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MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Majanduskasvu ja tööhõivet käsitlev 
Lissaboni strateegia aitas kujuneda 
konsensusel ELi majandus- ja 
tööhõivepoliitika üldise suuna kohta. 
Strateegia raames võttis nõukogu 2005. 
aastal vastu ja vaatas 2008. aastal läbi nii 
majanduspoliitika üldsuunised kui ka 
tööhõivesuunised. 24 suunises sätestati 
riiklike reformikavade alused, kirjeldades 
üldjoontes olulisemaid makro- ja 
mikromajanduslikke ning tööturu 
reformide prioriteete ELis tervikuna. 
Kogemused näitavad siiski, et neis 
suunistes ei seatud piisavalt selgeid 
prioriteete ja et nende vahelised seosed 
oleksid võinud olla tugevamad. See piiras 
suuniste mõju liikmesriikide poliitika 
kujundamisele.

(5) Majanduskasvu ja tööhõivet käsitlev 
Lissaboni strateegia aitas kujuneda 
konsensusel ELi majandus- ja 
tööhõivepoliitika üldise suuna kohta. 
Strateegia raames võttis nõukogu 2005. 
aastal vastu ja vaatas 2008. aastal läbi nii 
majanduspoliitika üldsuunised kui ka 
tööhõivesuunised. 24 suunises sätestati 
riiklike reformikavade alused, kirjeldades 
üldjoontes olulisemaid makro- ja 
mikromajanduslikke ning tööturu 
reformide prioriteete ELis tervikuna. 
Lissaboni strateegiale pandud lootused ei 
ole täitunud. Euroopa 2020. aasta 
strateegiaga seoses tuleb nüüd vana 
strateegia vigadest järeldused teha ning 
välja töötada ühtsed, rahaliselt 
jõukohased, teostatavad ja kontrollitavad 
meetmed ja strateegiad, mille tulemusi on 
vaja pidevalt mõõta, et püstitatud 
eesmärkide täitmist saaks jooksvalt 
kontrollida. 

Or. de

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon tegi ettepaneku koostada (7) Komisjon tegi ettepaneku koostada 
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uueks aastakümneks uus strateegia − 
Euroopa 2020. aasta strateegia, mis 
võimaldaks ELil kriisist tugevamana välja 
tulla ning suunata oma majandus aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
teele. Asjaomaste suuniste all loetletud viis 
peamist eesmärki on ühised eesmärgid, mis 
suunavad liikmesriikide ja ELi tegevust. 
Liikmesriigid peaksid tegema vajalikke 
jõupingutusi riiklike eesmärkide 
saavutamiseks ja kõrvaldama 
majanduskasvu takistavad kitsaskohad.

uueks aastakümneks uus strateegia − 
Euroopa 2020. aasta strateegia, mis 
võimaldaks ELil kriisist tugevamana välja 
tulla ning suunata oma majandus aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
teele. Asjaomaste suuniste all loetletud viis 
peamist eesmärki on ühised eesmärgid, mis 
suunavad liikmesriikide ja ELi tegevust. 
Liikmesriigid peaksid endale võtma 
kohustuse täita riiklikud eesmärgid. Nad 
peaksid keskenduma tööhõive 
suurendamisele ja kõrvaldama 
majanduskasvu takistavad kitsaskohad, mis 
tulenevad õigusaktidest, bürokraatiast ja 
vahendite valest jaotusest riigi tasandil.

Or. de

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Euroopa 2020. aasta strateegiast 
juhindudes peaksid liikmesriigid 
rakendama reforme, mille eesmärk on 
arukas majanduskasv, st selline 
majanduskasv, mis tugineb teadmistele ja 
innovatsioonile. Reformid peaksid olema 
suunatud hariduse kvaliteedi parandamisele 
ja selle kõigile kättesaadavaks tegemisele 
ning teadusuuringute ja ettevõtete tegevuse 
tulemuslikkuse tugevdamisele, et edendada 
innovatsiooni ja teadmussiiret kogu ELis. 
Samuti peaksid need õhutama 
ettevõtlikkusele ja aitama muuta loovad 
ideed innovaatilisteks toodeteks, teenusteks 
ja protsessideks, mis toovad endaga kaasa 
majanduskasvu, kvaliteetsed töökohad, 
territoriaalse, majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse, ning aitama tõhusamalt 
kaasa Euroopa ja üleilmsete ühiskondlikke 
probleemide lahendamisele. Sellega seoses 
on hädavajalik kasutada maksimaalselt ära 

