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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.10.2015 B8-1093/1 

Muudatusettepanek  1 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et majanduskriisi ja selle 

tagajärgede tõttu on pikaajaline töötus 

alates 2007. aastast kahekordistunud ning 

moodustab poole kogu töötusest ehk enam 

kui 12 miljonit inimest, s.o 5 % ELi 

aktiivsest elanikkonnast, on pikaajalised 

töötud; arvestades, et 2014. aastal oli üle 

60 % pikaajalistest töötutest olnud tööta 

vähemalt kaks aastat järjest;  

A. arvestades, et majanduskriisi tõttu, mida 

süvendasid ELi kehtestatud 

kokkuhoiukavad ja nende tagajärjed, on 

pikaajaline töötus alates 2007. aastast 

kahekordistunud ning moodustab poole 

kogu töötusest ehk enam kui 12 miljonit 

inimest, s.o 5 % ELi aktiivsest 

elanikkonnast, on pikaajalised töötud; 

arvestades, et 2014. aastal oli üle 60 % 

pikaajalistest töötutest olnud tööta 

vähemalt kaks aastat järjest;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/2 

Muudatusettepanek  2 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et pikaajalise töötuse määr 

erineb liikmesriigiti märkimisväärselt, 

ulatudes 1,5 %-st Austrias 19,5 %-ni 

Kreekas; arvestades, et kõige suurema 

pikaajalise töötuse määraga liikmesriigid 

on Itaalia, Portugal, Slovakkia, Horvaatia, 

Hispaania ja Kreeka; arvestades, et 

majandus peab hoogsamalt taastuma, sest 

praegu ei anna see piisavat impulssi suure 

struktuurse tööpuuduse tuntavaks 

vähendamiseks; 

B. arvestades, et pikaajalise töötuse määr 

erineb liikmesriigiti märkimisväärselt, 

ulatudes 1,5 %-st Austrias 19,5 %-ni 

Kreekas; arvestades, et kõige suurema 

pikaajalise töötuse määraga liikmesriigid 

on Itaalia, Portugal, Slovakkia, Horvaatia, 

Hispaania ja Kreeka, mille puhul on 

tegemist peatselt kõiki liikmesriike 

mõjutavate kokkuhoiukavade ohvriks 

langenud esimeste riikidega; arvestades, et 

majandus peab hoogsamalt taastuma, sest 

praegu ei anna see piisavat impulssi suure 

struktuurse tööpuuduse tuntavaks 

vähendamiseks; arvestades, et ELi 

kokkuhoiupoliitika rasked tagajärjed on 

endiselt nähtavad;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/3 

Muudatusettepanek  3 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

C. arvestades, et ametliku statistika põhjal 

alahinnatakse olukorda, sest suur osa 

pikaajalistest töötutest on registreerimata ja 

andmete kogumise metoodikas esineb 

vigu;  

C. arvestades, et ametliku statistika põhjal 

alahinnatakse olukorda, sest suur osa 

pikaajalistest töötutest on registreerimata ja 

andmete kogumise metoodikas esineb vigu, 

kusjuures see annab tõestust sellest, et 

töötuse küsimust käsitlevad 

organisatsioonid ei ole ülesandega 

kohanenud;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/4 

Muudatusettepanek  4 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et pikaajalise töötuse 

tagajärjeks on sageli vaesus, ebavõrdsus ja 

sotsiaalne tõrjutus ning selle mõju on 

ebaproportsionaalselt tugev haavatavatele 

inimrühmadele, kes on tööturul 

ebasoodsas olukorras;  

D. arvestades, et pikaajalise töötuse 

tagajärjeks on sageli vaesus, ebavõrdsus ja 

sotsiaalne tõrjutus kõigi inimrühmade 

jaoks, olenemata soost, vanusest ja 

nahavärvist; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/5 

Muudatusettepanek  5 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et pikaajaline töötus 

põhjustab inimeste järkjärgulist 

eemaldumist tööturust, sest nende oskused 

vähenevad, kutsealased võrgustikud 

lagunevad ja töörütm kaob, mis võib 

omakorda viia ühiskonnaelust 

kõrvalejäämiseni, tekitada koduseid 

pingeid ja võõrandumistunnet; arvestades, 

et igal aastal heitub edutute tööotsingute 

tõttu viiendik pikaajalistest töötutest, kes 

muutuvad seetõttu mitteaktiivseks; 

