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Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 a. peab kahetsusväärseks, et puudub 

üldine viide strateegia „Euroopa 2020” 

aruka, jätkusuutliku ja kaasava 

majanduskasvu eesmärgile; rõhutab, et 

sotsiaal- ja tööhõivepoliitikat ei tohiks 

vaadelda mitte ainult kulude seisukohalt, 

vaid tähelepanu tuleks pöörata ka 

pikaajalise kasu väljavaadetele; nõuab 

seetõttu uude hindamisraamistikku 

asjakohaste sotsiaalsete ja 

keskkonnaalaste eesmärkide 

integreerimist, et tagada riigipõhiste 

soovituste esitamine kõikidele riikidele, 

kes ei ole saavutanud edu vaesusega 

võitlemise, kvaliteetse tööhõiveni viivate 

inimväärsete töökohtade pakkumise, 

koolist väljalangemise ennetamise, 

elukestva õppe edendamise, 

ressursitõhususe ning kliimamuutuste 

ärahoidmise alal; 

Or. en 
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  33 a. väljendab heameelt töötuse määra 

langemise üle liidus; juhib siiski 

tähelepanu asjaolule, et töötuse määr on 

endiselt kõrge, ning palub liikmesriikidel 

kasutada terviklikku lähenemisviisi sellise 

tulemusliku ja aktiivse tööturupoliitika 

rakendamisel, mis on suunatud tööotsijate 

tööalasele konkurentsivõimele ja 

kaasavamale tööturule, sealhulgas nii 

tööotsijate kui ka tööandjate jaoks 

täiendavate toetusmeetmete kasutusele 

võtmisele; rõhutab, et pikaajalise 

töötusega võitlemiseks on vaja tegeleda 

oskuste mittevastavusega tööturu 

nõudlusele ja oskuste iganemisega, ning 

usub, et seda poliitikat on vaja riigi ja 

Euroopa tasandil rohkem koordineerida; 

nõuab seetõttu jõulisemaid meetmeid 

tõhusa kutsehariduse ja -koolituse 

toetamiseks ja edasi arendamiseks ning 

koostööd õppeasutuste, ettevõtete, 

tööandjate organisatsioonide ja teiste 

asjaomaste sidusrühmadega, ning 

rõhutab vajadust parandada avalike ja 

erasektori tööturuasutuste tõhusust, et 

võidelda oskuste mittevastavusega tööturu 

nõudlusele ja hõlbustada tööotsimist 

liidus; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  34 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) ning 

Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsioon (OECD) on hoiatanud 

selliste sotsiaalsete ja majanduslike 

probleemide eest nagu palgavaesus ja 

nõrk sisenõudlus, mis on tingitud 

viimastel aastatel toimunud palkade 

devalveerimisest; rõhutab sellega seoses, 

et nõuetekohane palgapoliitika on väga 

oluline sisenõudluse säilitamiseks, ning et 

palgatõus tuleks seetõttu tootlikkuse 

muutustega paremini kohandada; on 

seisukohal, et tuleb mainida palkade 

tõstmise tähtsust, eriti riikides, kus palgad 

jäävad allapoole vaesuspiiri, kuid seda 

tuleb teha subsidiaarsuse põhimõtet 

kahjustamata; tuletab meelde, et 

miinimumpalk on liikmesriigiti väga 

erinev, ning kordab nõudmist korraldada 

selleteemaline uuring
1
, mis sisaldab ka 

analüüsi ostujõu erinevuste kohta eri 

liikmesriikides; soovitab liikmesriikidel 

kehtestada miinimumpalga vastavalt 

siseriiklikele õigusaktidele ja tavadele 

ning kaaluda selle mõju palgavaesusele, 

leibkonna sissetulekule, kogunõudlusele 

ja töökohtade loomisele; 
 

