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Muudatusettepanek 27
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu otsus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 149,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 149 ja 14,

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu otsus
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat, eriti selle artikleid 29 ja 36;

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) 17. juunil 2010 kinnitas Euroopa 
Ülemkogu19 komisjoni ettepaneku tööhõive 
ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 
2020”20 kohta. Ülemkogu pooldas 
asjakohaste ELi vahendite ja 
poliitikavaldkondade täielikku 
kasutuselevõttu, et toetada ühiste 
eesmärkide saavutamist, ja tegi 
liikmesriikidele ettepaneku tõhustada 

(1) 17. juunil 2010 kinnitas Euroopa 
Ülemkogu19 komisjoni ettepaneku tööhõive 
ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 
2020”20 kohta. Ülemkogu pooldas 
asjakohaste ELi vahendite ja 
poliitikavaldkondade täielikku 
kasutuselevõttu, et toetada ühiste 
eesmärkide saavutamist, ja tegi 
liikmesriikidele ettepaneku tõhustada 
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koordineeritud tegutsemist. Riiklikel 
tööturuasutustel on keskne roll strateegias 
„Euroopa 2020” seatud eesmärgi – 75 %-
line tööhõivemäär 20 kuni 64 aastaste 
naiste ja meeste hulgas aastaks 2020 –
saavutamises.

koordineeritud tegutsemist. Riiklikel 
tööturuasutustel on keskne roll strateegias 
„Euroopa 2020” seatud eesmärgi – 75 %-
line tööhõivemäär 20 kuni 64 aastaste 
naiste ja meeste hulgas aastaks 2020 –
saavutamises, eelkõige noorte töötuse 
vähendamise teel.

__________________ __________________
19 Dok EUCO 13/10, 17. juuni 2010 19Dok EUCO 13/10, 17. juuni 2010
20 Komisjoni teatis „Euroopa 2020. aastal –
Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia.”, KOM(2010) 
2020, 3 märts 2010.

20Komisjoni teatis „Euroopa 2020. aastal –
Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia.”, KOM(2010) 
2020, 3 märts 2010.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Riiklikud tööturuasutused on üldise 
majandushuvi asutused ning seetõttu 
kohaldatakse nende suhtes Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklit 14 ja Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklit 36. Lisaks 
on Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklis 29 sätestatud, et „igaühel on õigus 
kasutada tasuta tööhõiveteenuseid".

Or. fr

Muudatusettepanek 31
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Nõukogu võttis 21. oktoobril 2010 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 148 lõikega 4 vastu 
tööhõivepoliitika suunised. Need 
koondsuunised aitavad liikmesriikidel 
koostada riiklikke reformikavasid ja neid 
ellu viia. Tööhõivesuunised on aluseks 
nõukogu poolt vastavalt ELi toimimise 
lepingu artikli 148 lõikele 4 antavatele 
riigipõhistele soovitustele. Viimastel 
aastatel on suunistesse lisatud 
konkreetseid soovitusi riiklike 
tööturuasutuste toimimise ja võimekuse 
kohta, samuti liikmesriikide 
tööturupoliitika tõhususe kohta.

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 32
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Praeguses majanduskliimas on 
tööjõu liikuvus loonud olukordi, kus 
majanduslikus mõttes äärealade töötajad 
on sunnitud välja rändama.

Or. pt

Muudatusettepanek 33
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nende soovituste koostamisele aitaksid 
kaasa põhjalikum tõendusmaterjal ja 
tagasiside edukalt rakendatud meetmete 
kohta ning liikmesriikide tööturuasutuste 
koostöö. Selleks peaks käesoleva otsusega 
loodav riiklike tööturuasutuste võrgustik 
ellu viima konkreetseid algatusi, nagu 
ühtsed tõenditel rajanevad 
võrdlussüsteemid, nendega seonduvad 
vastastikuse õppimise meetmed, võrgustiku 
liikmete vastastikune abi ning 
strateegilised meetmed riiklike 
tööturuasutuste ajakohastamiseks. 
Võrgustiku ja selle eri liikmete käsutuses 
olevat spetsiifilist teavet tuleks tööhõive, 
sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimuste nõukogu ning 
tööhõivekomitee taotluse korral kasutada 
tööhõivepoliitika arengut iseloomustavate 
andmete esitamiseks.

