või 

nutitelefoni rakenduse kaudu hõlpsasti juurdepääsetav ning kus nad saaksid 

tutvuda oma õigustega sotsiaalkindlustusele; 

20. juhib tähelepanu sellele, et ühelt töölt teisele ülemineku kindlustamiseks on vaja piisavaid 

investeeringuid nii avaliku sektori tööturuasutuse institutsioonilise suutlikkuse jaoks kui 

ka abiks üksikisikule tööotsingul ja oskuste täiendamisel; 

21. nõuab kõigi alla 30aastaste inimeste jaoks noortegarantii ning pikaajaliste töötute 

soovitamise täielikku rakendamist; tõstab neid esile kui olulisi struktuurireforme ja 

sotsiaalseid investeeringuid, mis vajavad piisavat rahastamist; 

22. leiab, et otsustavad edusammud on soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja eraelu tasakaalu 

valdkonnas hädavajalikud; eelkõige 

a) tuleks olemasolevate mehhanismide tugevdamiseks vaadata läbi 

direktiiv 2006/54/EÜ, et tagada meeste ja naiste võrdne kohtlemine, kaotada 

sooline ebavõrdsus töötasu ja pensionide puhul ning vähendada tööalast 

segregatsiooni; 

b) on vajadus uute seadusandlike ettepanekute järele perepuhkuskavade kohta, sh 

rasedus- ja sünnituspuhkus, isapuhkus, lapsehoolduspuhkus ja hoolduspuhkus, 
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julgustades kõigis töötajakategooriates meestel ja naistel võrdselt taolist puhkust 

võtta, et kergendada naiste pääsemist tööturule ja tugevdada nende positsiooni 

tööturul ning hõlbustada töö- ja eraelu tasakaalu; 

23. palub komisjonil kehtestada uued konkreetsed meetmed, et tagada mittediskrimineerimine 

ja võrdsed võimalused; 

Liikuvus võrdsete tingimustel  

24. rõhutab, et töötajate liikuvus ELis on õigus, mille rakendamist peab toetama, kuid mida ei 

tohiks töötajatele peale suruda halvad tingimused nende kodupiirkonnas ja mis ei tohiks 

õõnestada vastuvõtva riigi sotsiaalseid standardeid; 

Praktiliste tulemuste saavutamiseks vahendite väljatöötamine 

25. palub komisjonil teha ettepanek õigusaktide ajakohastamist käsitleva selge tegevuskava 

ning muude meetmete kohta, mis on vajalikud Euroopa sotsiaalõiguste samba täielikuks ja 

praktiliseks kohaldamiseks; rõhutab, et õigusaktide konflikti korral tuleks korrektselt 

kohaldada horisontaalset sotsiaalklauslit (ELi toimimise lepingu artikkel 9); 

26. leiab, et intensiivsema sotsiaalse lähenemise eesmärki peaks toetama sihtmärkide kogu, 

mis tugineb strateegiale „Euroopa 2020“ ja säästva arengu eesmärkidele ning mille 

eesmärk on juhtida majandus-, tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kooskõlastamist ELis; usub, 

et kõnealused sihid võiksid samuti moodustada praegu euroala kohta arutusel oleva 

lähenemiskoodeksi osa ning võiksid põhineda järgmistel näitajatel, mida avaliku sektori 

poliitika otseselt mõjutab: 

a) haridussüsteemist varakult lahkunud noorte osakaal; 

b) töötuse määr; 

c) nende noorte protsent, kes ei tööta, õpi ega osale koolituses (mittetöötavad ja 

mitteõppivad noored); 

d) suhtelise vaesuse määr; 

e) töölkäivate inimeste vaesusmäär; 

f) laste vaesus; 

g) juurdepääs lastehoiule ja eelkooliharidusele; 

h) kollektiivläbirääkimiste teemade ulatus; 

i) koguinvesteeringute määr (kapitali kogumahutus põhivarasse ja sotsiaalsed 

investeeringud); 

j) majandusliku sõltuvuse määr; 

