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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tugeva sotsiaalse Euroopa kohta õiglaste üleminekute jaoks
(2020/2084(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artikleid 3 ja 5,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikleid 9, 151, 152, 153, 156, 
157 ja 162,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolle 1, 8 ja 28,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle IV jaotist (Solidaarsus),

– võttes arvesse 2017. aasta novembris Euroopa Ülemkogu, Euroopa Parlamendi ja 
Euroopa Komisjoni poolt välja kuulutatud Euroopa sotsiaalõiguste sammast,

– võttes arvesse kestliku arengu tegevuskava aastani 2030,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioone, eelkõige 
1947. aasta konventsiooni tööinspektsioonide kohta (nr 81),

– võttes arvesse ÜRO kestliku arengu eesmärke, eriti 1., 3., 4., 5., 8., 10. ja 13. eesmärki,

– võttes arvesse komisjoni 14. jaanuari 2020. aasta teatist pealkirjaga „Tugev sotsiaalne 
Euroopa õiglaste üleminekute jaoks“ (COM(2020)0014),

– võttes arvesse komisjoni 11. detsembri 2019. aasta teatist „Euroopa roheline kokkulepe“ 
(COM(2019)0640),

– võttes arvesse komisjoni 27. mai 2020. aasta teatist pealkirjaga „Euroopa võimalus: 
parandame vead ja teeme ettevalmistusi järgmise põlvkonna jaoks“ (COM(2020)0456),

– võttes arvesse komisjoni 27. mai 2020. aasta teatist pealkirjaga „ELi eelarve, mis toetab 
Euroopa majanduse taastekava“ (COM(2020)0442),

– võttes arvesse komisjoni 27. mai 2020. aasta teatist pealkirjaga „Komisjoni 2020. aasta 
kohandatud tööprogramm“ (COM(2020)0440),

– võttes arvesse komisjoni 28. mai 2020. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, 
millega luuakse Euroopa Liidu taasterahastu, et toetada majanduse taastumist pärast 
COVID-19 pandeemiat (COM(2020)0441),

– võttes arvesse komisjoni 19. veebruari 2020. aasta teatist pealkirjaga „Euroopa 
digituleviku kujundamine“ (COM(2020)0067),

– võttes arvesse komisjoni 1. juuli 2020. aasta ettepanekut nõukogu soovituseks 
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jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava 
kutsehariduse ja -õppe kohta (COM(2020)0275),

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti, mis on lisatud nõukogu soovituse 
ettepanekule „Võimalus töökohtadeks – noortegarantii tugevdamine“ 
(SWD(2000)0124),

– võttes arvesse oma 10. juuli 2020. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta 
võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta1,

– võttes arvesse oma 8. juuli 2020. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta 
võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 
nr 1303/2013 seoses noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise 
vahenditega2,

– võttes arvesse oma 10. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni euroala tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika kohta3,

– võttes arvesse oma 4. aprilli 2019. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku kohta 
võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta4,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit majanduspoliitika koordineerimise 
Euroopa poolaasta: 2020. aasta kestliku majanduskasvu strateegia tööhõive- ja 
sotsiaalaspektide kohta,

– võttes arvesse komisjoni 17. detsembri 2019. aasta teatist 2020. aasta kestliku 
majanduskasvu strateegia kohta (COM(2019)0650),

– võttes arvesse komisjoni ja nõukogu 17. detsembri 2019. aasta ühise tööhõivearuande 
ettepanekut, mis on lisatud teatisele 2020. aasta kestliku majanduskasvu strateegia 
kohta,

– võttes arvesse nõukogu 8. juuli 2019. aasta otsust (EL) 2019/1181 liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suuniste kohta5,

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2019. aasta resolutsiooni majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2019. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- 
ja sotsiaalaspektide kohta6,

– võttes arvesse poliitilisi suuniseid järgmisele Euroopa Komisjonile (2019–2024) „Liit, 
mis seab kõrgemad sihid“, mida esitles komisjoni president Ursula von der Leyen,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. jaanuari 2019. aasta arvamust 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0194.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0180.
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0033.
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0337.
5 ELT L 185, 11.7.2019, lk 44.
6 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0202.
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teemal „Sotsiaaldialoog digimajanduse innovatsiooniks“,