(4) Nende soovituste koostamisele aitaksid 
kaasa põhjalikum tõendusmaterjal ja 
tagasiside edukalt rakendatud meetmete 
kohta ning liikmesriikide tööturuasutuste 
koostöö. Selleks peaks käesoleva otsusega 
loodav riiklike tööturuasutuste võrgustik 
ellu viima konkreetseid algatusi, nagu 
ühtsed tõenditel rajanevad 
võrdlussüsteemid, nendega seonduvad 
vastastikuse õppimise meetmed, võrgustiku 
liikmete vastastikune abi ning 
strateegilised meetmed riiklike 
tööturuasutuste ajakohastamiseks.
Võrgustiku ja selle eri liikmete käsutuses 
olevat spetsiifilist teavet tuleks tööhõive, 
sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimuste nõukogu ning 
tööhõivekomitee taotluse korral kasutada
selleks, et esitada andmeid niisuguse
tööhõivepoliitika väljatöötamiseks, mis 
aitaks vähendada haavatavate 
elanikerühmade ja eriti noorte kõrget 
töötust.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nende soovituste koostamisele aitaksid 
kaasa põhjalikum tõendusmaterjal ja 
tagasiside edukalt rakendatud meetmete 
kohta ning liikmesriikide tööturuasutuste 
koostöö. Selleks peaks käesoleva otsusega 
loodav riiklike tööturuasutuste võrgustik 
ellu viima konkreetseid algatusi, nagu 
ühtsed tõenditel rajanevad 
võrdlussüsteemid, nendega seonduvad 

(4) Nende soovituste koostamisele aitaksid 
kaasa põhjalikum tõendusmaterjal ja 
tagasiside edukalt rakendatud meetmete 
kohta ning liikmesriikide tööturuasutuste 
koostöö. Selleks peaks käesoleva otsusega 
loodav riiklike tööturuasutuste võrgustik 
ellu viima konkreetseid algatusi, nagu 
ühtsed tõenditel rajanevad 
võrdlussüsteemid, nendega seonduvad 
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vastastikuse õppimise meetmed, võrgustiku 
liikmete vastastikune abi ning 
strateegilised meetmed riiklike 
tööturuasutuste ajakohastamiseks. 
Võrgustiku ja selle eri liikmete käsutuses 
olevat spetsiifilist teavet tuleks tööhõive, 
sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimuste nõukogu ning 
tööhõivekomitee taotluse korral kasutada 
tööhõivepoliitika arengut iseloomustavate 
andmete esitamiseks.

vastastikuse õppimise meetmed, võrgustiku 
liikmete vastastikune abi ning 
strateegilised meetmed riiklike 
tööturuasutuste ajakohastamiseks. 
Võrgustiku ja selle eri liikmete käsutuses 
olevat spetsiifilist teavet tuleks tööhõive, 
sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimuste nõukogu ning 
Euroopa Parlamendi ja komisjoni
tööhõivekomitee taotluse korral kasutada 
tööhõivepoliitika arengut iseloomustavate 
andmete esitamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 35
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nende soovituste koostamisele aitaksid 
kaasa põhjalikum tõendusmaterjal ja 
tagasiside edukalt rakendatud meetmete 
kohta ning liikmesriikide tööturuasutuste 
koostöö. Selleks peaks käesoleva otsusega 
loodav riiklike tööturuasutuste võrgustik 
ellu viima konkreetseid algatusi, nagu 
ühtsed tõenditel rajanevad 
võrdlussüsteemid, nendega seonduvad 
vastastikuse õppimise meetmed, võrgustiku 
liikmete vastastikune abi ning 
strateegilised meetmed riiklike 
tööturuasutuste ajakohastamiseks. 
Võrgustiku ja selle eri liikmete käsutuses 
olevat spetsiifilist teavet tuleks tööhõive, 
sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimuste nõukogu ning 
tööhõivekomitee taotluse korral kasutada 
tööhõivepoliitika arengut iseloomustavate 
andmete esitamiseks.

(4) Käesoleva otsusega loodav riiklike 
tööturuasutuste võrgustik peaks ellu viima 
konkreetseid algatusi, nagu ühtsed 
tõenditel rajanevad võrdlussüsteemid, 
nendega seonduvad vastastikuse õppimise 
meetmed, võrgustiku liikmete vastastikune 
abi ning strateegilised meetmed riiklike 
tööturuasutuste ajakohastamiseks.
Võrgustiku ja selle eri liikmete käsutuses 
olevat spetsiifilist teavet tuleks tööhõive, 
sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimuste nõukogu ning 
tööhõivekomitee taotluse korral kasutada 
tööhõivepoliitika arengut iseloomustavate 
andmete esitamiseks.

Or. pt
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Muudatusettepanek 36
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva otsusega loodav riiklike 
tööturuasutuste võrgustik peaks vastavalt 
ELi toimimise lepingu artiklile 150 tegema 
tihedat koostööd tööhõive, sotsiaalpoliitika, 
tervise- ja tarbijakaitseküsimuste 
nõukoguga ning panustama sellesse 
faktilise tõendusmaterjali ja 
rakendusaruannete esitajana. Riiklike 
tööturuasutuste võrgustiku tööd vahendab 
nõukogule tööhõive, sotsiaalpoliitika, 
tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu. 
Eriti vajalikud on riiklike tööturuasutuste 
võrgustikku koondunud teave 
tööhõivepoliitika toimimise kohta ja 
tööturuasutuste võrdlev analüüs, mis on 
sisendiks nii riikliku kui ka liidu tasandi 
poliitikakujundajatele tööhõivepoliitika 
hindamisel ja kavandamisel.