(9) Euroopa 2020. aasta strateegiast 
juhindudes peaksid liikmesriigid 
rakendama reforme, mille eesmärk on 
arukas majanduskasv, st selline 
majanduskasv, mis tugineb teadmistele ja 
innovatsioonile. Reformid peaksid olema 
suunatud hariduse kvaliteedi parandamisele 
rahvusvahelises võrdluses ja selle kõigile 
kättesaadavaks tegemisele ning 
teadusuuringute ja ettevõtete tegevuse 
tulemuslikkuse tugevdamisele, et edendada 
innovatsiooni ja teadmussiiret kogu ELis. 
Samuti peaksid need õigusaktide ja 
ressursside abil õhutama ettevõtlikkust ja 
aitama muuta loovad ideed innovaatilisteks 
toodeteks, teenusteks ja protsessideks, mis 
toovad endaga kaasa majanduskasvu, 
kvaliteetsed töökohad, territoriaalse, 
majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse, 
ning aitama tõhusamalt kaasa Euroopa ja 
üleilmsete ühiskondlikke probleemide 
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info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
poolt pakutavaid võimalusi. 

lahendamisele. Sellega seoses on 
hädavajalik kasutada maksimaalselt ära 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
poolt pakutavaid võimalusi.

Or. de

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) ELi ja liikmesriikide 
struktuurireformid võivad 
majanduskasvule ja töökohtade loomisele 
tõhusalt kaasa aidata, kui need 
suurendavad ELi konkurentsivõimet 
maailmamajanduses, avavad uusi 
võimalusi Euroopa eksportijatele ja 
pakuvad konkurentsivõimelist juurdepääsu 
olulistele importressurssidele. Reformide 
juures tuleks seetõttu arvesse võtta nende 
mõju konkurentsivõimele väljaspool ELi, 
et edendada Euroopa majanduskasvu ja 
osalemist avatud ja õiglastel turgudel kogu 
maailmas.

(12) ELi ja liikmesriikide 
struktuurireformid võivad kvalitatiivsele
majanduskasvule ja jätkusuutlikule
töökohtade loomisele tõhusalt kaasa aidata, 
kui need asjakohaselt reageerivad 
jätkuvale majandus- ja finantskriisile 
ning suurendavad sellega ELi 
konkurentsivõimet maailmamajanduses, 
avavad uusi võimalusi Euroopa 
eksportijatele ja pakuvad 
konkurentsivõimelist juurdepääsu olulistele 
importressurssidele. Reformide juures 
tuleks seetõttu arvesse võtta nende mõju 
konkurentsivõimele väljaspool ELi, et 
edendada Euroopa Liidu majanduskasvu ja 
osalemist avatud ja õiglastel turgudel kogu 
maailmas. 

Or. de

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa 2020. aasta strateegia peab 
tuginema integreeritud poliitikale, mida 
liikmesriigid peaksid rakendama täies 

(13) Euroopa 2020. aasta strateegia peab 
tuginema integreeritud poliitikale, mida 
liikmesriigid peaksid rakendama täies 



PE442.856v01-00 6/14 PA\818003ET.doc

ET

ulatuses ja samas tempos, et avalduks 
koordineeritud struktuurireformide 
positiivne vastastikune mõju.

ulatuses ja – sõltuvalt oma üksteisest 
erinevatest struktuuridest – võimalikult 
kiires tempos, et avalduks koordineeritud 
struktuurireformide positiivne vastastikune 
mõju.

Or. de

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Liikmesriikide jõupingutustega 
nõudlike reformide läbiviimiseks ja 
riiklike eesmärkide saavutamiseks peaks 
kaasnema bürokraatia ning halduslike ja 
õiguslike takistuste vähendamine ning 
programmide ja meetmete tõhususe ja 
läbipaistvuse tähtsustamine.