– võttes arvesse komisjoni 2020. aasta kevadist majandusprognoosi, mis avaldati 
6. mail 2020,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. septembri 2020. aasta 
arvamust teemal „Inimväärne miinimumpalk kogu Euroopas“,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 15. juuli 2020. aasta arvamust 
teemal „Euroopa taastekava ja mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027“,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. detsembri 2019. aasta 
arvamust teemal „Ühtsed töötuskindlustuse miinimumstandardid ELi liikmesriikides: 
konkreetne samm Euroopa sotsiaalõiguste samba tõhusaks rakendamiseks“,

– võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) 
uurimust teemal „COVID-19: Policy responses across Europe“ (COVID-19: Euroopa 
poliitilised reaktsioonid),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A9-0000/2020),

A. arvestades, et kestlik areng on Euroopa Liidu üks peamine eesmärk; arvestades, et 
sotsiaalne turumajandus põhineb kahel teineteist täiendaval sambal, nimelt 
konkurentsiõiguse jõustamisel ja tugevatel sotsiaalpoliitikameetmetel;

B. arvestades, et strateegia „Euroopa 2020“ käivitati 2010. aastal aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu edendamiseks; arvestades, et vaatamata sõnadele „jätkusuutlik“ 
ja „kaasav“ peeti Lissaboni strateegia rakendamisel enamike teiste eesmärkide ees 
prioriteediks majanduskasvu;

C. arvestades, et sotsiaalse heaolu süsteemidesse kuuluvad sotsiaalkindlustus, tervishoid, 
haridus, eluasemed, tööhõive, õiglus ja haavatavate rühmade sotsiaalteenused; 
arvestades, et sotsiaaldialoog ja kollektiivläbirääkimised on tööandjatele ja 
ametiühingutele peamiseks vahendiks, et seada sisse õiglased palgad ja töötingimused;

D. arvestades, et peamised poliitikavaldkonnad sotsiaalsete investeeringute jaoks on 
sotsiaalkindlustus, tervishoid, haridus, eluasemed, tööhõive, õiglus ja haavatavate 
rühmade sotsiaalteenused; 

E. arvestades, et viimase kümne aasta jooksul on enamikus liikmesriikides kodutus 
järjepidevalt suurenenud ja seda 70 %;

F. arvestades, et eeldatakse edasist töökohtade polariseerumist ning eelduste kohaselt tekib 
rohkem töökohti oskuste spektri kõrgemas ja madalamas otsas;

G. arvestades, et töötuse määr on üle 7 % ja noorte töötuse määr on tõusnud 17 %-le ning 
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eeldatakse selle edasist kasvu COVID-19 tõttu7;

H. arvestades, et kriis on toonud päevavalgele kuritarvitused seoses piiriüleste ja 
hooajatöötajate õigustega; 

I. arvestades, et puuetega inimesed on COVID-19 kriisile eriti vastuvõtlikud;

1. rõhutab, et EL on alustanud üleminekut vähese süsinikdioksiidiheitega, 
kliimaneutraalsele, ressursitõhusale ja ringmajandusele, mis peab käima käsikäes 
suurema heaolu, sotsiaalse arengu, julgeoleku, õitsengu, võrdsuse ja kaasamisega; usub, 
et sotsiaalne kestlikkus on oluline eeltingimus õiglase ning kaasava digitaalse ja rohelise 
ülemineku jaoks; usub, et see taastumisperiood peab olema aeg reformideks, mis 
põhinevad solidaarsusel, integratsioonil, sotsiaalsel õiglusel, jõukuse õiglasel 
jaotumisel, soolisel võrdõiguslikkusel, kvaliteetsetel avalikel sotsiaalse hoolekande 
süsteemidel, kvaliteetsel tööhõivel ja jätkusuutlikul kasvul;

2. rõhutab, et välja tuleb töötada ambitsioonikas poliitiline tegevuskava eristatavate, 
selgete ja kohustuslike eesmärkide ning sotsiaalse jätkusuutlikkuse näitajatega; juhib 
tähelepanu, et järgmine ELi sotsiaaltippkohtumine on kavandatud toimuma 2021. aasta 
mais Portos, mis on suurepärane võimalus selle tegevuskava kõrgeimal poliitilisel 
tasemel vastuvõtmiseks 27 liikmesriigi juhtide ning Euroopa Ülemkogu, Euroopa 
Parlamendi ja Euroopa Komisjoni poolt;