(6) Käesoleva otsusega loodav riiklike 
tööturuasutuste võrgustik peaks vastavalt 
ELi toimimise lepingu artiklile 150 tegema 
tihedat koostööd tööhõive, sotsiaalpoliitika, 
tervise- ja tarbijakaitseküsimuste 
nõukoguga ning panustama sellesse 
faktilise tõendusmaterjali ja 
rakendusaruannete esitajana. Riiklike 
tööturuasutuste võrgustiku tööd vahendab 
nõukogule tööhõive, sotsiaalpoliitika, 
tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu. 
Eriti vajalikud on riiklike tööturuasutuste 
võrgustikku koondunud teave 
tööhõivepoliitika toimimise kohta ja 
tööturuasutuste võrdlev analüüs, mis on 
sisendiks nii riikliku kui ka liidu tasandi 
poliitikakujundajatele tööhõivepoliitika 
hindamisel ja kavandamisel, aidates 
saavutada riigipõhiseid eesmärke ja 
suurendada tööhõive määra, lahendades 
täitmata ametikohtade probleemi 
siseturul.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Riiklike tööturuasutuste võrgustik 
peaks kaasa aitama tööhõivepoliitika alaste 
algatuste elluviimisele, nt nõukogu 

(7) Riiklike tööturuasutuste võrgustik 
peaks kaasa aitama tööhõivepoliitika alaste 
algatuste elluviimisele, nt nõukogu 
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soovitus noortegarantii loomise kohta22. 
Võrgustik võiks samuti toetada algatusi, 
mis on mõeldud hõlbustama üleminekut 
haridus- ja koolitusasutusest tööellu, sh 
oskuste ja kvalifikatsioonide suuremat 
läbipaistvust tagades.

soovitus noortegarantii loomise kohta22. 
Võrgustik peaks tegema kindlaks ja 
jagama parimaid tavasid, mis puudutavad 
mitteõppivate ja mittetöötavate noorte 
kindlaksmääramist ja algatusi, millega 
tagada, et need noored omandaksid 
tööturule sisenemiseks ja seal püsimiseks 
vajalikud oskused. Võrgustik võiks samuti 
toetada algatusi, mis on mõeldud 
hõlbustama üleminekut haridus- ja 
koolitusasutusest tööellu, sh tagades 
oskuste ja kvalifikatsioonide suuremat 
läbipaistvust ning edendades õpipoisiõpet 
ja tööpõhist õppimist.

__________________ __________________
22 Nõukogu soovitus noortegarantii 
loomise kohta (7123/13).

22Nõukogu soovitus noortegarantii loomise 
kohta (7123/13).

Or. en

Muudatusettepanek 38
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Riiklike tööturuasutuste võrgustik 
peaks kaasa aitama tööhõivepoliitika alaste 
algatuste elluviimisele, nt nõukogu 
soovitus noortegarantii loomise kohta22. 
Võrgustik võiks samuti toetada algatusi, 
mis on mõeldud hõlbustama üleminekut 
haridus- ja koolitusasutusest tööellu, sh
oskuste ja kvalifikatsioonide suuremat 
läbipaistvust tagades.

(7) Riiklike tööturuasutuste võrgustik 
peaks kaasa aitama tööhõivepoliitika alaste 
algatuste elluviimisele, nt nõukogu 
soovitus noortegarantii loomise kohta22. 
Võrgustik võiks samuti toetada algatusi, 
mis on mõeldud hõlbustama üleminekut 
haridus- ja koolitusasutusest tööellu, 
nõustama tööotsijaid õpipoisiõppe, 
praktika ja edasiõppimise osas, tagades
oskuste ja kvalifikatsioonide suuremat 
läbipaistvust, mida on vaja paremaks 
kohanemiseks turu vajaduste ja 
tööandjate nõuetega.

__________________ __________________
22 Nõukogu soovitus noortegarantii 
loomise kohta (7123/13).

22Nõukogu soovitus noortegarantii loomise 
kohta (7123/13).
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Or. en

Muudatusettepanek 39
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Riiklike tööturuasutuste võrgustik 
peaks tugevdama koostööd oma liikmete 
vahel, arendama ühisalgatusi, mille 
eesmärk on teabe- ja heade tavade vahetus 
kõigis tööturuasutuste 
tegevusvaldkondades, teostama võrdlevat 
analüüsi ja nõustama, samuti edendama 
uudseid tööturuteenuste osutamise viise. 
Sellise võrgustiku abil on võimalik teha 
kõiki riiklikke tööturuasutusi kaasavat, 
tõenditel põhinevat ja tulemustele 
orienteeritud võrdlusanalüüsi, tänu millele 
selgitatakse välja parimad tavad. Sellise 
tulemusele toetudes peaksid võrgustiku 
liikmed olema võimelised oma 
spetsiifilistes valdkondades välja töötama 
tööturuteenuste struktuuri ja pakkumise 
korralduse. Võrgustiku algatused peaksid 
parandama tööturuasutuste tulemuslikkust 
ja tõstma avaliku sektori kulutuste 
tasuvust.