Or. de

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuigi kõnealused suunised tuleb 
esitada uuesti igal aastal, peaksid need
jääma kuni 2014. aastani suures osas 
stabiilseks, et tagada keskendumine 
meetmete rakendamisele,

(17) Kõnealused suunised peaksid jääma 
kuni 2020. aastani suures osas stabiilseks, 
et püstitatud eesmärkide täitmist oleks 
võimalik asjakohaselt kontrollida. 
Eesmärkide täitmist tuleks hinnata iga 
kolmveerandaasta tagant –

Or. de
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
7. suunis – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kiirendama 
sotsiaalset dialoogi ja püüdma vähendada
tööturu killustatust meetmetega, mis on 
suunatud ajutiste ja ebakindlate töösuhete, 
vaeghõive ja mitteametliku töötamise
vähendamisele. Erialase liikuvuse peaks 
muutma tasuvaks. Töökohtade ja 
töötingimuste kvaliteeti tuleks parandada, 
võideldes madalate palkade vastu ja 
tagades piisava sotsiaalkindlustuse ka 
tähtajaliste lepingute alusel töötavatele 
inimestele ja füüsilisest isikust 
ettevõtjatele. Tööhõiveteenuseid peaks 
tugevdama ja need peaksid olema avatud 
kõigile, sealhulgas noortele ja neile, keda 
ähvardab töötuks jäämine; seejuures 
peaksid need teenused olema 
personaliseeritud ja suunatud tööturult 
kõige enam eemale jäänutele.

Liikmesriigid peaksid kiirendama 
sotsiaalset dialoogi ja reageerima tööturu
killustatusele ajutiste ja ebakindlate 
töösuhete sotsiaalse kindlustamisega ning 
võitlema mitteametliku töötamise vastu. 
Erialase liikuvuse peaks muutma tasuvaks. 
Töökohtade ja töötingimuste kvaliteeti 
tuleks parandada, võideldes madalate 
palkade vastu ja tagades piisava 
sotsiaalkindlustuse ka tähtajaliste lepingute 
alusel töötavatele inimestele ja füüsilisest 
isikust ettevõtjatele. Tööhõiveteenuseid 
peaks tugevdama ja need peaksid olema 
avatud kõigile, sealhulgas noortele ja neile, 
keda ähvardab töötuks jäämine; seejuures 
peaksid need teenused olema 
personaliseeritud ja suunatud tööturult 
kõige enam eemale jäänutele.

Or. de

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
7. suunis – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkurentsivõime parandamiseks ja 
tööturul osalemise suurendamiseks kõigil 
tasanditel ning eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate puhul ning 
kooskõlas majanduspoliitika 2. suunisega 
peaksid liikmesriigid läbi vaatama 
maksude ja toetuste süsteemid ning avaliku 
sektori teenuste suutlikkuse pakkuda 
vajaliku tuge. Liikmesriigid peaksid 
suurendama tööjõu osalemist poliitika abil, 

Konkurentsivõime parandamiseks ja 
tööturul osalemise suurendamiseks kõigil 
tasanditel ning eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate puhul ning 
kooskõlas majanduspoliitika 2. suunisega 
peaksid liikmesriigid läbi vaatama 
maksude ja toetuste süsteemid ning avaliku 
sektori teenuste suutlikkuse pakkuda 
vajaliku tuge. Liikmesriigid peaksid 
suurendama tööjõu osalemist poliitika abil, 
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millega edendatakse aktiivsena 
vananemist, soolist võrdõiguslikkust, 
võrdset tasustamist ning noorte, puuetega 
inimeste, seaduslike sisserändajate ja 
muude haavatavate rühmade kaasamist 
tööturule. Töö ja eraelu ühildamise 
poliitikat, millega nähakse ette 
taskukohased lapsehoiu- ja muud 
hooldusteenused ja uuendused 
töökorralduses, tuleks võimendada, et see 
aitaks suurendada tööhõivemäära eelkõige 
noorte, vanemaealiste töötajate ja naiste 
hulgas, pöörates erilist tähelepanu teaduse 
ja tehnika valdkonnas kõrgelt 
kvalifitseeritud naiste tööl hoidmisele. 
Samuti peaksid liikmesriigid kõrvaldama 
takistused esmakordselt sisenemiselt 
tööturule, toetama füüsilisest isikust 
ettevõtjaid ja töökohtade loomist muu 
hulgas sellistes valdkondades nagu 
keskkonnasõbralikud töökohad ja 
hoolekanne ning edendama sotsiaalset 
innovatsiooni.