                                                 
1
 11. märtsi 2015. aasta resolutsioon (vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0068), punkt 46. 
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Punkt 40 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  40 a. on seisukohal, et 2015. aasta 

soovitused on peaaegu eranditult 

keskendunud tööturule ning ei käsitle 

teenuste pakkumise vähendamise ega 

abivajajatele pakutavate teenuste 

kvaliteedi probleeme; tuletab meelde 

vajadust investeerida varasesse 

sekkumisse ja ennetamisse ning 

kvaliteetsetesse, kättesaadavatesse ja 

kaasavatesse teenustesse, sealhulgas 

haridusse alates varasest east, pere ja 

kogukonna toetamisse, sotsiaalteenustesse 

ja tervishoidu; rõhutab asjaolu, et suurem 

nõudlus teenuste järele võib kaasa tuua 

ka märkimisväärse tõusu sotsiaalsektori 

töökohtade loomises, kui selle küsimusega 

tõhusalt tegeletakse, ning et tervishoiu- ja 

sotsiaalhoolekande sektorid on säästva 

majanduse saavutamiseks olulised 

investeerimisvaldkonnad; palub 

komisjonil anda aru strateegia „Euroopa 

2020” raames tehtud edusammudest 

algatuste väljatöötamisel investeerimiseks 

tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande 

sektoritesse seoses kvaliteetse tööhõivega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  41 a. on seisukohal, et ehkki komisjon 

möönab, et vaesus ja sotsiaalne tõrjutus 

on suurenenud
1
, kusjuures vaesuse all 

kannatab praegu neljast inimesest üks, on 

kahetsusväärne, et riigipõhistes 

soovitustes ei mainita strateegia „Euroopa 

2020” vaesuse vähendamise eesmärki; 

nõuab vaesuse vastu võitlemiseks 

põhjalikku strateegiat, mis põhineks 

juurdepääsul kvaliteetse tööhõiveni 

viivatele inimväärsetele töökohtadele, 

teenustel ning minimaalse sissetuleku ja 

sotsiaalkaitse aktiveerimisel kooskõlas 

subsidiaarsuse põhimõttega; juhib 

tähelepanu tõsiasjale, et haridus ja seega 

tööhõivevõimaluste suurendamine on üks 

põhiline vahend vaesuse vastu 

võitlemiseks; rõhutab vajadust tunnistada, 

et isikliku võlakoormuse kasv suurendab 

isiklikku ja üldist majanduslikku 

haavatavust; 

 

Or. en 

                                                 
1
 COM(2015)0250. 



 

AM\1076517ET.doc  PE570.900v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

21.10.2015 A8-0307/7 

Muudatusettepanek  7 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta prioriteetide elluviimine 

2015/2210(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 42 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  42 a. märgib murega vaesuse äärmuslike 

vormide, nagu kodutuse kiiret kasvu 

paljudes liikmesriikides; nõuab, et kõigile 

liikmesriikidele esitataks riigipõhised 

soovitused sotsiaalse kaasamise 

strateegiate kohta, kaasa arvatud 

võitluseks vaesuse äärmuslike vormide, 

nagu kodutusega; nõustub komisjoniga, 

et liikmesriigid peavad tegelema kodutuse 

ja kodutuse ohuga põhjalike strateegiate 

abil, mis põhinevad ennetamisel, 

eluasemepõhisel lähenemisviisil, 

väljatõstmisega seotud õigusnormide ja 

tavade ülevaatamisel, tõeliselt 

taskukohase ja stabiilsust pakkuva 

eluaseme kättesaadavusel ning kodutute 

kriminaliseerimise lõpetamisel; nõuab, et 

tuleb tõhustada riikidevahelist parimate 

tavade vahetamist ja üksteiselt õppimist, 

ning tunnustab sellega seoses Euroopa 

tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 

programmi rolli; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  42 b. võtab teadmiseks komisjoni 

soovituse reformida tervishoiusüsteemid 

selliselt, et need suudaksid täita oma 

eesmärki – tagada kõigile juurdepääs 

kvaliteetsele tervishoiuteenusele, sh 

taskukohane juurdepääs ravimitele ja 

eelkõige elupäästvatele ravimitele, ning 

kindlustada tervishoiutöötajate õiguste 

austamine; märgib, et kriisi tagajärjel ei 

ole mõned liikmesriigid suutnud tagada 

täieulatuslikku tegelemist rahvatervise 

kõigi aspektidega; 

Or. en 

 

 