(8) Riiklike tööturuasutuste võrgustik 
peaks tugevdama koostööd oma liikmete 
vahel, arendama ühisalgatusi, mille 
eesmärk on teabe- ja heade tavade vahetus 
kõigis tööturuasutuste 
tegevusvaldkondades, teostama võrdlevat 
analüüsi ja nõustama, samuti edendama 
uudseid tööturuteenuste osutamise viise. 
Sellise võrgustiku abil on võimalik teha 
kõiki riiklikke tööturuasutusi kaasavat, 
tõenditel põhinevat ja tulemustele 
orienteeritud võrdlusanalüüsi, tänu millele 
selgitatakse välja parimad tavad. Sellise 
tulemusele toetudes peaksid võrgustiku 
liikmed olema võimelised oma 
spetsiifilistes valdkondades välja töötama 
tööturuteenuste struktuuri ja pakkumise 
korralduse. Võrgustiku algatused peaksid 
parandama tööturuasutuste tulemuslikkust 
ja tõstma avaliku sektori kulutuste 
tasuvust. Võrgustik peaks tegema 
koostööd ka erasektori 
tööhõivetalitustega.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Riiklike tööturuasutuste võrgustik 
peaks tugevdama koostööd oma liikmete 
vahel, arendama ühisalgatusi, mille 
eesmärk on teabe- ja heade tavade vahetus 
kõigis tööturuasutuste 
tegevusvaldkondades, teostama võrdlevat 
analüüsi ja nõustama, samuti edendama 
uudseid tööturuteenuste osutamise viise. 
Sellise võrgustiku abil on võimalik teha 
kõiki riiklikke tööturuasutusi kaasavat, 
tõenditel põhinevat ja tulemustele 
orienteeritud võrdlusanalüüsi, tänu millele 
selgitatakse välja parimad tavad. Sellise
tulemusele toetudes peaksid võrgustiku 
liikmed olema võimelised oma 
spetsiifilistes valdkondades välja töötama 
tööturuteenuste struktuuri ja pakkumise 
korralduse. Võrgustiku algatused peaksid 
parandama tööturuasutuste tulemuslikkust 
ja tõstma avaliku sektori kulutuste 
tasuvust.

(8) Riiklike tööturuasutuste võrgustik 
peaks tugevdama koostööd oma liikmete 
vahel, arendama ühisalgatusi, mille 
eesmärk on teabe- ja heade tavade vahetus 
kõigis tööturuasutuste 
tegevusvaldkondades, teostama võrdlevat 
analüüsi ja nõustama, samuti edendama 
uudseid tööturuteenuste osutamise viise. 
Sellise võrgustiku abil on võimalik teha 
kõiki riiklikke tööturuasutusi kaasavat, 
tõenditel põhinevat ja tulemustele 
orienteeritud võrdlusanalüüsi, tänu millele 
selgitatakse välja parimad tavad. Sellisele
tulemusele toetudes peaksid võrgustiku 
liikmed olema võimelised oma 
spetsiifilistes valdkondades välja töötama 
tööturuteenuste struktuuri ja pakkumise 
korralduse, tagades tööotsijate oskuste ja 
kvalifikatsioonide parema vastavuse 
tööandjate vajadustele. Võrgustiku 
algatused peaksid parandama 
tööturuasutuste tulemuslikkust ja tõstma 
avaliku sektori kulutuste tasuvust.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Riiklike tööturuasutuste võrgustik 
peaks tugevdama koostööd oma liikmete 
vahel, arendama ühisalgatusi, mille 
eesmärk on teabe- ja heade tavade vahetus 
kõigis tööturuasutuste 
tegevusvaldkondades, teostama võrdlevat 
analüüsi ja nõustama, samuti edendama 
uudseid tööturuteenuste osutamise viise. 
Sellise võrgustiku abil on võimalik teha 