millega edendatakse aktiivsena 
vananemist, soolist võrdõiguslikkust, 
võrdset tasustamist ning noorte, puuetega 
inimeste, seaduslike sisserändajate ja 
muude haavatavate rühmade kaasamist 
tööturule. Töö ja eraelu ühildamise 
poliitikat, millega nähakse ette 
taskukohased lapsehoiu- ja muud 
hooldusteenused ja uuendused 
töökorralduses, tuleks võimendada, et see 
aitaks suurendada tööhõivemäära eelkõige 
noorte, vanemaealiste töötajate ja naiste 
hulgas, pöörates erilist tähelepanu teaduse 
ja tehnika valdkonnas kõrgelt 
kvalifitseeritud naiste tööl hoidmisele. 
Tõhusalt toetada tuleks ka kutseõppe 
praktikantide vahetust liikmesriikide 
vahel. Samuti peaksid liikmesriigid 
kõrvaldama takistused esmakordselt 
sisenemiselt tööturule, toetama füüsilisest 
isikust ettevõtjaid ja töökohtade loomist 
muu hulgas sellistes valdkondades nagu 
keskkonnasõbralikud töökohad ja 
hoolekanne ning edendama sotsiaalset 
innovatsiooni. Keskkonnasõbraliku 
tööhõive toetuseks peaksid liikmesriigid 
võimaldama riigi toetusel ümberõpet 
nendele töötajatele, kes praegu töötavad 
veel valdkondades, kus CO2 heitkogused 
on suured.

Or. de

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
7. suunis – kokkuvõte: peamised eesmärgid

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi peamine eesmärk, mille alusel 
liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid, on püüda saavutada 2020. 
aastaks 20–64-aastate naiste ja meeste 75 
% tööhõivemäär muu hulgas noorte, 

ELi peamised eesmärgid, mille alusel 
liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid, on püüda saavutada 2020. 
aastaks 20–64-aastate naiste ja meeste 80 
% tööhõivemäär muu hulgas noorte, 
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vanemaealiste töötajate ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate suurema 
tööturul osalemise ning seaduslike 
sisserändajate parema tööturule kaasamise 
kaudu.

vanemaealiste töötajate ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate suurema 
tööturul osalemise ning seaduslike 
sisserändajate parema tööturule kaasamise 
kaudu ning vähendada noorte tööpuudust 
50 % võrra.

Or. de

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
8. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid edendama 
tööviljakust ja tööalast konkurentsivõimet 
piisava teadmiste ja oskuste pakkumisega, 
mis on vastavuses tööturu praeguse ja 
tulevase nõudlusega. Kvaliteetse 
alushariduse ja atraktiivse kutseharidusega 
peaksid kaasnema tõhusad stiimulid 
elukestva õppeks ja võimalused alustada 
uuesti õppimist, tagades igale täiskasvanule 
võimaluse oma kvalifikatsiooni tõstmiseks, 
ning suunatud rände- ja 
integratsioonipoliitika. Liikmesriigid 
peaksid välja töötama omandatud 
kvalifikatsiooni tunnustamise süsteemid, 
kõrvaldama takistused töötajate tööalase ja 
geograafilise liikuvuse eest, edendama 
valdkonnaülese pädevuse omandamist ja 
loovust ning keskenduma oma 
jõupingutustes eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate toetamisele ja 
vanemaealiste töötajate tööalase 
konkurentsivõime suurendamisele, 
tõhustades samal ajal ka kvalifitseeritud 
töötajate, sealhulgas teadlaste koolitust, 
oskusi ja kogemusi.