27. nõuab Euroopa poolaasta uuesti tasakaalustamist nii, et riigipõhiste soovituste 

kavandamisel võetakse otse arvesse olemasolevat peamiste tööhõive- ja sotsiaalnäitajate 
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tulemustabelit, uut lähenemiskoodeksit ja euroala soovitust, ning nõuab samuti ELi 

vahendite kasutamist; soovitab tungivalt tugevdada sotsiaalpartneritega peetava 

makromajandusliku dialoogi rolli; peab makrosotsiaalset järelevalvet väga oluliseks selle 

vältimisel, et majandusliku tasakaalu häireid vähendatakse tööhõive- ja sotsiaalse olukorra 

arvelt; 

28. nõuab nn hõbereegli kehtestamist sotsiaalsetele investeeringutele, mida tuleb kohaldada 

stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamisel, nimelt pidada teatavaid avaliku sektori 

sotsiaalseid investeeringuid, millel on selge positiivne mõju majanduskasvule (nt lastehoid 

või haridus või väljaõpe), soodsama kohtlemise vääriliseks riikide eelarvepuudujäägi ja 

kooskõla hindamisel 1/20 võlareegliga; 

29. rõhutab, et tänapäevane kapitalimahuka tootmise nähtus, suured ebavõrdsuse määrad ning 

ebatüüpilise töövormi jätkuv kasv viitavad vajadusele suurendada üldise maksutulu rolli 

sotsiaalkindlustuskavade kaasrahastamisel, et tagada kõigi jaoks korralik sotsiaalkaitse; 

30. kordab oma üleskutset suurendada aastate 2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku 

ülemmäära, et tulla toime suurenenud vajadustega; nõuab eelkõige järgmist: 

a) tugevdada noorte tööhõive algatust; 

b) suurendada Euroopa Sotsiaalfondi, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa 

Fondi ja Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks mahtu; 

c) luua uus instrument, mida rahastatakse näiteks konkurentsiõiguse jõustamisest 

saadud ELi tulust, et toetada lastegarantii rakendamist; 

31. palub komisjonil ja Euroopa Investeerimispangal suunata Euroopa Strateegiliste 

Investeeringute Fond ümber töökohtade loomisele ja sotsiaalsetele investeeringutele ning 

kohandada vastavalt selle riski- ja kasunõudeid; 

32. leiab, et euroala majandusliku kohandamise eridünaamika nõuab euroala 

fiskaalvõimekuse raames kahe finantsinstrumendi väljatöötamist, mis oleks eriti 

asjakohane Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamiseks: 

a) fond uuendatud struktuuriliseks lähenemiseks, toetades sotsiaalselt õiglaste 

ümberkorralduste ja investeeringute rakendamist, mis on vajalikud 

kasvupotentsiaali suurendamiseks kriisist mõjutatud piirkondades ning 

intensiivsema sotsiaalse lähenemise taastamiseks, kaasa arvatud noortegarantii, 

oskuste garantii ja lastegarantii rakendamine; 

b) Euroopa töötuskindlustuskava, mis täiendab riiklikke kavasid tõsise tsüklilise 

majanduslanguse puhul ning aitab ennetada asümmeetrilise šoki muutumist 

struktuuriliseks halvemuseks; 

33. palub komisjonil lisada eespool nimetatud finantsinstrumendid oma ettepanekutesse 

2020. aastale järgneva mitmeaastase finantsraamistiku jaoks ning oma valgesse 

raamatusse majandus- ja rahaliidu kohta; 

34. palub komisjonil, Euroopa välisteenistusel ja liikmesriikidel kanda Euroopa 
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sotsiaalõiguste samba sisu üle asjaomasesse välistegevusse, edendades eelkõige 

kaubanduslepingute ja strateegilise partnerluse kaudu ÜRO säästva arengu eesmärkide, 

ILO konventsioonide ja Euroopa sotsiaalsete standardite rakendamist; 

35. leiab, et Euroopa sotsiaalõiguste sammas tuleks vastu võtta 2017. aastal siduva 

kokkuleppena Euroopa Parlamendi ja Euroopa Ülemkogu vahel, hõlmates kõrgeimal 

tasandil sotsiaalpartnereid, ning peaks sisaldama selget rakendamise tegevuskava koos 

konkreetsete kohustuste ja tähtpäevadega; 

36. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 

ning liikmesriikide parlamentidele. 
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SELETUSKIRI 

Alates 19. sajandist ning eriti pärast II maailmasõda on Euroopa välja töötanud kõige 

eesrindlikuma sotsiaalse mudeli maailma ajaloos, saavutades inimväärsed töötingimused, 

kõikehõlmava sotsiaalkaitse ja mõistlikult head avalikud teenused suurele osale 

elanikkonnast. Selle tulemusena on Euroopa sotsiaalne mudel aidanud saavutada olulise 

tootlikkuse kasvu ning Euroopa konkurentsivõime, seda tänu väljaarendatud siseturgu 

soodustava korraliku ostujõuga tervele ja kvalifitseeritud tööjõule.  

ELi järjestikused laienemised on võimaldanud ühinevate liikmesriikide sotsiaalsete 

standardite täiendamist ja toetanud järkjärgulist intensiivsemat majanduslikku lähenemist – 

samuti tänu ELi struktuurifondidele ja Ühtekuuluvusfondile. Kokkuvõttes on Euroopa 

sotsiaalne mudel olnud Euroopa integratsiooni eduloo oluline tegur, mis on mitmeks 

kümnendiks toonud rahu, turvalisuse ja laialdaselt jagatud jõukuse. Samuti on heaoluriigi 

institutsioonid ja sotsiaaldialoog aidanud Euroopal tulla toime 2007.–2008. aastal alanud 

ülemaailmse finantskriisiga.  

Aga Euroopa integratsiooni sotsiaalne mõõde on alates 2010. aastast saanud pikaleveninud 

euroala kriisiga ränga löögi. Finantssektori riigiabis kasutati 2008.–2014. aastal1 peaaegu 

2 triljonit eurot maksumaksja raha, vallandades mitme liikmesriigi puhul võlakriisi. Samal 

ajal olid paljud liikmesriigid sunnitud rakendama karme eelarve konsolideerimise ning 

sisemise devalveerimise meetmeid, seda peamiselt ühiste stabiilsusmehhanismide puudumise 

tõttu Euroopa puudulikus majandus- ja rahaliidus. Need poliitikameetmed päädisid suurte 

sotsiaalsete raskusega, mis on paljudes riikides ikka veel terav probleem. 

Euroala kriisi tõttu on paljud kodanikud hakanud ELi ennast nägema lahknevuste, 

ebavõrdsuse ja sotsiaalse ebaõigluse masinana. Aastakümneid lähenemise, jõukuse ja 

edusammudega seostatud projekti süüdistatakse nüüd sotsiaalkindlustussüsteemide 

halvendamises ning nähakse inimeste heaolu ohuna. 

Samal ajal seisab Euroopa silmitsi mitme tuntud struktuurilise suundumuse ja väljakutsega, 

nagu üleilmastumine, demograafilised muutused (sh vananemine, feminiseerumine, madal 

sündimus, ränne), kliimamuutused ja piiratud loodusvarad. Samuti on see digipöörde uue 

etapi tunnistajaks, mis mõjutab oluliselt tööturu toimimist.  

Raportööri arvates on see Euroopa sotsiaalõiguste samba määratlemisel ning Euroopa 

sotsiaalse mudeli 21. sajandiga ajakohastamisel põhiline väljakutse, millega tuleb tegeleda. 

Meie heaoluriigi struktuurid peavad jõudma järele demograafilistele muutustele, 

tehnoloogiale, üleilmastumisele ja olulisele sotsiaalse ebavõrdsuse hiljutisele kasvule. Samal 

ajal peame saama üle pika majanduskriisiga tekitatud kahjust. Me peame nn sotsiaalset 

Euroopat otsustavalt tugevdama ning parandama samuti majanduspoliitika kujundamist ning 

majandus- ja rahaliidu struktuuri.  