(8) Riiklike tööturuasutuste võrgustik 
peaks tugevdama koostööd oma liikmete 
vahel, arendama ühisalgatusi, mille 
eesmärk on teabe- ja heade tavade vahetus 
kõigis tööturuasutuste 
tegevusvaldkondades, teostama võrdlevat 
analüüsi ja nõustama, samuti edendama 
uudseid tööturuteenuste osutamise viise. 
Sellise võrgustiku abil on võimalik teha 
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kõiki riiklikke tööturuasutusi kaasavat, 
tõenditel põhinevat ja tulemustele 
orienteeritud võrdlusanalüüsi, tänu millele 
selgitatakse välja parimad tavad. Sellise 
tulemusele toetudes peaksid võrgustiku 
liikmed olema võimelised oma 
spetsiifilistes valdkondades välja töötama 
tööturuteenuste struktuuri ja pakkumise 
korralduse. Võrgustiku algatused peaksid 
parandama tööturuasutuste tulemuslikkust 
ja tõstma avaliku sektori kulutuste 
tasuvust.

kõiki riiklikke tööturuasutusi kaasavat, 
tõenditel põhinevat ja tulemustele 
orienteeritud võrdlusanalüüsi, tänu millele 
selgitatakse välja parimad tavad ja 
liikmesriikides toimivad struktuurid. 
Sellise tulemusele toetudes peaksid 
võrgustiku liikmed olema võimelised oma 
spetsiifilistes valdkondades välja töötama 
tööturuteenuste struktuuri ja pakkumise 
korralduse. Võrgustiku algatused peaksid 
parandama tööturuasutuste tulemuslikkust 
ja tõstma avaliku sektori kulutuste 
tasuvust.

Or. de

Muudatusettepanek 42
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Riiklike tööturuasutuste võrgustik 
peaks tugevdama koostööd oma liikmete 
vahel, arendama ühisalgatusi, mille 
eesmärk on teabe- ja heade tavade vahetus 
kõigis tööturuasutuste 
tegevusvaldkondades, teostama võrdlevat 
analüüsi ja nõustama, samuti edendama 
uudseid tööturuteenuste osutamise viise. 
Sellise võrgustiku abil on võimalik teha
kõiki riiklikke tööturuasutusi kaasavat, 
tõenditel põhinevat ja tulemustele 
orienteeritud võrdlusanalüüsi, tänu millele 
selgitatakse välja parimad tavad. Sellise 
tulemusele toetudes peaksid võrgustiku 
liikmed olema võimelised oma 
spetsiifilistes valdkondades välja töötama 
tööturuteenuste struktuuri ja pakkumise 
korralduse. Võrgustiku algatused peaksid 
parandama tööturuasutuste 
tulemuslikkust ja tõstma avaliku sektori 
kulutuste tasuvust.

(8) Riiklike tööturuasutuste võrgustik 
peaks tugevdama koostööd oma liikmete 
vahel, arendama ühisalgatusi, mille 
eesmärk on teabe- ja heade tavade vahetus 
kõigis tööturuasutuste 
tegevusvaldkondades, teostama võrdlevat 
analüüsi ja nõustama, samuti edendama 
uudseid tööturuteenuste osutamise viise. 
Sellise võrgustiku abil on võimalik teha 
kõiki riiklikke tööturuasutusi kaasavat, 
tõenditel põhinevat ja tulemustele 
orienteeritud võrdlusanalüüsi, tänu millele 
selgitatakse välja parimad tavad. Sellise 
tulemusele toetudes peaksid võrgustiku 
liikmed olema võimelised oma 
spetsiifilistes valdkondades välja töötama 
tööturuteenuste struktuuri ja pakkumise 
korralduse. Võrgustiku algatused peaksid 
aitama paremini vastata iga liikmesriigi 
riiklike tööturuasutuste eripärale ning 
selleks tuleb tagada piisavad rahalised 
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vahendid.

Or. pt

Muudatusettepanek 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Et riiklike tööturasutuste ühised 
ülesanded vastaksid võimalikult täpselt 
tööturu tegelikule olukorrale, peaks 
Eurostati andmed tööpuuduse kohta 
reaalajas olema NUTS 3 tasandil.

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) liikmesriikide nimetatud riiklikud 
tööturuasutused ja

(a) liikmesriikide nimetatud riiklikud 
tööturuasutused, kes saadavad igaüks ühe 
esindaja, ja

Or. de

Muudatusettepanek 45
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 2 – punkt a a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) sotsiaalpartnerid

Or. pt

Muudatusettepanek 46
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid, kus on autonoomsetes 
piirkondades asuvaid tööturuasutusi, 
tagavad, et need on võrgustiku algatustes 
asjakohaselt esindatud.

3. Liikmesriigid, kus on kohalikke või 
piirkondlikke autonoomseid
tööturuasutusi, tagavad, et need on 
võrgustiku algatustes asjakohaselt 
esindatud. Riiklike tööturuasutuste 
esindajad peaksid kindlasti püüdma 
tagada, et kohalike ja piirkondlike 
asutuste seisukohti võetakse võrgustiku 
töös arvesse, ning teavitama kohalikke ja 
piirkondlikke asutusi jooksvalt oma 
tegevusest.