Juhtimisraamistik sotsiaalse arengu jaoks

3. on arvamusel, et Porto tegevuskava peaks võtma kahekordse lähenemisviisi, s.t see 
peaks keskenduma sotsiaalse kestlikkuse osale ELi kestliku arengu tegevuskavast 
aastani 2030, sillutades samas ühtlasi teed Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete 
realiseerimisele, luues ambitsioonikaid eesmärke ja vahendeid; juhib tähelepanu, et 
Lissaboni strateegia sotsiaalse dimensiooni piiratud edu oli osaliselt tingitud 
liikmesriikide osalemise vabatahtlikust iseloomust ja tõhusa rakendamise puudumisest; 

4. rõhutab, et tugeva sotsiaalse Euroopa uue tegevuskava eesmärke peab tugevdama 
kohustusliku jõustamise kaudu, võttes arvesse majanduslikke ja keskkonnakaitsealaseid 
kohustusi, mille järgimisest oleneb juurdepääs ELi rahalistele vahenditele; on 
veendunud, et juhtimisraamistik sotsiaalse ja kestliku Euroopa heaks peaks põhinema 
järgmistel reformidel: Euroopa sotsiaalõiguste samba ja aluslepingutes oleva sotsiaalse 
arengu protokolli integreerimine, sotsiaalsete õiguste kaitse ülimuslikkus majanduslike 
vabaduste ees ühtsel turul ning kestliku arengu ja sotsiaalse progressi pakti 
vastuvõtmine, muutes sotsiaalsed ja kestlikkuse eesmärgid kohustuslikuks; 

Rahalised vahendid tugeva sotsiaalse ja kestliku Euroopa jaoks

5. kutsub liikmesriike kasutama täielikult ära eelarvelist paindlikkust, et ennetada ja 
leevendada COVID-19 pandeemia kriisi sotsiaalseid tagajärgi; rõhutab Euroopa 
sotsiaalõiguste samba rakendamise tähtsust Euroopa majanduse taastekava kontekstis, 
samal tasandil rohelise kokkuleppe ja digitaalse üleminekuga; kutsub seetõttu üles 
eelseisvatele reformidele, mis on seotud taastepaketiga, et saavutada intensiivsemat 

7 Tööpuudust kajastav statistika: Eurostat, juuli 2020
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sotsiaalset lähenemist ühena riigisiseste reformikavade peamistest eesmärkidest, 
sealhulgas rahalise toetuse kaudu; selles mõttes usub, et uued Porto eesmärgid 2030. 
aastaks tuleks lülitada taastekavasse koos majanduslike ja keskkonnakaitsealaste 
eesmärkidega; 

6. rõhutab, et sotsiaalsed investeeringud taastepaketti peaksid ambitsioonikuse poolest 
olema võrdväärsed Porto tegevuskava eesmärkidega, sh vajaliku rahalise toetuse 
andmiseks, ning et iseenesest peaksid spetsiifilised sotsiaalarengu kavad olema täiendus 
riigisisestele taaste- ja vastupidavuskavadele ning riigisisestele kliima- ja 
energiakavadele;

7. kiidab heaks eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa 
rahastu (TERA) loomise; palub komisjonil uurida võimalust püsiva erivahendi 
kehtestamiseks selles valdkonnas; rõhutab, et ettevõtted, mis saavad kasu avaliku 
sektori rahalisest toetusest, ei tohi koondada töötajaid, vähendada palku, kärpida 
töötajate õigusi ja kaitset ega maksta preemiaid tegevjuhtidele või dividende 
aktsionäridele;

8. kiidab heaks teadaande ELi töötuskindlustuse edasikindlustuskava kehtestamise kohta;

9. kiidab heaks õiglase ülemineku fondi loomise; tuletab meelde, et võitlusel 
kliimamuutuste ja järgnevate struktuurimuutuste vastu on tõsine mõju paljudele 
Euroopa piirkondadele ja nende inimestele;

