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Muudatusettepanek 1
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunneb heameelt 7. ja 8. eduaruande üle 
ning kutsub komisjoni üles uurima 2014. 
aastal kuuendas majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust käsitlevas 
aruandes, milline on majanduskriisi tõttu 
Euroopa piirkondade vahel üha enam 
väheneva ühtekuuluvuse pikaajaline mõju 
ja milliseid meetmeid tuleb võtta 
kõnealuste erinevuste kaotamiseks;

1. tunneb heameelt 7. ja 8. eduaruande üle 
ning kutsub komisjoni üles uurima 2014. 
aastal kuuendas majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust käsitlevas 
aruandes, milline on majanduskriisi tõttu 
Euroopa riikide ja piirkondade vahel üha 
enam väheneva ühtekuuluvuse pikaajaline 
mõju ja milliseid meetmeid tuleb võtta 
kõnealuste erinevuste kaotamiseks, 
eelkõige ühtekuuluvus programmi 
kuuluvate ja mittekuuluvate piirkondade 
vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et SKP peaks jääma üheks 
abikõlblikkuse määramise peamiseks 
kriteeriumiks regionaalpoliitilise abi 
puhul, kuid seda tuleb täiendada muude 
näitajatega, et määrata kindlaks kõige 
haavatavamad piirkonnad; rõhutab, et 
SKP üksi ei suuda anda regionaalarengu 
ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta üldpilti, 
sest selles ei võeta arvesse asjakohaseid 
sotsiaalseid tegureid, nagu sissetulekute 
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erinevus ja töötus;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. julgustab komisjoni toetama 
konkreetseid meetmeid, nagu arvukamate 
ja jätkusuutlike töökohtade loomine, 
investeerimine piirkondliku ja kohaliku 
arengu haridusse, kohaliku ettevõtluse 
soodustamine ja uute 
rahastamisvahendite loomine kõigile 
ettevõtetele, eelkõige väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjale 
(VKEdele), et võidelda kasvava töötuse, 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. tunnistab, et suur osa Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest 
jaotatakse eesmärgiga luua rohkem ja 
paremaid töökohti, toetada ebasoodsas 
olukorras olevate rühmade lõimimist ja 
kaasamist ja arendada kõigile 
kättesaadavat kaasavat ühiskonda; 
rõhutab siiski, et kriisi ajal tuleks rohkem 
tähelepanu pöörata Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) eesmärgile võidelda 
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kohaliku ja piirkondliku ebavõrdsuse ja 
sotsiaalse tõrjutusega; võimaldada 
pääseda tööturule kõige haavatavamatel 
rühmadel, eelkõige noortel, ja toetada 
naiste naasmist tööturule soolise 
segregatsiooni vähendamise abil;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu asjaolule, et keskkooli 
lõputunnistuseta kooli pooleli jätnute suur 
arv üksikutes piirkondades ületab suuresti 
eesmärgipärast 10 protsenti ja et seetõttu
tuleb leida lahendused kõnealuste madala 
kvalifikatsiooniga noorte tööturule 
integreerimiseks, sest puuduv 
kvalifikatsioon toob kaasa töötuse, mis 
omakorda viib vaesusesse;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et keskkooli 
lõputunnistuseta kooli pooleli jätnute suur 
arv üksikutes piirkondades ületab suuresti 
eesmärgipärast 10 protsenti ja et keskkooli 
lõputunnistuseta kooli pooleli jätnutele 
tuleks pakkuda nende vajadustele 
vastavaid võimalusi, olgu see siis haridus, 
koolitus või töö; osutab sellega seoses, kui 
tähtis on noortegarantii keskkooli 
lõputunnistuseta kooli pooleli jätnutele; 
rõhutab, et keskkooli lõputunnistuseta 
kooli pooleli jätnute arvu vähendamiseks 
on oluline kaasav haridussüsteem, mis 
pakub võrdseid võimalusi kõigile 
noortele; rõhutab, et tuleb leida 
lahendused kõnealuste madala 
kvalifikatsiooniga noorte tööturule 
integreerimiseks, sest puuduv 
kvalifikatsioon võib suurendada töötuse 
ohtu, mis omakorda suurendab vaesuse 
ohtu;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Lívia Járóka
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Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu asjaolule, et keskkooli 
lõputunnistuseta kooli pooleli jätnute suur 
