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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. peab tervitatavaks asjaolu, et komisjoni 

2016. aasta majanduskasvu analüüsis 

rõhutatakse vajadust pöörata uute riiklike 

stabiilsus- ja reformiprogrammide raames 

rohkem tähelepanu sotsiaalsele õiglusele, 

lisades makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetlusse kolm 

tööhõive näitajat (tööjõus osalemise määr, 

noorte töötus ja pikaajaline töötus); nõuab, 

et need näitajad muudetaks võrdseks 

olemasolevate näitajatega, mis 

võimaldaks teostada asjaomastes 

liikmesriikide süvaanalüüsi ja tagada, et 

nende sisemisele tasakaalustamatule 

antakse põhjalikum hinnang, tehakse 

ettepanek majandus- ja sotsiaalreformide 

läbiviimise kohta ja jälgitakse nende 

elluviimist; 

2. taunib asjaolu, et 2016. aasta 

häiremehhanismi aruandesse lisatud 
kolm sotsiaalset näitajat (tööjõus osalemise 

määr, noorte töötus ja pikaajaline töötus) ei 

oma käivitavat mõju ning ei pruugi 

seetõttu ära hoida sotsiaalsete standardite 

edasist lagunemist; nõuab seetõttu selliste 

sotsiaalsete näitajate lisamist, mis 

käivitaksid konkreetsed poliitikameetmed 

vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 

kaotamiseks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. on seisukohal, et hoolikalt läbi 

mõeldud turvaline paindlikkus aitab 

vältida tööturu killustatust ning edendada 

jätkusuutliku kvaliteetse tööhõive 

säilitamist, kuid on mures asjaolu pärast, 

et turvalist paindlikkust ei ole mitmes 

liikmesriigis piisavalt kohaldatud; kutsub 

liikmesriike ja komisjoni üles tagama 

asjakohasel juhul asjaolu, et töötaja 

õigused ja sotsiaalkindlustusstandardid 

oleksid turvalise paindlikkuse mudeli 

kohaldamisel tagatud; palub 

liikmesriikidel ajakohastada oma 

töökaitseseadusi, et edendada suuremat 

stabiilsust tööhõives ja turvalisust ühelt 

töökohalt teisele üleminekul, tehes seda 

ka ulatuslikuma ja parema koostöö kaudu 

avaliku ja erasektori tööturuasutuste 

vahel, kui see on asjakohane, samuti 

edendada töötajate juurdepääsu 

sotsiaalkindlustusõigustele ja sotsiaalse 

heaolu alastele õigustele; mitmed 

liikmesriigid on viinud ellu reforme, 

millel on olnud nähtavad positiivsed 

tagajärjed, näiteks tõusnud tööhõive 

määrade näol, kuid peab 

kahetsusväärseks, et teatavatel juhtudel 

on tööturureformidega soositud 

20. on vastu komisjoni püüdele võtta 

uuesti kasutusele ebaõnnestunud turvalise 

paindlikkuse kontseptsioon, kuna suurem 

paindlikkus tõi kaasa tööturu suurema 

killustatuse, ebakindlama töö, tööjõu 

uuesti kaubastamise, töötajate 

kindlusetuse, psüühilise stressi ning 

stabiilse elu planeerimise ja normaalse 

pereelu takistamise; palub liikmesriikidel 

ajakohastada oma töökaitseseadusi, et 

tagada kvaliteetsed vallandamiskaitsega 

töökohad, ametiühinguõigusi ja 

kollektiivlepinguid reguleeriv tugev 

õigusraamistik, kvaliteetsed avalikud 

teenused ühelt töökohalt teisele 

üleminekul ning töötajate juurdepääs 

sotsiaalkindlustusõiguste ja sotsiaalse 

heaolu alaste õiguste kõrgetele 

standarditele; palub komisjonil tugevdada 

järelevalvet järjestikuste tähtajaliste 

lepingute kasutamise kuritarvitusliku tava 

üle nii era- kui ka avalikus sektoris; 
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paindlikkust turvalisuse arvelt, mille 

tagajärjeks on ebakindlus ja töökaitse 

puudumine; palub komisjonil seada sisse 

järelevalve järjestikuste tähtajaliste ning 

muude järjestikuste ebatüüpiliste 
lepingute kasutamise kuritarvitusliku tava 

üle nii era- kui ka avalikus sektoris; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

58. palub komisjonil ja liikmesriikidel teha 

koostööd, et kõrvaldada tööjõu õiglase 

liikuvuse takistused, kuna töötajate vaba 

liikumine on ELis põhiõigus, ning ühelt 

poolt suurendada tööhõive määra ja 

teiselt poolt tagada, et ELi liikuvaid 

töötajaid koheldaks võrdselt kohalike 

töötajatega, et neid ei väärkoheldaks ega 

diskrimineeritaks ning et neile oleks 

tagatud tööhõive ja sotsiaalsed õigused; 

58. palub komisjonil ja liikmesriikidel teha 

koostööd, et kõrvaldada õigustel põhineva, 

sotsiaalselt turvalise ja vabatahtliku 
tööjõu liikuvuse takistused, tagades selle, 

et ELi liikuvaid töötajaid ei kohelda 

kuritahtlikult; nõuab seetõttu samal 

töökohal võrdse töö (ja võrdväärse töö) 

eest võrdse tasu põhimõtte täielikku 

rakendamist ning kollektiivlepingutest 

täielikku kinnipidamist; lükkab tagasi 

kõik liikmesriikide valitsuste või 

komisjoni katsed diskrimineerida ELi või 

kolmandate riikide töötajaid, jättes nad 

ilma töötamisega kaasnevatest 

soodustustest; lükkab tagasi kõik 

määruste 883/2004 ja 987/2009 muutmise 

katsed, mis vähendaksid ELi ja EFTA 

kodanike juurdepääsu sotsiaaltoetustele; 

Or. en 

 

 