10. on mures, et COVID-19 puhangust taastumise kontekstis muutub eelolevatel aastatel 
tungivaks vajadus lahendada laste vaesuse probleem; rõhutab, et liikmesriigid peaksid 
eraldama vähemalt 5 % Euroopa Sotsiaalfondi (ESF+) ressurssidest jagatud täitmiseks, 
et toetada ettevõtmisi Euroopa lastegarantii raames; nõuab kindlalt, et Euroopa 
lastegarantii jaoks tuleb ESF+ all luua eraldi eelarverida, eraldades 20 miljardit eurot;

11. kiidab selles kontekstis heaks komisjoni kavad tugevdada Euroopa noortegarantiid;

Porto tegevuskava: eesmärgid ja ettepanekud

12. usub, et tugev sotsiaalse Euroopa tegevuskava kestlikuks arenguks peaks hõlmama 
majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid heaolunäitajaid ning hõlmama järgmisi 
valdkondi: inimväärne töö, sotsiaalne õiglus ja võrdsed võimalused, tugevad sotsiaalse 
heaolu süsteemid ja õiglane liikuvus;

1. Inimväärne töö ning kestlikud ja kaasavad tööturud

13. kutsub komisjoni üles esitama õigusraamistikku miinimumpalkade ja 
kollektiivläbirääkimiste jaoks, et kõrvaldada palgavaesus ja edendada 
kollektiivläbirääkimisi; kordab oma üleskutset komisjonile viia läbi uurimus äraelamist 
võimaldava töötasu indeksi kohta, mida sotsiaalpartnerid saaksid kasutada 
võrdlusnäitajana;

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pühenduma kollektiivläbirääkimiste 90 % määra 
saavutamisele 2030. aastaks;
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15. kutsub üles tugevdatud noortegarantii vahendi loomisele, et toetada taolisi algatusi, 
mille eesmärgiks on pikaajalise ja noorte töötuse vähendamine vähemalt 50 % võrra 
2030. aastaks;

16. kutsub komisjoni üles kaasama Euroopa tasandil töö kvaliteedi tõstmise üldist eesmärki 
Euroopa poolaasta protsessi ning sotsiaalsesse tulemustabelisse väljavaatega suunata ja 
hinnata panust tööpoliitikasse liikmesriikide hulgas, et rakendada kestliku arengu 
eesmärke ja Euroopa sotsiaalõiguste sammast;

17. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama eesmärgi suunas vähendada ajutist 
tööhõivet, et see moodustaks vähem kui 10 % kogu tööhõivest, kus üle 80 % loodud 
töökohtadest oleksid keskmise või kõrge palgatasemega ja kontsentreerunud 
jätkusuutlikesse sektoritesse; nõuab komisjonilt ja liikmesriikidelt tungivalt 
nulltunnilepingute praktika kõrvaldamist;

18. kutsub liikmesriike üles pühenduma tööga seotud surmajuhtumite kõrvaldamisele 
2030. aastaks; nõuab komisjonilt tungivalt ambitsioonikaid ettepanekuid luu- ja 
lihaskonna ning stressiga seotud vaevuste kohta; kutsub komisjoni üles esitlema 
strateegilist ELi hooldajate tegevuskava, et liikuda edasi ELi tervishoiusektori 
kvalitatiivse võimestamisega;

19. kutsub komisjoni üles tegema direktiivi ettepanekut inimväärsete töötingimuste ja 
õiguste kohta digitaalses majanduses, hõlmates seejuures mittestandardseid töötajaid, 
platvormettevõtete töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid; nõuab komisjonilt 
tungivalt, et see direktiiv sisaldaks miinimumstandardeid õiglase kaugtöö kohta ja 
õiguse kohta olla mittekättesaadav;

20. kutsub komisjoni üles esitama uut raamdirektiivi töötajate teavitamise, konsulteerimise 
ja osalemise kohta Euroopa äriühinguvormides, sealhulgas alltöövõtuahelad ja 
frantsiisid, ning ettevõtete kohta, mis kasutavad Euroopa ettevõtete liikuvuse vahendeid, 
et kehtestada miinimumstandardid; nõuab ka Euroopa töönõukogu direktiivi 
läbivaatamist;

21. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kehtestama vajalikud tingimused ning nõuded, et 
vähemalt 80 % äriühingutest oleksid 2030. aastaks seotud äriühingute jätkusuutliku 
üldjuhtimise kokkulepetega;

22. nõuab kindlalt, et liikmesriigid suurendaksid oma jõustamissuutlikkust, et saavutada 
määr vähemalt üks tööinspektor 10 000 töötaja kohta hiljemalt 2030. aastaks; 

2. Sotsiaalne õiglus ja võrdsed võimalused

23. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kiirendama Euroopa lastegarantii rakendamist, et 
2030. aastaks saaks iga laps ELis täieliku juurdepääsu kvaliteetsele ja tasuta 
tervishoiule, haridusele ja lapsehoiule, elaks inimväärses majas ja saaks piisavalt toitu;

24. nõuab kindlalt, et komisjon teeks ettepaneku miinimumsissetuleku süsteemide 
raamistiku kohta 100 % kattega; 

25. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles pühenduma soolise palgalõhe – ja sellest tuleneva 
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pensionite lõhe – kõrvaldamisele 0 % eesmärgiga 2030. aastaks ning esitlema 
õigusraamistikku palkade läbipaistvuse kohta;

26. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pühenduma karjääriredelil tõusmise klaaslae-
efekti kõrvaldamisele börsil noteeritud äriühingute juhatustes, kehtestades eesmärgi 
jõuda vähemalt 40 % naiste esindatuseni kõrgematel juhtivatel ametikohtadel;

27. kutsub komisjoni üles edendama 2020. aasta järgset Euroopa puuetega inimeste 
strateegiat; toetab kutsehariduse edendamist, sealhulgas haavatavate rühmade ja 
puuetega inimeste jaoks;

3. Tugevad sotsiaalse heaolu süsteemid

28. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles investeerima 30 % taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendist Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete rakendamiseks, et 
kaotada vaesus; 

29. rõhutab, et ELil ja selle liikmesriikidel on kodanike ees kohustus tagada nende üldine 
juurdepääs inimväärsele ja taskukohasele eluasemele; kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles maksimeerima jõupingutusi, investeerides taskukohastesse eluasemetesse, et katta 
madala ja keskmise sissetulekuga rühmade (kolm madalaima sissetulekuga kvintiili) 
eluasemevajadused, tagades, et vähemalt 30 % äsja ehitatud majadest oleksid 
taskukohane eluase nende sissetulekurühmade jaoks, ning et kõrvaldada energiavaesus 
2030. aastaks;

30. nõuab kindlalt, et kõik töötajad oleksid kaasatud sotsiaalkindlustussüsteemidesse ja neil 
oleks õigus saada töötushüvitisi, tasustatud haiguspäevi, õnnetusjuhtumikindlustust ja 
kaitset töölepingu ebaõiglase lõpetamise eest;

31. rõhutab, et üldine juurdepääs riiklikule, solidaarsusel põhinevale ja piisavale pensionile 
ja vanaduspensionile peab olema tagatud kõigile; 

4. Õiglane liikuvus

32. kutsub komisjoni üles vaatama läbi renditöö direktiiv, et luua õiguslik raamistik 
inimväärsete töötingimuste ja võrdse kohtlemise tagamiseks ELi-siseste hooajatöötajate 
ja mobiilsete töötajate jaoks tähtajaliste lepingute alusel ajutist tööjõudu vahendavate 
asutustega või mistahes muud tüüpi tööturu vahendajatega; rõhutab, et see 
õigusraamistik peaks sisaldama: tegutsemiskeeldu tööturu vahendajatele, kes ühtsel 
turul tegutsedes ei täida renditöö direktiivi, garanteeritud töötundide miinimumarvu 
nädala/kuu kohta, mida tööandja ei saa miinimumpalgast mistahes alusel maha arvata, 
palgast mahaarvamiste tegemata jätmist osalise tööajaga lepingute puhul, garanteeritud 
võrdset kohtlemist kõigi isikute puhul, kes on asjaomases liikmesriigis samas 
ettevõttes/sektoris töötajatena kaitstud, nõuet, et kõik siseturul tegutsevad ajutist 
tööjõudu vahendavad asutused oleksid loetletud Euroopa registris ja oleksid 
sertifitseeritud ühtsel turul tegutsemiseks, ning sanktsioonid ettevõtetele, mis kasutavad 
ebaausat värbamispraktikat ja tegelevad tööjõu ekspluateerimiseks inimkaubandusega;