E. arvestades, et pikaajaline töötus 

põhjustab inimeste järkjärgulist 

eemaldumist tööturust, sest nende oskused 

vähenevad, kutsealased võrgustikud 

lagunevad ja töörütm kaob, mis võib 

omakorda viia ühiskonnaelust 

kõrvalejäämiseni, tekitada koduseid 

pingeid ja võõrandumistunnet; arvestades, 

et igal aastal heitub edutute tööotsingute 

tõttu viiendik pikaajalistest töötutest, kes 

muutuvad seetõttu mitteaktiivseks; 

arvestades, et enesetappude arv on 

hüppeliselt suurenenud igasuguse töö 

puhul ja kõigis ühiskonnaklassides; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/6 

Muudatusettepanek  6 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus F 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

F. arvestades, et tööta leibkondades on 

pikaajalise töötuse tagajärjed eriti tõsised, 

kuna need põhjustavad sageli madalat 

haridustaset, eemaldumist tööelust, 

suuremaid vaimseid ja terviseprobleeme, 

sotsiaalset tõrjutust ning halvimal juhul 

vaesuse edasikandumist ühelt põlvkonnalt 

järgmisele; 

välja jäetud 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/7 

Muudatusettepanek  7 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus I 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et pikaajalise töötuse 

jätkuvalt kõrge määr ohustab jõupingutusi 

saavutada strateegia „Euroopa 2020” 

peamised eesmärgid, milleks on 20–

64aastaste 75 %-ne tööhõive ning vaesuses 

ja sotsiaalses tõrjutuses elavate või selle 

ohus olevate inimeste arvu vähendamine 

vähemalt 20 miljoni võrra; 

I. arvestades, et pikaajalise töötuse 

jätkuvalt kõrge määr ohustab jõupingutusi 

saavutada strateegia „Euroopa 2020” 

peamised eesmärgid, mida EL toetab ja 

kaitseb ning milleks on 20–64aastaste 

75 %-ne tööhõive ning vaesuses ja 

sotsiaalses tõrjutuses elavate või selle ohus 

olevate inimeste arvu vähendamine 

vähemalt 20 miljoni võrra; arvestades, et 

need eesmärgid on praeguses 

üleilmastumise kontekstis utoopilised ja 

ebarealistlikud; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/8 

Muudatusettepanek  8 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus K 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

K. arvestades, et see soovitus on sarnane 

noortegarantiile; arvestades, et 

noortegarantii rakendamisel saadud 

esmastest kogemustest tuleks õppust võtta; 

K. arvestades, et see soovitus on sarnane 

noortegarantiile; arvestades, et 

noortegarantii rakendamisel saadud 

esmastest kogemustest tuleks õppust võtta; 

arvestades, et me juba teame, et 

noortegarantii on läbi kukkunud; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/9 

Muudatusettepanek  9 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus K a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 K a. arvestades, et ainus võimalus 

võidelda töötuse vastu on luua rohkem 

töökohti ja toetada sealjuures VKEsid, 

kuna need tagavad 90 % kõigist 

töökohtadest;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/10 

Muudatusettepanek  10 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus K b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 K b. arvestades, et töötuse peapõhjus on 

madalate kuludega riikidest lähtuv 

sotsiaalne dumping, mis hävitab meie 

töökohti tööstuses; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/11 

Muudatusettepanek  11 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus K c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 K c. arvestades, et ainus võimalus ennast 

nende madalate kuludega riikide eest 

kaitsta on taastada piirid ja tollitariifid 

omamaise tootmise kaitsmiseks; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/12 

Muudatusettepanek  12 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. tunnustab komisjoni algatust teha 

ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus, 

mis käsitleb pikaajaliste töötute 

integreerimist tööturule; rõhutab, et 

ettepaneku varasem avaldamine ja 

kokkulepe nõukogus oleks võinud ära 

hoida osa praegusest pikaajalisest 

töötusest; väljendab kahtlust, kas nõukogu 

soovitus on piisav vahend pikaajaliste 

töötute olukorra kiireks leevendamiseks, 

ning ergutab liikmesriike andma oma osa; 

1. tunnustab komisjoni algatust teha 

ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus, 

mis käsitleb pikaajaliste töötute 

integreerimist tööturule; rõhutab, et 

ettepaneku varasem avaldamine, kokkulepe 

nõukogus ja vastutustundlikum ELi 

poliitika oleks võinud ära hoida osa 

praegusest pikaajalisest töötusest; 

väljendab kahtlust, kas nõukogu soovitus 

on piisav vahend pikaajaliste töötute 

olukorra kiireks leevendamiseks, ning 

ergutab liikmesriike andma oma osa; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/13 

Muudatusettepanek  13 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. toetab ettepaneku kolme peamist osa, 

milleks on i) suurendada märkimisväärselt 

pikaajaliste töötute tööturuasutustes 

registreerimist, et saavutada täielik 

hõlmatus, ii) hinnata pikaajaliste töötute 

personaalset potentsiaali, vajadusi ja 

tööeelistusi enne, kui isiku töötuks 

jäämisest möödub 18 kuud, ning iii) 

pakkuda pikaajalistele töötutele üksikisiku 

vajadustele kohandatud, tasakaalustatud ja 

kõikehõlmava tööturule integreerimise 

lepingu sõlmimist seotud asutusega 

hiljemalt siis, kui asjaomase isiku töötuks 

jäämisest on möödunud 18 kuud; rõhutab 

sellegipoolest, et personaalne hindamine 

peaks aset leidma enne, kui isiku töötuks 

jäämisest möödub 12 kuud, et tagada 

tööturule integreerimise lepingu sõlmimine 

enne, kui isiku töötuks jäämisest möödub 

18 kuud; nõuab, et vajaduse korral 

kaasataks kolmeastmelise lähenemisviisi 

puhul kogu protsessi vältel valitsusvälised 

osalejad, näiteks sotsiaalvaldkonna 

valitsusvälised organisatsioonid, kes 

töötavad pikaajaliste töötutega; 

2. väljendab kahtlust seoses materiaalsete 

tingimustega ja praktilise teostatavusega, 

mis puutub ettepaneku kolme peamisse 

osasse, milleks on i) suurendada 

märkimisväärselt pikaajaliste töötute 

tööturuasutustes registreerimist, et 

saavutada täielik hõlmatus, ii) hinnata 

pikaajaliste töötute personaalset 

potentsiaali, vajadusi ja tööeelistusi enne, 

kui isiku töötuks jäämisest möödub 18 

kuud, ning iii) pakkuda pikaajalistele 

töötutele üksikisiku vajadustele 

kohandatud, tasakaalustatud ja 

kõikehõlmava tööturule integreerimise 

lepingu sõlmimist seotud asutusega 

hiljemalt siis, kui asjaomase isiku töötuks 

jäämisest on möödunud 18 kuud; rõhutab 

sellegipoolest, et personaalne hindamine 

peaks aset leidma töötuks jäämise esimesel 

kuul, et tagada tööturule integreerimise 

lepingu sõlmimine enne, kui isiku töötuks 

jäämisest möödub kuus kuud; nõuab, et 

vajaduse korral kaasataks kolmeastmelise 

lähenemisviisi puhul kogu protsessi vältel 

valitsusvälised osalejad, näiteks 

sotsiaalvaldkonna valitsusvälised 

organisatsioonid, kes töötavad pikaajaliste 

töötutega, välja arvatud juhul, kui 

liikmesriigil juba on avalik tööturuasutus;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/14 