arv üksikutes piirkondades ületab suuresti 
eesmärgipärast 10 protsenti ja et seetõttu 
tuleb leida lahendused kõnealuste madala 
kvalifikatsiooniga noorte tööturule 
integreerimiseks, sest puuduv 
kvalifikatsioon toob kaasa töötuse, mis 
omakorda viib vaesusesse;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et keskkooli 
lõputunnistuseta kooli pooleli jätnute suur 
arv üksikutes piirkondades ületab suuresti 
eesmärgipärast 10 protsenti ja et seetõttu 
tuleb leida lahendused kõnealuste madala 
kvalifikatsiooniga noorte tööturule 
integreerimiseks ning pakkuda 
kättesaadavat ja kvaliteetset kutseharidust 
ja koolitust töökohal, et aidata neil 
omandada tööturul nõutavaid kogemusi, 
sest puuduv kvalifikatsioon toob kaasa 
töötuse, mis omakorda viib vaesusesse 
ning põhjustab paljusid sotsiaalseid 
probleeme, mis on seotud tõrjutuse, 
võõrandumise ja ebaõnnestumisega 
iseseisva elu loomisel;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu asjaolule, et keskkooli 
lõputunnistuseta kooli pooleli jätnute suur 
arv üksikutes piirkondades ületab suuresti 
eesmärgipärast 10 protsenti ja et seetõttu 
tuleb leida lahendused kõnealuste madala 
kvalifikatsiooniga noorte tööturule 
integreerimiseks, sest puuduv 
kvalifikatsioon toob kaasa töötuse, mis 
omakorda viib vaesusesse;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et keskkooli 
lõputunnistuseta kooli pooleli jätnute suur 
arv üksikutes piirkondades ületab suuresti 
eesmärgipärast 10 protsenti ja et seetõttu 
tuleb leida lahendused kõnealuste madala 
kvalifikatsiooniga noorte tööturule 
integreerimiseks, sest puuduv 
kvalifikatsioon toob kaasa töötuse, mis 
omakorda viib vaesusesse; seega on ESFi 
toetus väga vajalik, et aidata noortel 
püsida koolis ning omandada tööks ja 
karjääriks vajalik vastav kvalifikatsioon 
ning et tagada parem juurdepääs 
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kvaliteetsele haridusele eriprojektide abil, 
mis on mõeldud ebasoodsas olukorras 
olevate rühmade ja vähemuste hulka 
kuuluvatele lastele;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu asjaolule, et keskkooli 
lõputunnistuseta kooli pooleli jätnute suur 
arv üksikutes piirkondades ületab suuresti 
eesmärgipärast 10 protsenti ja et seetõttu 
tuleb leida lahendused kõnealuste madala 
kvalifikatsiooniga noorte tööturule 
integreerimiseks, sest puuduv 
kvalifikatsioon toob kaasa töötuse, mis 
omakorda viib vaesusesse;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et keskkooli 
lõputunnistuseta kooli pooleli jätnute suur 
arv üksikutes piirkondades ületab suuresti 
eesmärgipärast 10 protsenti ja et seetõttu 
tuleb leida lahendused kõnealuste madala 
kvalifikatsiooniga noorte tööturule 
integreerimiseks, sest puuduv 
kvalifikatsioon toob kaasa töötuse, mis 
omakorda viib vaesusesse; kutsub 
liikmesriike üles julgustama asjakohase 
kutse- ja tööalase koolituse korraldamist 
neile, kes sellest kasu saavad;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma vastu majanduskasvu toetav 
poliitika, sealhulgas sellistes 
valdkondades nagu prioriteetide seadmine 
hariduse valdkonnas, pidevõpe, 
teadusuuringud ja innovatsioon, kuna 
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kokkuhoiumeetmetest üksi ei piisa 
praeguse majanduskriisiga võitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab, et noorte tööhõive sõltub 
suuresti üldisest majanduslikust 
olukorrast ning järelikult on noorte 
toetamise, juhendamise ja järelevalve 
tähtsus asjakohane nende liikumisel 
koolist tööellu; seepärast võib komisjon 
viia mistahes selle valdkonna tulevased 
poliitilised ettepanekud kooskõlla 
juhtalgatusega „Noorte liikuvus” ja 
noortele pakutavate võimaluste 
algatusega;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et üksikutes piirkondades on 
tööhõivemäär endiselt alla 60% ja vägagi 
mitmes piirkonnas on mahajäämus oma 
riiklikest eesmärkidest koguni 20–25%, 
mis mõjutab eriti kahjulikult noori, naisi, 
eakaid ja puudega inimesi, kelle tööhõive 
nõuab erimeetmeid, pidades eelkõige
silmas asjaolu, et üksikutes kõrvalistes 