33. rõhutab, et allasutuste asutamise või alltöövõtuahelate loomise praktikad eesmärgiga 
vähendada sotsiaalkindlustusmakseid ilma praktikas tõhusat sotsiaalkindlustuskatet 
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loomata kahjustavad heaolusüsteemide jätkusuutlikust ning nendega tuleb komisjonil ja 
liikmesriikidel tegeleda; kutsub komisjoni üles võtma seadusandlikke meetmeid, et 
piirata alltöövõtuahela võimalikku pikkust ning ühtlasi tagada üldine solidaarvastutus 
läbi kogu alltöövõtuahela, et kaitsta töötajate õigusi;

34. rõhutab, et selleks, et Euroopa Tööjõuamet (ELA) oleks võitluses sotsiaalse dumpingu 
ja töötajate ekspluateerimise ja kuritarvitamise vastu tõhus, tuleks sellele anda õigus 
viia läbi kontrolle ja kehtestada sanktsioone ja karistusi ettevõtetele, kes nõudeid ei 
täida; nõuab komisjonilt tungivalt, et seda võetaks ELA mandaadi hindamisel arvesse;

35. on sügavalt mures selle pärast, et praegu suureneb kolmandate riikide kodanike osakaal 
sektorites, mida saadab ebakindlate töötingimuste ja kuritarvitusjuhtumite maine;

36. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.



PR\1213614ET.docx 11/12 PE657.413v01-00

ET

SELETUSKIRI

ELi tööturul toimuvad suured muutused. Need muutused tekitavad probleeme ja uusi 
võimalusi, mis avaldavad mõju kõigile liikmesriikidele ja kõigile eurooplastele. 

Sotsiaalne turumajandus põhineb sotsiaalsel õiglusel ja sotsiaalsel võrdsusel. Peaksime 
ühiskonnal aitama muutustele tõhusalt reageerida, et saada vastupanuvõimelisemaks ning 
saavutada elukvaliteedi kõrgeimad standardid ja edendada heaolu. Rohe- ja digipöörde ning 
vananeva elanikkonna kontekstis mõistame, et Euroopa majandust, tööhõivesuhteid ja 
sotsiaalküsimusi tuleb kohandada sellele vastavalt ja väga kiiresti.

Tänasel päeval on ELis tööga hõivatud rekordhulk inimesi – 241,5 miljonit. Ent 
rahvusvaheline finantskriis ja praegune pandeemiakriis teevad töötavatele inimestele oma 
igapäevaeluga toimetuleku sageli raskeks. Õiglane miinimumpalk ELis töötavatele inimestele 
võimaldaks inimväärset elatustaset. Mõned peamistest probleemidest, millega me püüame 
raportis tegeleda ja mida püüame rõhutada, on järgmised: töötajate inimväärse sissetuleku ja 
õiglase miinimumpalga taotlus, noorte töötuse pideva tõusu lahendamine, aitamine väheste 
oskustega töötajatel saada kasu elukestvast õppest, võrdse töö eest võrdse palga põhimõtte 
tagamine ja sooliste lõhede ületamine, taskukohane eluase, puuetega inimeste sotsiaalne 
kaasatus ja juurdepääs tööturule, tervishoiutaristu täiendamine ja taskukohane juurdepääs 
sellele, võitlus haiguste vastu ja eelkõige võitlus vähktõve vastu, nagu on kirjeldatud Euroopa 
Komisjoni tegevuskavas. Neid probleeme süvendas COVID-19 pandeemia kriis, mistõttu 
nõutakse selles strateegilises raportis hädavajalikku tegutsemist.