Muudatusettepanek  14 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. toetab nõudmist, et tuleb teha tihedat 

koostööd ja tõhusalt kooskõlastada 

pikaajalise töötu taasintegreerimise kõigi 

osaliste (sealhulgas vajaduse korral 

kodanikuühiskonna organisatsioonide) 

vahel, ning toetab ühtsete kontaktpunktide 

asutamist, kus töötul on oma 

juhtumikorraldaja (üks kontaktisik), nii et 

töötu hüvitiste saamise kava muutuse 

korral taasintegreerimine ei katkeks; 

4. rõhutab nõudmist, et tuleb teha tihedat 

koostööd ja tõhusalt kooskõlastada 

pikaajalise töötu taasintegreerimise kõigi 

osaliste (sealhulgas vajaduse korral 

kodanikuühiskonna organisatsioonide) 

vahel, ning toetab ühtsete kontaktpunktide 

asutamist, kus töötul on oma 

juhtumikorraldaja (üks kontaktisik), nii et 

töötu hüvitiste saamise kava muutuse 

korral taasintegreerimine ei katkeks; 

väljendab muret selle lähenemisviisi 

tõhususe pärast, arvestades puuduvaid 

ressursse ning eelarve- ja 

finantspiiranguid, mida EL 

liikmesriikidelt ootab; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/15 

Muudatusettepanek  15 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. rõhutab vajadust personaalse 

lähenemisviisi järele, mille raames 

hinnatakse pikaajaliste töötute tööturule 

taasintegreerimiseks nende võimeid ja 

vajadusi ning austatakse nende kehtivaid 

õigusi ja võetakse arvesse isiklikku 

olukorda üldisemalt ja sellega seotud 

vajadusi; toonitab vajadust piisava arvu 

kvalifitseeritud töötajate järele, kes 

suudaksid pakkuda pikaajaliste töötute 

ebaühtlasele rühmale personaalset 

lähenemisviisi;  

5. rõhutab vajadust personaalse 

lähenemisviisi järele, mille raames 

hinnatakse pikaajaliste töötute tööturule 

taasintegreerimiseks nende võimeid ja 

vajadusi ning austatakse nende kehtivaid 

õigusi ja võetakse arvesse isiklikku 

olukorda üldisemalt ja sellega seotud 

vajadusi; toonitab vajadust piisava arvu 

kvalifitseeritud töötajate järele, kes 

suudaksid pakkuda pikaajaliste töötute 

ebaühtlasele rühmale personaalset 

lähenemisviisi; rõhutab, et vaja on 

tõhusamaid tööturuasutusi; ergutab 

seetõttu liikmesriike eraldama avalikele 

tööturuasutustele rohkem vahendeid; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/16 

Muudatusettepanek  16 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. peab ülioluliseks, et kõik pikaajaliste 

töötute taasintegreerimise kavad 

kohandataks tööturu vajadustele ja 

koostataks tihedas koostöös tööturu 

osapooltega; kutsub liikmesriike üles 

motiveerima tööandjaid aktiivselt pakkuma 

töövõimalusi pikaajalistele töötutele, 

rõhutades ka ettevõtja sotsiaalset vastutust, 

ning määrama vajaduse korral mentori, et 

hõlbustada pikaajalise töötu sujuvat 

naasmist tööellu; nõuab, et liikmesriikide 

tööturuasutused abistaksid VKEsid 

mentorite kasutamisel; tuletab meelde, et 

pikaajalised töötud ei vaja mitte üksnes 

töökohta, vaid ka põhjalikku nõustamist ja 

ettevalmistust edukaks tööturule 

naasmiseks; 