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid, kus on autonoomsetes 
piirkondades asuvaid tööturuasutusi, 
tagavad, et need on võrgustiku algatustes 
asjakohaselt esindatud.

3. Liikmesriigid, kus on autonoomsetes 
piirkondades asuvaid tööturuasutusi, 
tagavad, et need on võrgustiku algatustes 
asjakohaselt esindatud. Igal liikmesriigil 
on võrgustikus üks hääl, sõltumata 
piirkondlike tööturuasutuste arvust.
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Or. de

Muudatusettepanek 48
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Et aidata võrgustikul määrata kindlaks 
asjakohane pädevuse tase, antakse 
Regioonide Komitee nimetatud esindajale 
võrgustikus vaatleja staatus.

Or. fr

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides on kohalikud võimud otseselt vastutavad riiklike tööturuasutuste eest 
või niisuguste tegevuste eest nagu kutsekoolitus, tööturul nõutavate oskuste arendamine või 
abi tööhõive parandamiseks. Seega suureneks võrgustiku panus liidu otsustusprotsessi, kui 
kohaliku tasandi kogemusi ja tegevust ametlikult tunnustataks ning kaasataks see võrgustiku 
töösse.

Muudatusettepanek 49
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) rakendada aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat 
„Euroopa 2020” ja selle põhieesmärke, 
eriti tööhõivega seonduvat;

(a) teha tihedamat koostööd riiklike 
tööturuasutuste moderniseerimise 
konkreetsete algatuste osas praeguse 
majanduskriisi tingimustes, et täita aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu
strateegia „Euroopa 2020” ja selle
põhieesmärgid, eriti tööhõivega seonduv;

Or. en
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Muudatusettepanek 50
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) toetada kõige haavatavamaid ja 
kõrge töötuse määraga ühiskonnarühmi, 
eriti noori inimesi ja eakamaid töötajaid;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) edendada inimväärset tööd; 

Or. en

Muudatusettepanek 52
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tõhustada ELi tööturu toimimist; (b) tõhustada ELi tööturu toimimist, 
võrreldes riiklike tööturuasutuste tegevuse 
tulemusi vastavate kriteeriumitega;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Inês Cristina Zuber
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tõhustada ELi tööturu toimimist; (b) edendada kõikides liikmesriikides 
töökohti, kus järgitakse sotsiaalseid ja 
töötajate õigusi;

Or. pt

Muudatusettepanek 54
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) paremini tööturge integreerida; (c) määrata kindlaks parimad tavad,
paremini tööturgu integreerida;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) suurendada geograafilist ja tööalast 
liikuvust;

(d) suurendada vabatahtlikku geograafilist 
ja tööalast liikuvust;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Inês Cristina Zuber
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) suurendada geograafilist ja tööalast 
liikuvust;

(d) geograafilist ja tööalast liikuvust;

Or. pt

Muudatusettepanek 57
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) vähendada noorte töötust, jälgides ja 
toetades selliste algatuste rakendamist 
nagu noortegarantii;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) hoogustada vastastikust õppimist ja 
võrdlemist liikmesriikide vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) suurendada võrdluse kaudu 
õppimist, et edukaid tavasid paremini 
rakendada;

Or. de

Muudatusettepanek 60
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) tuvastada puudujäägid oskuste osas 
ning anda teavet nende ulatuse ja 
asukoha kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 61
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) parandada hindamist, et teha 
tööturupoliitikas algatusi, mis on 
vajalikud lühemas perspektiivis;

Or. de

Muudatusettepanek 62
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kavandada ja rakendada kogu Euroopat 
hõlmavad, riiklikele tööturuasutustele 
mõeldud tõendipõhised võrdlussüsteemid, 
kus kasutatakse kvantiteedi- ja 
kvaliteedinäitajad, et hinnata riiklike 
tööturuasutuste tulemuslikkust ja koguda 
tõendusmaterjali, mille alusel saab luua 
vastastikuse õppimise asjakohase mudeli; 
aktiivselt osaleda kõnealuste algatuste 
rakendamises, korraldades andme-, 
teadmiste ja tavade vahetust;

(a) kavandada ja rakendada kogu Euroopat 
hõlmavad, riiklikele tööturuasutustele 
mõeldud tõendipõhised võrdlussüsteemid, 
kus kasutatakse kvantiteedi- ja 
kvaliteedinäitajad, et hinnata riiklike 
tööturuasutuste tulemuslikkust ja koguda 
tõendusmaterjali, mille alusel saab luua 
vastastikuse õppimise asjakohase mudeli; 
aktiivselt osaleda kõnealuste algatuste 
rakendamises, korraldades andme-, 
teadmiste ja tavade vahetust; eesmärk ei 
peaks mingil juhul olema nn 
klassifikatsiooni loomine või eesmärkide 
kindlaksmääramine, vaid õppimise 
lihtsustamine ühise metoodika alusel;