Liikmesriigid peaksid edendama 
tööviljakust ja tööalast konkurentsivõimet 
piisava teadmiste ja oskuste pakkumisega, 
mis on vastavuses tööturu praeguse ja 
tulevase nõudlusega. Kvaliteetse 
alushariduse ja atraktiivse kutseharidusega 
peaksid kaasnema tõhusad stiimulid 
elukestva õppeks ja võimalused alustada 
uuesti õppimist, tagades igale täiskasvanule 
võimaluse oma kvalifikatsiooni tõstmiseks, 
ning suunatud rände- ja 
integratsioonipoliitika. Liikmesriigid 
peaksid välja töötama omandatud 
kvalifikatsiooni tunnustamise süsteemid, 
kõrvaldama takistused töötajate tööalase ja 
geograafilise liikuvuse eest, edendama 
valdkonnaülese pädevuse omandamist ja 
loovust ning keskenduma oma 
jõupingutustes eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga ja vanemaealiste 
töötajate toetamisele ning nende tööalase 
konkurentsivõime suurendamisele, 
tõhustades samal ajal ka kvalifitseeritud 
töötajate, sealhulgas teadlaste koolitust, 
oskusi ja kogemusi. Liikmesriigid peaksid 
arendama süsteeme, mille abil oleks 
võimalik kogu liidu ulatuses võrrelda ja 
sellele vastavalt tunnustada 
kutsekvalifikatsioone, arvestades 
üliõpilaste puhul Euroopa ainepunktide 
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kogumise ja ülekandmise süsteemi.

Or. de

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
8. suunis – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöös tööturu osapoolte ja 
ettevõtlussektoriga peaksid liikmesriigid 
parandama juurdepääsu koolitusele ning 
tugevdama haridus- ja karjäärinõustamist, 
kombineerituna süstemaatilise teabega uute 
vabade töökohtade ja võimaluste kohta, 
ettevõtluse edenemisega ja oskusvajaduste 
parema ennetamisega. Investeeringuid 
inimressursside arendamisse, 
kvalifikatsiooni tõstmisesse ja elukestva 
õppe programmides osalemisse tuleks 
toetada riigi, inimeste endi ja tööandjate 
ühise rahalise panuse kaudu. Selleks et 
toetada noori ja eriti neid, kes ei käi tööl 
ega koolitusel ega omanda haridust, 
peaksid liikmesriigid koostöös tööturu 
osapooltega rakendama kavasid, mille 
eesmärk on aidata äsja ülikooli lõpetanuid 
esimese töökoha leidmisel või 
edasiõppimis- või koolitusvõimaluste, 
sealhulgas praktikakohtade leidmisel, ning 
sekkuma noorte töötuks jäämise korral 
kiirelt. Kvalifikatsiooni tõstmise ja 
vajaduste ennetamise poliitika 
tulemuslikkuse üle teostatav regulaarne 
järelevalve peaks aitama teha kindlaks 
valdkonnad, mida saaks parandada, ning 
suurendama haridus- ja koolitussüsteemide 
vastavust tööturu vajadustele. Nimetatud 
eesmärkide toetuseks peaksid liikmesriigid 
igakülgselt kasutama ära ELi vahendeid.

Koostöös tööturu osapoolte ja 
ettevõtlussektoriga peaksid liikmesriigid 
parandama juurdepääsu koolitusele ning 
tugevdama haridus- ja karjäärinõustamist, 
kombineerituna süstemaatilise teabega uute 
vabade töökohtade ja võimaluste kohta, 
ettevõtluse edenemisega ja oskusvajaduste 
parema ennetamisega. Investeeringuid 
inimressursside arendamisse, 
kvalifikatsiooni tõstmisesse ja elukestva 
õppe programmides osalemisse tuleks 
toetada riigi, inimeste endi ja tööandjate 
ühise rahalise panuse kaudu. Selleks et 
toetada noori ja eriti neid, kes ei käi tööl 
ega koolitusel ega omanda haridust, 
peaksid liikmesriigid koostöös tööturu 
osapooltega rakendama kavasid, mille 
eesmärk on aidata äsja ülikooli lõpetanuid 
esimese töökoha leidmisel või 
edasiõppimis- või koolitusvõimaluste, 
sealhulgas praktikakohtade leidmisel, ning 
sekkuma noorte töötuks jäämise korral 
kiirelt. Kvalifikatsiooni tõstmise ja 
vajaduste ennetamise poliitika 
tulemuslikkuse üle teostatav regulaarne 
järelevalve peaks aitama teha kindlaks 
valdkonnad, mida saaks parandada, ning 
suurendama haridus- ja koolitussüsteemide 
vastavust tööturu vajadustele. Elukestva 
õppe, hariduse kättesaadavuse ja 
geograafilise liikuvuse eesmärkide 
toetamiseks peaksid liikmesriigid 
traditsioonilisi koolitusviise täiendama 
internetipõhise kaugõppe ning 
elektrooniliste abivahendite toel toimuva 
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õppe (e-õpe) uute vormidega. Nimetatud 
eesmärkide toetuseks peaksid liikmesriigid 
igakülgselt kasutama ära ELi vahendeid. 