3. rõhutab, et üksikutes piirkondades on 
tööhõivemäär endiselt alla 60% ja vägagi 
mitmes piirkonnas on mahajäämus oma 
riiklikest eesmärkidest koguni 20–25%, 
mis mõjutab eriti kahjulikult noori, naisi, 
eakaid ja puudega inimesi; rõhutab, et 
teatavatel kriisimeetmetel on kahjulik 
mõju ühtekuuluvusele ja need on oluliselt 
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omavalitsusüksustes elatakse juba 
mitmendat põlvkonda järjest tööpuuduses, 
mis ohustab eelkõige marginaliseeritud 
elanikkonnarühmi;

suurendanud ebavõrdsust ELis; rõhutab, 
et kõrge riskiga rühmade tööhõive või 
neile töökohtade loomine nõuab 
sihipäraseid meetmeid töökohtade ja 
koolitusvõimaluste loomiseks ning 
töökohtade säilitamiseks; rõhutab, et 
teatud kõrvalistes omavalitsusüksustes 
elatakse juba mitmendat põlvkonda järjest 
tööpuuduses, mis ohustab eelkõige 
marginaliseeritud elanikkonnarühmi; 

Or. en

Muudatusettepanek 12
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et üksikutes piirkondades on 
tööhõivemäär endiselt alla 60% ja vägagi 
mitmes piirkonnas on mahajäämus oma 
riiklikest eesmärkidest koguni 20–25%, 
mis mõjutab eriti kahjulikult noori, naisi, 
eakaid ja puudega inimesi, kelle tööhõive 
nõuab erimeetmeid, pidades eelkõige 
silmas asjaolu, et üksikutes kõrvalistes 
omavalitsusüksustes elatakse juba 
mitmendat põlvkonda järjest tööpuuduses, 
mis ohustab eelkõige marginaliseeritud 
elanikkonnarühmi;

3. rõhutab, et üksikutes piirkondades on 
tööhõivemäär endiselt alla 60% ja vägagi 
mitmes piirkonnas on mahajäämus oma 
riiklikest eesmärkidest koguni 20–25%, 
mis mõjutab eriti kahjulikult noori, naisi, 
eakamaid, hooldajaid ja puudega inimesi, 
kelle tööhõive nõuab erimeetmeid, pidades 
eelkõige silmas asjaolu, et üksikutes 
kõrvalistes omavalitsusüksustes elatakse 
juba mitmendat põlvkonda järjest 
tööpuuduses, mis ohustab eelkõige 
marginaliseeritud elanikkonnarühmi;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tuletab meelde, et tööhõivemäär on 
tunduvalt väiksem strateegia „Euroopa 
2020” eesmärgist, mis on vähemalt 75% 
20–64-aastaste seas aastaks 2020; märgib, 
et kuna konkreetsed tööhõivemäära 
eesmärgid piirkondlikul tasandil 
puuduvad, siis on ELi liikmesriigid 
seadnud eraldi riiklikud eesmärgid, mis 
enamikul juhtudel ei ole saavutatud, kuna 
rahandus- ja majanduskriisil oli tugev 
asümmeetriline mõju piirkondlikele 
tööturgudele, valdavalt Lõuna-Euroopas, 
kus noorte tööpuudus märkimisväärselt 
kasvas; 