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kavandada ja rakendada kogu Euroopat 
hõlmavad, riiklikele tööturuasutustele 
mõeldud tõendipõhised võrdlussüsteemid, 
kus kasutatakse kvantiteedi- ja 
kvaliteedinäitajad, et hinnata riiklike 
tööturuasutuste tulemuslikkust ja koguda 
tõendusmaterjali, mille alusel saab luua 
vastastikuse õppimise asjakohase mudeli; 
aktiivselt osaleda kõnealuste algatuste 
rakendamises, korraldades andme-, 
teadmiste ja tavade vahetust;

(a) kavandada ja rakendada kogu Euroopat 
hõlmavad, riiklikele tööturuasutustele 
mõeldud tõendipõhised võrdlussüsteemid, 
kus kasutatakse kvantiteedi- ja 
kvaliteedinäitajad, et hinnata riiklike 
tööturuasutuste tulemuslikkust ja koguda 
kõikidest liikmesriikidest tõendusmaterjali, 
mille alusel saab luua vastastikuse 
õppimise asjakohase mudeli; aktiivselt 
osaleda kõnealuste algatuste rakendamises, 
korraldades andme-, teadmiste ja parimate
tavade vahetust;

Or. en
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Muudatusettepanek 64
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kavandada ja rakendada kogu Euroopat 
hõlmavad, riiklikele tööturuasutustele 
mõeldud tõendipõhised võrdlussüsteemid, 
kus kasutatakse kvantiteedi- ja 
kvaliteedinäitajad, et hinnata riiklike 
tööturuasutuste tulemuslikkust ja koguda 
tõendusmaterjali, mille alusel saab luua 
vastastikuse õppimise asjakohase mudeli; 
aktiivselt osaleda kõnealuste algatuste 
rakendamises, korraldades andme-, 
teadmiste ja tavade vahetust;

(a) kavandada ja rakendada kogu Euroopat 
hõlmavad, riiklikele tööturuasutustele 
mõeldud tõendipõhised võrdluse kaudu 
õppimise süsteemid, kus kasutatakse 
kvantiteedi- ja kvaliteedinäitajad, et 
hinnata riiklike tööturuasutuste 
tulemuslikkust ja koguda tõendusmaterjali, 
mille alusel saab luua vastastikuse 
õppimise asjakohase mudeli; aktiivselt 
osaleda kõnealuste algatuste rakendamises, 
korraldades andme-, teadmiste ja tavade 
vahetust;

Or. de

Muudatusettepanek 65
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) võtta vastu riiklike tööturuasutuste 
ajakohastamise ja tugevdamise põhimõte 
ning rakendada seda peamistes 
tegevusvaldkondades;

(c) võtta vastu riiklike tööturuasutuste 
ajakohastamise ja tugevdamise põhimõte 
ning rakendada seda peamistes 
tegevusvaldkondades, toetades vastastikust 
õppimist ning parandades asutuste 
suutlikkust ja tõhusust.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Jean Lambert
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) võtta vastu riiklike tööturuasutuste 
ajakohastamise ja tugevdamise põhimõte 
ning rakendada seda peamistes 
tegevusvaldkondades;

(c) võtta vastu riiklike tööturuasutuste 
ajakohastamise ja tugevdamise põhimõte 
ning rakendada seda peamistes 
tegevusvaldkondades, kooskõlas laiemate 
sotsiaalsete eesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) koostada aruandeid tööhõive 
valdkonnas nõukogu või komisjoni
nõudmise korral ja ka omal algatusel;

(d) koostada aruandeid tööhõive 
valdkonnas nõukogu, komisjoni või
Euroopa Parlamendi nõudmise korral või
omal algatusel;

Or. en

Muudatusettepanek 68
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) aidata kaasa tööhõivepoliitika alaste 
algatuste rakendamisel;

(e) aidata kaasa tööhõivepoliitika ja 
sotsiaalvaldkonna alaste algatuste 
rakendamisel;

Or. de
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Muudatusettepanek 69
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tegema kindlaks ja jagama parimaid 
tavasid, mis puudutavad mitteõppivate ja 
mittetöötavate noorte kindlaksmääramist 
ning algatusi, millega tagada, et need 
noored omandaksid tööturule 
sisenemiseks ja seal püsimiseks vajalikud 
oskused. 

Or. en

Muudatusettepanek 70
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Võrgustik kehtestab seoses artikli 3 lõike 
1 punktides a ja b osutatud algatustega 
asjakohase aruandluskorra. Selle korra 
kohaselt peavad võrgustiku liikmed igal 
aastal võrgustikule aru andma.

2. Võrgustik kehtestab seoses kõikide
artikli 3 lõikes 1 osutatud algatustega 
asjakohase aruandluskorra. Selle korra 
kohaselt peavad võrgustiku liikmed igal 
aastal võrgustikule aru andma.