Selle väljakutsega toimetulekuks ning kodanike ootustele vastates on hädavajalik tunnistada 

ja hinnata (taas) seda, et riigil on turgude kujundamisel ja sotsiaalsete riskide juhtimisel 

asendamatu roll. Riik teeb seda muuhulgas reguleerimise, tulu ümberjaotamise ning 

kollektiivsete sotsiaalkindlustuskavade, sotsiaalabiprogrammide, avalike teenuste ja 

üldhuviteenuste tagamise (või toetamise) kaudu. EL peab sellega seoses muutuma taas 

                                                 
1 Euroopa Komisjon, 2015. aasta riigiabi tulemustabel, http://europa.eu/!vp68mB  

http://europa.eu/!vp68mB
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toetavaks jõuks, tugevdades oma liikmesriike ja aidates neil edendada Euroopa sotsiaalset 

mudelit ülemaailmses kontekstis. Samuti peab see saama (taas) ettevõtjate ja töötajate 

vahelise ulatuslikuma sotsiaaldialoogi toetavaks jõuks, aidates tagada sissetulekute ja riskide 

õiglase jagamise ka turgudel, mida kujundavad digiteerimine ja ülemaailmne konkurents. 

Euroopa sotsiaalsel mudelil on loomulikult mitu riiklikku varianti ning igal riigil on kooskõlas 

ajaloolise arengu ja subsidiaarsuse põhimõttega oma erikord. Aga üleilmastumise ja 

tehnoloogiliste muutuste tingimustes on ELi liikmesriigid üksteisest äärmiselt sõltuvad 

(arvestades samuti ühisrahast tingitud sidet) ning nad on võimelised tagama oma kodanikele 

laialdaselt jagatud jõukuse vaid koostööd tehes. Ilma ühise Euroopa raamistikuta oleksid 

liikmesriigid paratamatult hävitava konkurentsi lõksus, mis tähendab sotsiaalsete standardite 

puhul nõuete leevendamist. Seega on Euroopa sotsiaalne mudel ühisprojekt, mille keskne 

eesmärk on intensiivsem sotsiaalne lähenemine: kõigi inimeste heaolu püsiv paranemine 

kõigis ELi riikides, põhinedes jätkusuutlikul ja kaasaval majanduskasvul ning meetmetel, mis 

tagavad, et ühtki isikut ega ühtki riiki ei jäeta arengus maha ning kõik võivad ühiskonnas ja 

majanduses osaleda. 

Intensiivsemat sotsiaalset lähenemist on võimalik saavutada üksnes liikmesriikide kollektiivse 

tegevusega. EL on sellega seoses juba sätestanud õigusraamistiku, millega reguleeritakse töö-, 

kauba- ja teenuseturge, ning kehtestanud poliitika koordineerimise mehhanismid ja 

asjakohased finantsinstrumendid. Õigustikku kohaldatakse kõigis liikmesriikides ja 

sotsiaalseid põhiõiguseid kohaldatakse kõigile inimestele ELis; seetõttu peaks Euroopa 

sotsiaalõiguste samba kaudu sotsiaalsete standardite ajakohastamise protsess hõlmama samuti 

kõiki ELi liikmesriike. 

Olles seda öelnud, on selge, et euroala seisab oma praeguse makromajandusliku raamistikuga 

silmitsi konkreetsete väljakutsetega, et saavutada aluslepingutes sätestatud tööhõive- ja 

sotsiaalsed eesmärgid. Mitme riikliku majandusliku vahendi kaotus euroala liikmesuse kaudu 

on tekitanud survet karmima ja kiirema sisemise kohanemise jaoks, nagu näiteks töötasu, 

töötingimuste, töötuse ja sotsiaalkulude piiramise kaudu. Piisava sotsiaal-majandusliku 

kindlustatuse taastamine euroala piires selle suurema sisemise paindlikkuse 

kompenseerimiseks nõuab seega euroala tasandil konkreetsete sotsiaalsete sihtide seadmist, 

standardite ja/või finantsinstrumentide kehtestamist. 