Or. en

Muudatusettepanek 14
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. rõhutab erinevust, mida on 
täheldatud ELis Põhja- ja Kesk-Euroopa, 
eelkõige Saksamaa, Madalmaade, 
Austria, Rootsi ja Ühendkuningriigi 
kõrgema piirkondliku tööhõivemäära 
ning Lõuna-Euroopa – Kreeka, 
Hispaania, Itaalia, Küprose, Ungari ja 
Portugali madala piirkondliku 
tööhõivemäära vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Elisabeth Schroedter
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kinnitab veel kord, et nn linnade 
paradoksi kohaselt on näitajate alusel 
arenenuks peetavates pealinnapiirkondades 
tõrjutusest ohustatud ning vaesusriskis ja 
materiaalses puuduses elavate väga madala 
tööhõivega perekondade arv sageli suurem; 
siinkohal on peamiselt tegemist 
üksikvanemaga perekondadega, puudega 
perekonnaliiget hooldavate 
perekondadega või pensionieale väga 
lähedal olevate eakatega, kes vajavad 
erilist tähelepanu, pidades silmas 
universaaldisaini põhimõtte rakendamist, 
sealhulgas füüsiline juurdepääsetavus ning 
info- ja kommunikatsioonialane 
juurdepääsetavus, mille rakendamist (ka 
demograafilisi muutusi arvesse võttes) 
tuleb hinnata objektiivsete ja võrreldavate 
arvnäitajate alusel.

4. kinnitab veel kord, et nn linnade 
paradoksi kohaselt on näitajate alusel 
arenenuks peetavates pealinnapiirkondades 
tõrjutusest ja energiapuudusest ohustatud 
ning vaesusriskis ja materiaalses puuduses, 
halvenenud keskkonnatingimustes ja 
kehvades elamistingimustes elavate väga 
madala tööhõivega perekondade arv sageli 
suurem; peab siinkohal oluliseks arvestada 
küsimustega, nagu füüsiline 
juurdepääsetavus ning info- ja 
kommunikatsioonialane juurdepääsetavus, 
mille rakendamist tuleb hinnata 
objektiivsete ja võrreldavate arvnäitajate 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kinnitab veel kord, et nn linnade 
paradoksi kohaselt on näitajate alusel 
arenenuks peetavates pealinnapiirkondades 
tõrjutusest ohustatud ning vaesusriskis ja 
materiaalses puuduses elavate väga madala 
tööhõivega perekondade arv sageli suurem; 
siinkohal on peamiselt tegemist 
üksikvanemaga perekondadega, puudega 
perekonnaliiget hooldavate 
perekondadega või pensionieale väga 
lähedal olevate eakatega, kes vajavad 

4. kinnitab veel kord, et nn linnade 
paradoksi kohaselt on näitajate alusel 
arenenuks peetavates pealinnapiirkondades 
tõrjutusest ohustatud ning vaesusriskis ja 
materiaalses puuduses elavate väga madala 
tööhõivega perekondade arv sageli suurem; 
siinkohal on peamiselt tegemist 
üksikvanemaga perekondadega, 
hooldajatega või pensionieale väga lähedal 
olevate eakatega, kes vajavad erilist 
tähelepanu, pidades silmas 
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erilist tähelepanu, pidades silmas 
universaaldisaini põhimõtte rakendamist, 
sealhulgas füüsiline juurdepääsetavus ning 
info- ja kommunikatsioonialane 
juurdepääsetavus, mille rakendamist (ka 
demograafilisi muutusi arvesse võttes) 
tuleb hinnata objektiivsete ja võrreldavate 
arvnäitajate alusel.

universaaldisaini põhimõtte rakendamist, 
sealhulgas füüsiline juurdepääsetavus ning 
info- ja kommunikatsioonialane 
juurdepääsetavus, mille rakendamist (ka 
demograafilisi muutusi arvesse võttes) 
tuleb hinnata objektiivsete ja võrreldavate 
arvnäitajate alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Lívia Járóka