Or. de

Muudatusettepanek 71
Frédéric Daerden

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrgustik teeb koostööd tööturu 
sidusrühmadega, sh muude tööturuteenuste 

1. Võrgustik teeb juhuti ja ainult oma 
algatusel koostööd tööturu 
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osutajatega, kaasates neid võrgustiku 
meetmetesse ja kokkusaamistesse, samuti 
teabe- ja andmevahetusse.

sidusrühmadega, sh muude tööturuteenuste 
osutajatega, sh ajutist tööd vahendavad 
asutused, erasektori tööhõivetalitused, 
tööhõivega tegelevad valitsusvälised 
organisatsioonid, vajaduse korral 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
ja Euroopa elukestva suunamise poliitika 
võrgustik, kaasates neid võrgustiku 
meetmetesse ja kokkusaamistesse, samuti 
teabe- ja andmevahetusse.

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrgustik teeb koostööd tööturu 
sidusrühmadega, sh muude tööturuteenuste 
osutajatega, kaasates neid võrgustiku 
meetmetesse ja kokkusaamistesse, samuti 
teabe- ja andmevahetusse.

1. Võrgustik teeb koostööd tööturu 
sidusrühmadega, sh muude tööturuteenuste 
osutajatega ja töötuid või haavatavaid 
rühmi esindavate organisatsioonidega, 
kaasates neid võrgustiku meetmetesse ja 
kokkusaamistesse, samuti teabe- ja 
andmevahetusse.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Võrgustik teeb koostööd tööturu 
sidusrühmadega, sh muude tööturuteenuste 
osutajatega, kaasates neid võrgustiku 
meetmetesse ja kokkusaamistesse, samuti 
teabe- ja andmevahetusse.

1. Võrgustik teeb koostööd tööturu 
sidusrühmadega, sh ametiühingutega ja 
töötajate esindajatega ning muude 
tööturuteenuste osutajatega, kaasates neid 
võrgustiku meetmetesse ja 
kokkusaamistesse, samuti teabe- ja 
andmevahetusse.
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Or. pt

Muudatusettepanek 74
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nõukogu võtab ühehäälse otsusega vastu 
oma töökorra, millega nähakse ette muu 
hulgas otsuste langetamise kord nõukogus 
ning võrgustiku juhataja ja asejuhatajate 
ametisse määramise kord ja ametisoleku 
kestus. Nõukogu võtab enamushäältega 
vastu võrgustiku iga-aastase töökava, 
otsustab töörühmade loomise ja võrgustiku 
kokkusaamiste töökeele üle; nõukogu 
kinnitab ka iga-aastase aruande, mis 
seejärel avaldatakse.

3. Nõukogu võtab ühehäälse otsusega vastu 
oma töökorra, millega nähakse ette muu 
hulgas otsuste langetamise kord nõukogus 
ning võrgustiku juhataja ja asejuhatajate 
ametisse määramise kord ja ametisoleku 
kestus. Nõukogu võtab enamushäältega 
vastu võrgustiku iga-aastase töökava, 
otsustab töörühmade loomise ja võrgustiku 
kokkusaamiste töökeele üle; nõukogu 
kinnitab ka iga-aastase aruande, mis
saadetakse Euroopa Parlamendile ja mida 
hindab tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, 
mida töödeldakse ja mis seejärel 
avaldatakse.

Or. de

Muudatusettepanek 75
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikkel 7 välja jäetud
Üldise raamistiku vastuvõtmine
Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
8, et käsitleda tulemuste võrdlemise ja 
vastastikuse õppimisega seotud algatuste 
üldist raamistikku, nagu kirjeldatud 
artikli 3 lõikes 1, sealhulgas metoodikat, 
peamisi riiklike tööturuasutuste 
tulemuslikkuse hindamiseks vajalikke 
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kvantiteedi- ja kvaliteedinäitajaid, 
vastastikuse õppimise koondprogrammide 
õppemeetodeid ning algatustes osalemise 
tingimusi.

Or. de

Muudatusettepanek 76
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Neli aastat pärast käesoleva otsuse 
jõustumist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja 
Regioonide Komiteele aruande selle 
kohaldamise kohta. Aruandes tuleb 
eelkõige hinnata, kui suur on olnud 
võrgustiku panus artiklis 2 nimetatud 
eesmärkide saavutamisse ja kas võrgustik 
on oma ülesanded täitnud.

1. Kaks aastat pärast käesoleva otsuse 
jõustumist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja 
Regioonide Komiteele aruande selle 
kohaldamise kohta. Aruandes tuleb 
eelkõige hinnata, kui suur on olnud 
võrgustiku panus artiklis 2 nimetatud 
eesmärkide saavutamisse ja kas võrgustik 
on oma ülesanded täitnud.

Or. de


