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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab, et ELi sotsiaalsed 
eesmärgid ja kohustused on sama olulised 
kui selle majanduslikud eesmärgid; 
rõhutab, et sotsiaalsesse arengusse 
investeerimine ei ole üksnes 
majanduskasvu ja lähenemise saavutamise 
vahend, vaid see peab olema ka omaette 
eesmärk; tunneb heameelt selle üle, et 
tunnistatakse sotsiaalse samba tähtsust ja 
vajadust tugevdada ELi sotsiaalset mõõdet 
ning reageerida ebavõrdsusele 
piirkondades ja piirkondade vahel; palub 
komisjonil ja liikmesriikidel tugevdada 
sotsiaalseid õigusi, rakendades Euroopa 
sotsiaalõiguste sammast nii, et ELi jaoks 
luuakse tõeline sotsiaalne mõõde, võttes 
muu hulgas arvesse hiljutisi uuringuid ning 
parandades peamiste tööhõive- ja 
sotsiaalnäitajate tulemustabeli poliitilist 
nähtavust ja mõju, täites samas kõiki 
riigipõhiseid soovitusi, sealhulgas neid, 
mille eesmärgiks on ümberkujundavad 
meetmed sotsiaalselt, majanduslikult ja 
keskkondlikult kestlikuma liidu heaks; 
kutsub komisjoni üles kasutama Euroopa 
sotsiaalõiguste samba 20 põhimõtet 
markeritena, mille kaudu hinnata riikide 
edu võetud kohustuste integreerimisel oma 
majanduspoliitikasse, ning tugevdama oma 
sotsiaalse olukorra jälgimise suutlikkust; 
rõhutab, et tööhõivele ja sotsiaalsetele 

2. rõhutab, et ELi sotsiaalsed 
eesmärgid ja kohustused on sama olulised 
kui selle majanduslikud eesmärgid; 
rõhutab, et sotsiaalsesse arengusse 
investeerimine ei ole üksnes 
majanduskasvu ja lähenemise saavutamise 
vahend, vaid see peab olema ka omaette 
eesmärk; tunneb heameelt selle üle, et 
tunnistatakse sotsiaalse samba tähtsust ja 
vajadust tugevdada ELi sotsiaalset mõõdet 
ning reageerida ebavõrdsusele 
piirkondades ja piirkondade vahel; palub 
komisjonil ja liikmesriikidel tugevdada 
sotsiaalseid õigusi, rakendades Euroopa 
sotsiaalõiguste sammast nii, et ELi jaoks 
luuakse tõeline sotsiaalne mõõde, võttes 
muu hulgas arvesse hiljutisi uuringuid ning 
parandades peamiste tööhõive- ja 
sotsiaalnäitajate tulemustabeli poliitilist 
nähtavust ja mõju, täites samas kõiki 
riigipõhiseid soovitusi, sealhulgas neid, 
mille eesmärgiks on ümberkujundavad 
meetmed sotsiaalselt, majanduslikult ja 
keskkondlikult kestlikuma liidu heaks; 
kutsub komisjoni üles kasutama Euroopa 
sotsiaalõiguste samba 20 põhimõtet 
markeritena, mille kaudu hinnata riikide 
edu võetud kohustuste integreerimisel oma 
majanduspoliitikasse, ning tugevdama oma 
sotsiaalse olukorra jälgimise suutlikkust; 
rõhutab, et tööhõivenäitajaid tuleks pidada 
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kaalutlustele tuleks anda 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse raamistikus majanduslike 
kaalutlustega võrdne kaal;

võrdseks majanduslike kaalutlustega, et 
nad suudaksid asjaomastes liikmesriikides 
esile kutsuda süvaanalüüsi ja 
parandusmeetmete võtmise;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 40

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

40. rõhutab, et üldine juurdepääs 
riiklikule, solidaarsusel põhinevale ja 
piisavale pensionile ja vanaduspensionile 
peab olema tagatud kõigile; tunnustab 
liikmesriikide ülesandeid tugevdada 
pensionisüsteemide jätkusuutlikkust, kuid 
rõhutab solidaarsuse kaitsmise olulisust 
neis süsteemides; on veendunud, et parim 
viis naistele ja meestele jätkusuutlike, 
kindlate piisavate pensionide tagamiseks 
on tõsta üldist tööhõive määra ja luua 
rohkem kvaliteetseid töökohi kõikide 
vanuserühmade puhul, parandada töö- ja 
tööhõivetingimusi ning teha vajalikke 
täiendavaid avaliku sektori kulutusi; on 
veendunud, et pensionisüsteemide 
reformides tuleks keskenduda muu hulgas 
tegelikule pensionieale ja need peaksid 
kajastama tööturu suundumusi, sündimust, 
tervise ja jõukuse olukorda, töötingimusi ja 
majandusliku sõltuvuse määra; on 
seisukohal, et nendes reformides tuleb 
arvesse võtta ka miljonite niisuguste 
töötajate, eelkõige naiste, noorte ja 
füüsilisest isikust ettevõtjate olukorda 
Euroopas, kes seisavad silmitsi 
ebakindlate ja ebatüüpiliste töösuhete 
ning sunnitud töötuse perioodide või 
vähendatud tööajaga;

40. rõhutab, et üldine juurdepääs 
piisavale pensionile ja vanaduspensionile 
peaks olema kättesaadav kõigile; 
tunnustab liikmesriikide ülesandeid 
tugevdada pensionisüsteemide 
jätkusuutlikkust, kuid rõhutab solidaarsuse 
kaitsmise olulisust neis süsteemides; on 
veendunud, et üks parimaid viise naistele 
ja meestele jätkusuutlike, kindlate piisavate 
pensionide tagamiseks on tõsta üldist 
tööhõive määra ja luua rohkem 
kvaliteetseid töökohi kõikide 
vanuserühmade puhul, parandada töö- ja 
tööhõivetingimusi ning täiendada 
kohustuslikke pensione tööandjapensioni, 
täiendava ja erapensioniskeemidega; on 
veendunud, et pensionisüsteemide 
reformides tuleks keskenduda muu hulgas 
tegelikule pensionieale ja need peaksid 
kajastama tööturu suundumusi, sündimust, 
tervise ja jõukuse olukorda, töötingimusi ja 
majandusliku sõltuvuse määra; on 
seisukohal, et nendes reformides tuleb 
arvesse võtta ka miljonite niisuguste 
töötajate, eelkõige naiste, noorte ja 
füüsilisest isikust ettevõtjate olukorda 
Euroopas;
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

43. on arvamusel, et 
ühtekuuluvuspoliitika kui Euroopa Liidu 
üks peamine investeerimispoliitika on 
tõestanud oma tõhusust sotsiaalse 
ühtekuuluvuse suurendamisel ja 
ebavõrdsuse vähendamisel; ergutab 
liikmesriike olemasolevaid rahalisi 
vahendeid Euroopa sotsiaalõiguste samba 
rakendamiseks täiel määral kasutama;

43. on arvamusel, et 
ühtekuuluvuspoliitika kui Euroopa Liidu 
üks peamine investeerimispoliitika on 
tõestanud oma tõhusust sotsiaalse 
ühtekuuluvuse suurendamisel ja 
ebavõrdsuse vähendamisel; ergutab 
liikmesriike olemasolevaid rahalisi 
vahendeid täiel määral kasutama; 
väljendab heameelt Euroopa poolaasta ja 
ühtekuuluvuspoliitika suurema 
kooskõlastuse üle;

Or. en