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kinnitab veel kord, et nn linnade 
paradoksi kohaselt on näitajate alusel 
arenenuks peetavates pealinnapiirkondades 
tõrjutusest ohustatud ning vaesusriskis ja 
materiaalses puuduses elavate väga madala 
tööhõivega perekondade arv sageli suurem; 
siinkohal on peamiselt tegemist 
üksikvanemaga perekondadega, puudega 
perekonnaliiget hooldavate perekondadega 
või pensionieale väga lähedal olevate 
eakatega, kes vajavad erilist tähelepanu, 
pidades silmas universaaldisaini põhimõtte 
rakendamist, sealhulgas füüsiline 
juurdepääsetavus ning info- ja 
kommunikatsioonialane juurdepääsetavus, 
mille rakendamist (ka demograafilisi 
muutusi arvesse võttes) tuleb hinnata 
objektiivsete ja võrreldavate arvnäitajate 
alusel.

4. kinnitab veel kord, et nn linnade 
paradoksi kohaselt on näitajate alusel 
arenenuks peetavates pealinnapiirkondades 
tõrjutusest ohustatud ning vaesusriskis ja 
materiaalses puuduses elavate väga madala 
tööhõivega perekondade arv sageli suurem; 
siinkohal on peamiselt tegemist 
üksikvanemaga perekondadega, suurte, 
vähemalt nelja lapsega peredega, puudega 
perekonnaliiget hooldavate perekondadega, 
marginaliseeritud elanikkonnarühma 
liikmetega või pensionieale väga lähedal 
olevate eakatega, kes vajavad erilist 
tähelepanu, pidades silmas 
universaaldisaini põhimõtte rakendamist, 
sealhulgas füüsiline juurdepääsetavus ning 
info- ja kommunikatsioonialane 
juurdepääsetavus, mille rakendamist (ka 
demograafilisi muutusi arvesse võttes) 
tuleb hinnata objektiivsete ja võrreldavate 
arvnäitajate alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et teadmiste vahetamine ja 
koostöö arengu ja kasvu osas 
liikmesriikide piirkondlike ja kohalike 
asutuste vahel aitaks kaotada erinevusi 
teadmiste vahel ning tõsta teadlikkust 
tööhõive liikumise eesmärgil; pealegi 
tuleks täiendavalt toetada 
detsentraliseerimist ja territoriaalset 
arengut, et tõhusalt lahendada praegune 
tööpuuduse probleem.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. suunab demokraatia arengu 
toetamise küsimuse kohalikule ja 
piirkondlikule tasandile, mis nõuab ELilt 
tugevamat poliitilist tahet soodsa 
keskkonna heakskiitmiseks, mis võib 
tugevdada kohalike ja piirkondlike 
omavalitsuste suutlikkust mõjutada ja 
jälgida töökohtade loomist ning 
elanikkonna sotsiaalset kaasamist; seega 
võiks kodanikuühiskonna mitmekesisusel 
olla võtmeroll, kuna see kaasab tööturu 
osapooli kaasava majanduskasvu ELi 
eesmärkide saavutamise protsessi.

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Antigoni Papadopoulou

Arvamuse projekt
Punkt 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
suurendada investeeringuid 
ettevõtlusesse, ettevõtlusega alustamisse ja 
FIEna tegutsemisse, mille abil luuakse 
uusi töökohti eelkõige seetõttu, et VKEd ja 
mikroettevõtjad moodustavad üle kahe 
kolmandiku ELi erasektori töökohtadest; 
erilist tähelepanu tuleks pöörata 
piirkondlikule ja kohalikule tasandile; 
lisaks pakuvad investeeringud 
sotsiaalsetesse ettevõtetesse ja 
sotsiaalsesse ettevõtlusesse head 
lisavõimalust nende sotsiaalsete vajaduste 
täitmiseks, mida ei rahulda kaubad ja 
teenused.

Or. en