Or. de

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
9. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada kõikidele juurdepääs 
kvaliteetsele haridusele ja koolitusele ning 
parandada haridusalaseid tulemusi, peaksid 
liikmesriigid tegema haridus- ja 
koolitussüsteemidesse tõhusaid 
investeeringuid, eelkõige ELi tööjõu 
oskuste suurendamiseks, võimaldades 
seeläbi töötajatel kohaneda kiiresti 
muutuvate tööjõuturu vajadustega. 
Meetmed peaksid hõlmama kõiki 
haridusvaldkondi (väikelaste haridusest ja 
koolidest kuni kõrghariduseni, samuti 
kutseharidust ja -koolitust ning 
täiskasvanute koolitust), võttes ühtlasi 
arvesse vabaharidust ja mitteformaalset 
õppimist. Reformid peaksid olema 
suunatud selliste põhipädevuste 
omandamise tagamisele, mida igaüks vajab 
teadmistepõhise majanduse tingimustes 
edukas olemiseks ning milleks eeskätt on 
tööalane konkurentsivõime, jätkuõpe ning 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
alased oskused. Samme peaks astuma 
selleks, et noorte ja õpetajate liikuvus 
kujuneks normiks. Liikmesriigid peaksid 
muutma oma haridus- ja koolitussüsteemid 
avatumaks ja asjakohasemaks, rakendades 
selleks eelkõige riiklikke 
kvalifikatsiooniraamistikke, mis 
võimaldavad paindlikke õppevorme, ja 
arendades haridus. ja koolitusasutuste ning 
tööandjate vahelist partnerlust. Õpetaja 
elukutse tuleks muuta atraktiivsemaks. 

Selleks et tagada kõikidele juurdepääs 
kvaliteetsele haridusele ja koolitusele ning 
parandada haridusalaseid tulemusi, peaksid 
liikmesriigid tegema haridus- ja 
koolitussüsteemidesse tõhusaid 
investeeringuid, eelkõige ELi tööjõu 
oskuste suurendamiseks, võimaldades 
seeläbi töötajatel kohaneda kiiresti 
muutuvate tööjõuturu vajadustega.
Euroopa Liidus tuleks kehtestada ühtne 
põhiharidusstandard, mille põhjal 
Euroopa Liidus oleks õigus tasuta 
koolikohale tagatud igale lapsele, 
sõltumata tema kodusest sotsiaalsest 
olukorrast. Meetmed peaksid hõlmama 
kõiki haridusvaldkondi (väikelaste 
haridusest ja koolidest kuni kõrghariduseni, 
samuti kutseharidust ja -koolitust ning 
täiskasvanute koolitust), võttes ühtlasi 
arvesse vabaharidust ja mitteformaalset 
õppimist. Hariduse, eriti kõrg- ja 
ülikoolihariduse kvaliteet peaks vastama 
keskmisest kõrgematele rahvusvahelistele 
normidele, et liikmesriikides oleks tagatud 
töötajate püsiv konkurentsivõime.
Reformid peaksid olema suunatud selliste 
põhipädevuste omandamise tagamisele, 
mida igaüks vajab teadmistepõhise 
majanduse tingimustes edukas olemiseks 
ning milleks eeskätt on tööalane 
konkurentsivõime, jätkuõpe ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia alased 
oskused. Samme peaks astuma selleks, et 
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Parandama peaks mittetraditsiooniliste 
õppijate juurdepääsu kõrgharidusele ning 
suurendama peaks kolmanda taseme või 
sellega samaväärse hariduse omandajate 
arvu. Selleks et vähendada selliste noorte 
arvu, kes ei ole hõivatud töö, õppetegevuse 
ega koolitusega, peaksid liikmesriigid 
tegema kõik vajaliku, hoidmaks ära koolist 
väljalangemist.