7. peab ülioluliseks, et kõik pikaajaliste 

töötute taasintegreerimise kavad 

kohandataks tööturu vajadustele ja 

koostataks tihedas koostöös tööturu 

osapooltega; kutsub liikmesriike üles 

motiveerima tööandjaid aktiivselt pakkuma 

töövõimalusi pikaajalistele töötutele, 

rõhutades ka ettevõtja sotsiaalset vastutust, 

ning määrama vajaduse korral mentori, et 

hõlbustada pikaajalise töötu sujuvat 

naasmist tööellu; nõuab, et liikmesriikide 

tööturuasutused abistaksid VKEsid 

mentorite kasutamisel; tuletab meelde, et 

pikaajalised töötud ei vaja mitte üksnes 

töökohta, vaid ka põhjalikku nõustamist ja 

ettevalmistust edukaks tööturule 

naasmiseks; rõhutab, et sellised sätted 

peaksid olema vabatahtlikud ja iga 

liikmesriik peaks need kohandama 

vastavalt oma riigi olukorrale; nõuab 

tungivalt, et need sätted oleksid praegu ja 

edaspidi mittesiduvad;  

Or. en 
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Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. kutsub liikmesriike üles lisama piisava 

riikliku rahastamise ELi vahenditele, 

millega eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi 

kaudu rahastatakse nende riiklikku 

pikaajalise töötuse probleemi 

lahendamiseks mõeldud poliitikat; rõhutab, 

et mõnede liikmesriikide (eelkõige nende, 

kus rakendatakse makromajanduslikku 

kohandamisprogrammi) piiratud 

eelarvevõimalused ei tohi olla takistuseks 

soovituse kiirele rakendamisele; kutsub 

komisjoni üles selgitama välja võimalusi 

saada kiiresti ELi rahalisi vahendeid ning 

võtma võimaluse korral kasutusele 

lisavahendeid, nagu seda tehti noorte 

tööhõive algatuse puhul; rõhutab, et 

mitmes liikmesriigis on vaja eraldada 

piisavad rahalised vahendid tööturuasutuste 

haldussuutlikkuse suurendamiseks;  

8. kutsub liikmesriike üles lisama piisava 

riikliku rahastamise ELi vahenditele, 

millega eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi 

kaudu rahastatakse nende riiklikku 

pikaajalise töötuse probleemi 

lahendamiseks mõeldud poliitikat, pidades 

meeles, et Euroopa vahendeid juba 

kasutatakse paljudeks eri eesmärkideks 

ning see uus kasutusvaldkond ei tohiks 

kahjustada varasemaid abisaajaid; 

rõhutab, et mõnede liikmesriikide (eelkõige 

nende, kus rakendatakse 

makromajanduslikku 

kohandamisprogrammi) eelarvepiiranguid, 

mille EL on kehtestanud, tuleks arvesse 

võtta, kuna need võivad olla tõeliseks 

takistuseks soovituse kiirele 

rakendamisele; kutsub komisjoni üles 

selgitama välja võimalusi saada kiiresti ELi 

rahalisi vahendeid ning võtma võimaluse 

korral kasutusele lisavahendeid, nagu seda 

tehti noorte tööhõive algatuse puhul; 

rõhutab, et mitmes liikmesriigis on vaja 

eraldada piisavad rahalised vahendid 

tööturuasutuste haldussuutlikkuse 

suurendamiseks;  

Or. en 
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Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. palub komisjonil ja liikmesriikidel 

uurida võimalusi toetada töökohal toimuva 

koolituse konkreetseid kavu ning ettevõtete 

arengu- ja investeerimiskavu, mis on 

loonud pikaajalistele töötutele kvaliteetseid 

kestlikke töökohti; 

9. palub liikmesriikidel uurida võimalusi 

toetada töökohal toimuva koolituse 

konkreetseid kavu ning ettevõtete arengu- 

ja investeerimiskavu, mis on loonud 

pikaajalistele töötutele kvaliteetseid 

kestlikke töökohti; palub, et komisjon 

lubaks liikmesriikidel teha kõik vajaliku 

oma riigi jaoks; 

Or. en 
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Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 11 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

11. tuletab meelde oma seisukohta, mis 

käsitleb nõukogu otsust liikmesriikide 

tööhõivepoliitika suuniste kohta ja milles 

nõutakse konkreetsete meetmete võtmist, 

et kaitsta pikaajalisi töötuid sotsiaalse 

tõrjutuse eest ja taasintegreerida nad 

tööturule, järgides nõuetekohaselt 

aluslepingute sätteid; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 

 

 

 