Millised on Euroopa kodanike peamised püüdlused ja ootused seoses Euroopa sotsiaalse 

mudeli ajakohastamisega? Kodanikud soovivad kindlasti säilitada Euroopa eluviisi ja tahavad, 

et nad saaksid usaldada Euroopa säästva arengut, võimaldades heaolu praegustele ja 

tulevastele põlvkondadele. See tähendab, et EL ja tema liikmesriigid peavad tegema järgmist: 

 valmistama inimesi ette ja pakkuma neile võimalusi mõtestatud osalemiseks 

majandustegevuses teadmiste, oskuste, aja ja koha näol; 

 teostama majanduspoliitikat, mis aitab luua kvaliteetseid töökohti ning võimaldab 

inimestel saavutada majanduslik kindlus ja ennast inimväärsetes töötingimustes teostada; 

 kaitsma inimesi elu jooksul tekkivate sotsiaalsete riskide eest; 

 vähendama praegust sotsiaalse ebavõrduse kõrget taset ning  

 julgustama kodanike aktiivset osalemist: heaoluriik peab olema mõistetav ja 

juurdepääsetav, võimaldades inimestel tunda omanditunnet ning pakkudes piisavalt 

avatud sotsiaaldialoogi ja demokraatliku poliitika struktuure. 
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Noorte ideed ja energia on heaoluriigi struktuuride ajakohastamisel ja uuendamisel ning 

laialdaselt jagatud jõukuse tagamisel eriti oluline. Nn millenniumi noored on keskmiselt 

arvatavasti kõige paremini haritud põlvkond Euroopa senises ajaloos, aga nad seisavad 

võrreldes eelnevate põlvkondadega silmitsi palju pikema ja ebakindlama üleminekuga koolist 

tööle, mis hävitab osa nende suurest potentsiaalist. Me peame seda suurt sotsiaalset kaotust 

ennetama, korraldades paremini nende majanduslikku, sotsiaalset ja poliitilist kaasamist. 

Kõik need väljakutsed ja püüdlused nõuavad mitmeid muudatusi Euroopa sotsiaalset mudelit 

toetavates vahendites.  

Sotsiaalse investeeringu mõiste on selle arengu suunamisel abiks, põhinedes arusaamal, et 

ennetamine ja varajane sekkumine on odavamad kui sotsiaalsete hädade hilisem ravi. 

Sotsiaalsed investeeringud koosnevad teenuste avalikust osutamisest (selle avalikust 

toetamisest), mis võimaldavad kõigil inimestel osaleda majanduses ja ühiskonnas kogu elu 

jooksul, nt kvaliteetse lastehoiu, hariduse, elukestva õppe, tervishoiu, aktiivse 

tööturupoliitika, sotsiaalkindlustuse, miinimumsissetuleku tagamise kavade ja digitaalse 

kirjaoskamatuse kaotamise tegevuse kaudu. Sotsiaalne investeering on jätkusuutliku kasvu ja 

arenenud majandusega riikide heaolu jaoks asendamatu. Selle eest vastutab peamiselt avalik 

sektor, aga seda võivad tulemuslikult korraldada sotsiaal-majanduslikud ettevõtted ja muud 

osalejad nn kolmandas sektoris.  

Euroopa peab samuti kohandama oma tööõiguseid ja sotsiaalkindlustuskavu, et tagada 

inimväärsed ja õiglased töötingimused ning sotsiaalkaitse igat liiki töötajatele. Tööjõu 

nõudlus on muutumas paindlikumaks ja mitmekesisemaks ning jääb ka arvatavasti selliseks, 

mis võib mõnel puhul olla kasulik tootlikkusele ning töö- ja eraelu tasakaalule. Aga 

ebatüüpiliste töökohtadega kaasneb sageli ka pikaajaline majanduslik kindlusetus ja 

ebakindlus, millele peab avalik sektor leidma lahenduse.  

Muudatusi tuleb teha ka meie heaoluriikide, mis tuginevad praegu majandusliku väärtuse 

õiglase jaotamise neljal põhimehhanismil, tulu poolel: 

 kapitali-tööjõu läbirääkimised kogutulu jaotamise kohta, sh kollektiivläbirääkimiste 

kaudu, mida toetavad miinimumpalk ja muud riigipoolse toetusega mehhanismid; 

 sotsiaalkindlustuskavad, mille raamiks on õigusaktid ja mis koosnevad töötajate, 

tööandjate ja riigi sotsiaalmaksetest; 

 maksustamine ja avaliku sektori kulud ning 

 rahvusvahelise finantssüsteemi reguleerimine ja maksustamise vältimise vastane võitlus. 