noorte ja õpetajate liikuvus kujuneks 
normiks. Liikmesriigid peaksid muutma 
oma haridus- ja koolitussüsteemid 
avatumaks ja asjakohasemaks, rakendades 
selleks eelkõige riiklikke 
kvalifikatsiooniraamistikke, mis 
võimaldavad paindlikke õppevorme, ja 
arendades haridus. ja koolitusasutuste ning 
tööandjate vahelist partnerlust. Õpetaja 
elukutse tuleks muuta atraktiivsemaks. 
Parandama peaks mittetraditsiooniliste 
õppijate juurdepääsu kõrgharidusele ning 
suurendama peaks kolmanda taseme või 
sellega samaväärse hariduse omandajate 
arvu. Iga õppijalt tuleks nõuda ja iga 
õppijat toetada tema andele vastavalt.
Selleks et vähendada selliste noorte arvu, 
kes ei ole hõivatud töö, õppetegevuse ega 
koolitusega, peaksid liikmesriigid tegema 
kõik vajaliku, hoidmaks õpilasi 
individuaalselt toetades ja abistades ära 
koolist väljalangemist. Selleks et need 
noored, kes on üle keskmise andekad ja 
õpivõimelised, saaksid oma isikliku 
potentsiaali täiel määral avada, peaksid 
liikmesriigid rakendama sihipäraseid 
abinõusid nende arengupotentsiaali 
edendamiseks ja toetamiseks. 
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Ettepanek võtta vastu otsus
9. suunis – kokkuvõte: peamised eesmärgid

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi peamine eesmärk, mille põhjal 
liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid, on vähendada koolist 
väljalangevuse määra 10 %-ni ning samal 
ajal suurendada kolmanda taseme või 
sellega samaväärse haridusega 30–34-
aastaste inimeste osakaalu 2020. aastaks 

ELi peamised eesmärgid, mille põhjal 
liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid, on vähendada koolist 
väljalangevuse määra 10 %-ni ning samal 
ajal suurendada kolmanda taseme või 
sellega samaväärse haridusega 30–34-
aastaste inimeste osakaalu 2020. aastaks 
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vähemalt 40 %-ni. vähemalt 40 %-ni. Hariduskuludeks 
peaksid liikmesriigid eraldama vähemalt 6 
% oma sisemajanduse koguproduktist.
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Ettepanek võtta vastu otsus
10. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõupingutused, mida liikmesriigid teevad 
vaesuse vähendamiseks, peaksid olema 
suunatud ühiskonnas täieliku tööturul 
osalemise saavutamisele ja tööhõive 
võimaluste laiendamisele, kasutades 
igakülgselt ära Euroopa Sotsiaalfondi 
vahendeid. Jõupingutused peaksid 
keskenduma ka võrdsete võimaluste 
tagamisele, muu hulgas juurdepääsu kaudu 
taskukohastele, jätkusuutlikele ja 
kvaliteetsetele era- ja avaliku sektori 
teenustele (sealhulgas veebipõhistele 
teenustele kooskõlas 4. suunisega) ja 
eelkõige tervishoiule. Liikmesriigid 
peaksid kehtestama tõhusad 
diskrimineerimise vastased meetmed. 
Selleks et võidelda sotsiaalse tõrjutuse 
vastu, julgustada inimesi ja edendada 
tööturul osalemist, peaks samuti tõhustama 
sotsiaalkaitsesüsteeme ning elukestva õppe 
ja aktiivse kaasatuse poliitikat, et luua 
inimestele võimalusi nende erinevatel 
eluetappidel ja kaitsta neid tõrjutuse ohu 
eest. Sotsiaalkindlustus- ja 
pensionisüsteeme peaks moderniseerima 
selle tagamiseks, et neid saaks igakülgselt 
kasutada piisava sissetulekutoetuse ja 
tervishoiule juurdepääsu kindlustamiseks, 
luues seeläbi sotsiaalse ühtekuuluvuse, 
kuid säilitades samal ajal nende süsteemide 
rahalise jätkusuutlikkuse. 
Toetussüsteemide puhul peaks keskenduma 
sissetuleku kindlustatuse tagamisele ühelt 