Õiglased üleminekud tähendavad lülitumist rohelisemale ja digitaalsele majandusele, mis 
mõjutab horisontaalselt ja sügavuti piirkondi, linnu ja kohalikke elanikkondi, aga ka erinevaid 
sektoreid ja töötajaid. 
Õiglase ülemineku tagamisel on ülima tähtsusega, et eelseisvate otsuste langetamisel 
arvestataks sotsiaalseid aspekte. Ainult siis, kui me investeerime inimkapitali ja tagame 
piisava kaitse igale töötajale, saame olla kindlad, et mitte kedagi ei ole kõrvale jäetud. Õiglase 
ülemineku saavutamine on otseselt seotud Euroopa sotsiaalõiguste samba ja selle 20 
põhiprintsiibi rakendamisega.

Selle raporti eesmärk on rõhutada kõige tähtsamaid küsimusi, millega Euroopa tööturg, 
piirkonnad, sektorid ja töötajad järgmise kümne aasta jooksul tegelema hakkavad, ning 
kirjeldada põhilisi algatusi, mida tuleb selles suhtes teha. Seetõttu nõuavad raportöörid 
sotsiaalmeetmete baaskava, mis tuleb järgmisel aastal Porto sotsiaaltippkohtumise ajal vastu 
võtta (Porto tegevuskava).

Raport on jaotatud kolmeks osaks: juhtimisraamistik sotsiaalse arengu jaoks; rahalised 
vahendid tugeva sotsiaalse ja kestliku Euroopa jaoks; Porto tegevuskava: eesmärgid ja 
ettepanek.

Kui esimene osa keskendub Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamisele ning kestliku 
arengu ja sotsiaalse progressi pakti vastuvõtmisele, juhib teine osa tähelepanu õiglase 
ülemineku saavutamiseks vajalikele rahastusvahenditele, nagu näiteks Euroopa Sotsiaalfond, 
noortegarantii, lastegarantii, eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse 
Euroopa rahastu (TERA) ja õiglase ülemineku fond.
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Kolmandas osas nõuavad raportöörid eespool osutatud Porto tegevuskava, mis rõhutab 
erinevaid kohustuslikke eesmärke ja ettepanekuid järgmistes valdkondades: 

1. INIMVÄÄRNE TÖÖ NING KESTLIKUD JA KAASAVAD TÖÖTURUD
2. SOTSIAALNE ÕIGLUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED
3. TUGEVAD SOTSIAALSE HEAOLU SÜSTEEMID
4. ÕIGLANE LIIKUVUS

Igaühes neist jaotistest on esitatud terve rida eesmärke, mis tuleb 2030. aastaks saavutada. 
Kuna iga töötaja peaks teenima inimväärset äraelamist võimaldavat palka, nõuavad 
raportöörid kollektiivläbirääkimiste korral laiemat kattemäära. Kollektiivläbirääkimised on 
toimivate sotsiaalsete turumajanduste keskpunktis ja üks parimaid viise inimväärsete palkade 
edendamiseks ELis. Kollektiivläbirääkimised ei peaks reguleerima mitte üksnes 
palgatasemeid, aga ka töötingimusi ja neil võiks olla tugev korrelatsioon töötajate osalusega 
töökohas ning ettevõtete tulemuste ja sissetulekutega.

Samal ajal tuleks vähendada vähemalt poole võrra noorte töötust; see on ambitsioonikas 
eesmärk, mida ei tohi hüljata.

Veel üks aspekt on sooline võrdõiguslikkus. Sooline palgalõhe tuleb kõrvaldada ja tuleb 
edendada naiste esindatust kõrgematel juhtivatel ametikohtadel börsil noteeritud äriühingutes. 
Lisaks kutsub raport üles tagama taskukohase elamispinna igale inimesele ja kehtestama 
sotsiaalkaitse baastaseme.

Me arvame, et COVID-19 pandeemia mõju arvessevõtmine tervishoiutöötajate ning eriti 
hooldajate puhul ning neile pühendatud terviklik strateegia, aga ka tervishoiutaristu ja sellele 
juurdepääsu parandamine ELis muudaksid ELi töötajate vajaduste suhtes tähelepanelikumaks.

Samuti oleme veendunud, et piiriüleste ja hooajatöötajate õigusi tuleb edendada. Raport 
rõhutab Euroopa Tööjõuameti (ELA) tähtsust selles valdkonnas ja nõuab selle pädevuste 
suurendamist, sealhulgas kiiremat koordineerimist riigisiseste ametiasutustega, 
inspekteerimisi ja ulatuslikumat vastutusvaldkonda.