Kõik need neli mehhanismi on vajalikud heaoluriigi jätkusuutlikkuse ning piisavate avalike 

investeeringute tagamiseks. Aga tulevikus peaks vähem sõltuma tööjõupõhistest 

sotsiaalmaksetest ning rohkem üldistest maksudest, finantsreguleerimisest ja maksustamise 

vältimise vastasest jõulisest võitlusest. Sotsiaalkindlustushüvitiste saamine töö kaudu on 

inimväärse töö oluline tegur, motiveerides töötajaid ja panustades pikaajalisse majanduslikku 

ja sotsiaalsesse stabiilsusse enam, kui seda teeks majanduslikust olukorrast sõltuvad hüvitised 

või tingimusteta elementaarse sissetuleku kavad. Aga tänapäevane ebavõrdsuse kõrge tase, 

ebatüüpiliste töökohtade arvu suurenemine ja majandusliku tootmise kapitalimahu kasv viitab 

vajadusele vähendada tööjõu maksukulu (sh sotsiaalkindlustusmaksed) ning kaasrahastada 

sotsiaalkindlustuskavu rohkem muust maksutulust (nt kapitali kasvutulu, rikkus või reostus), 

et tagada korralik sotsiaalkaitse kõigi jaoks. 
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Euroopa majanduse juhtimine vajab täiendavat tasakaalustamist, võttes majanduspoliitika 

kujundamises sotsiaalnäitajaid rohkem arvesse. Euroala puhul tuleb algatada uus mõjuring, 

kus suuremate investeeringutega kaasneb kvaliteetsete töökohtade loomine, inimestele 

majandusliku kindluse tagamine ja panustamine kogunõudluse kasvuks ja edasisteks 

investeeringuteks. Suurem tööhõive ja suurema katvusalaga sotsiaalkaitse suurendaks ka 

kogutud tulu kogust, parandades heaoluriigi jätkusuutlikkust. Eurost peaks lõpuks ometi 

saama ülespoole lähenemise vedur. 

Euroopa sotsiaalõiguste sammas peaks samuti nägema ette Euroopas sotsiaalsete õiguste 

realiseerimiseks ning ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide saavutamiseks ELi 

välispoliitika parema kasutuse. Euroopal on selge strateegiline huvi tugevamaks 

sotsiaaldialoogiks, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonide ja soovituste 

rakendamiseks ning kogu maailmas sotsiaalkaitsekavade ja sotsiaalteenuste parandamiseks. 

Ta peaks seetõttu kaubanduslepingute, strateegilise partnerluse, arengupoliitika, Euroopa 

naabruspoliitika ja Euroopa rände tegevuskava kaudu neid huve edendama.  

Kokkuvõttes on Euroopa sotsiaalõiguste sammas oluline ja hädavajalik algatus, mille Euroopa 

Komisjon ja Euroopa Parlament on õigustatult asetanud oma poliitiliste prioriteetide 

nimekirja tippu. Aga see projekt ja nn sotsiaalse Euroopa idee ei saa piirduda ELi 

spetsialistide väikese rühmaga. Nn sotsiaalses Euroopas elavad kõik inimesed töö kaudu 

saadud õigustega, inimeste jaoks juurdepääsetavate sotsiaalteenuste ja nende kogutud 

sotsiaalsete investeeringute kaudu, nende majanduslikke väljavaateid mõjutavate 

poliitikameetmete ning sotsiaalkaitse kaudu, millele nad saavad tugineda, kui elus läheb miski 

valesti.  

Sotsiaalne Euroopa on ja peab alati olema olemas kõigi jaoks, tuues inimeste ellu 

käegakatsutavaid parandusi. Euroopa sotsiaalõiguste samba tugevust peab seega levitama 

kogu ELi mitmetasandilise struktuuri kaudu, hõlmates kohalikke ja piirkondlikke 

omavalitsusi ja liikmesriikide valitsusi ning nende koostööd ettevõtjate, ametiühingute ja 

kodanikuühiskonnaga. 

 