Jõupingutused, mida liikmesriigid teevad 
vaesuse vähendamiseks, peaksid olema 
suunatud ühiskonnas täieliku tööturul 
osalemise saavutamisele ja tööhõive 
võimaluste laiendamisele, kasutades 
igakülgselt ära Euroopa Sotsiaalfondi 
vahendeid. Jõupingutused peaksid 
keskenduma ka võrdsete võimaluste 
tagamisele, muu hulgas juurdepääsu kaudu 
taskukohastele, jätkusuutlikele ja 
kvaliteetsetele era- ja avaliku sektori 
teenustele (sealhulgas veebipõhistele 
teenustele kooskõlas 4. suunisega) ja 
eelkõige tervishoiule. Liikmesriigid 
peaksid kehtestama tõhusad 
diskrimineerimise vastased meetmed. 
Põhimõte, et sama hariduse ja sama töö 
korral ei tohi meeste ja naiste vahel olla 
diskrimineerimist, peaks liikmesriikides 
igasuguse töösuhte puhul olema 
õiguslikult siduv. Selleks et võidelda 
sotsiaalse tõrjutuse vastu, julgustada 
inimesi ja edendada tööturul osalemist, 
peaks samuti tõhustama 
sotsiaalkaitsesüsteeme ning elukestva õppe 
ja aktiivse kaasatuse poliitikat, et luua 
inimestele võimalusi nende erinevatel 
eluetappidel ja kaitsta neid tõrjutuse ohu 
eest. Sotsiaalkindlustus- ja 
pensionisüsteeme peaks moderniseerima 
selle tagamiseks, et neid saaks igakülgselt 
kasutada piisava sissetulekutoetuse ja 
tervishoiule juurdepääsu kindlustamiseks, 
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töökohalt teisele üleminekul ja vaesuse 
vähendamisele eelkõige nende rühmade 
hulgas, kelle puhul sotsiaalse tõrjutuse oht 
on kõige suurem, nagu ühe vanemaga 
perekonnad, vähemused, puuetega 
inimesed, lapsed ja noored, vanemad 
naised ja mehed, seaduslikud sisserändajad 
ja kodutud. Samuti peaksid liikmesriigid 
kõige haavatavamate inimeste toetuseks 
aktiivselt edendama sotsiaalmajandust ja 
sotsiaalset innovatsiooni.

luues seeläbi sotsiaalse ühtekuuluvuse, 
kuid säilitades samal ajal nende süsteemide 
rahalise jätkusuutlikkuse. 
Toetussüsteemide puhul peaks keskenduma 
sissetuleku kindlustatuse tagamisele ühelt 
töökohalt teisele üleminekul ja vaesuse 
vähendamisele eelkõige nende rühmade 
hulgas, kelle puhul sotsiaalse tõrjutuse oht 
on kõige suurem, nagu ühe vanemaga 
perekonnad, vähemused, puuetega 
inimesed, lapsed ja noored, vanemad 
naised ja mehed, seaduslikud sisserändajad 
ja kodutud. Samuti peaksid liikmesriigid 
kõige haavatavamate inimeste toetuseks 
aktiivselt edendama sotsiaalmajandust ja 
sotsiaalset innovatsiooni.
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Ettepanek võtta vastu otsus
10. suunis – kokkuvõte: peamine eesmärk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi peamine eesmärk, mille alusel 
liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid, on vähendada allpool riiklikku 
vaesuspiiri elavate eurooplaste arvu 25%
võrra, päästes vaesusest rohkem kui 20
miljonit inimest.

ELi peamine eesmärk, mille alusel 
liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid, on vähendada allpool riiklikku 
vaesuspiiri elavate eurooplaste arvu 40%
võrra, päästes vaesusest rohkem kui 32
miljonit inimest.
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