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Muudatusettepanek 1
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et majanduskriisi tõttu kasvanud 
töötus ja riigivõlg on vastuolus riikide 
rahanduse jätkusuutlikkuse eesmärgiga; 
võtab teadmiseks asjaolu, et liikmesriigid 
peavad konsolideerima oma eelarvet, ent 
rõhutab vajadust teha seda tasakaalustatud 
viisil ja mõistliku ajavahemiku jooksul; 
rõhutab, et riiklikele investeeringutele, 
teadusuuringutele ja haridusele 
ettenähtud vahendite valimatu 
vähendamine kahjustab 
kasvuväljavaateid;

1. märgib, et majanduskriisi tõttu kasvanud 
töötus ja riigivõlg on vastuolus riikide 
rahanduse jätkusuutlikkuse eesmärgiga; 
võtab teadmiseks asjaolu, et liikmesriigid 
peavad konsolideerima oma eelarvet ning 
parandama võlahalduskulude 
vähendamiseks riigi rahanduse 
likviidsust, ent rõhutab vajadust teha seda 
tasakaalustatud viisil ja mõistliku 
ajavahemiku jooksul; rõhutab haridusse, 
teadus- ja arendustegevusse ning 
kasvupotentsiaali loomise eesmärgil 
tehtavate pikaajaliste investeeringute 
olulisust;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Birgit Sippel

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et majanduskriisi tõttu kasvanud 
töötus ja riigivõlg on vastuolus riikide 
rahanduse jätkusuutlikkuse eesmärgiga; 
võtab teadmiseks asjaolu, et liikmesriigid 
peavad konsolideerima oma eelarvet, ent 
rõhutab vajadust teha seda tasakaalustatud 
viisil ja mõistliku ajavahemiku jooksul; 
rõhutab, et riiklikele investeeringutele, 
teadusuuringutele ja haridusele ettenähtud 
vahendite valimatu vähendamine kahjustab 
kasvuväljavaateid;

1. märgib, et majanduskriisi tõttu kasvanud 
töötus ja riigivõlg on vastuolus riikide 
rahanduse jätkusuutlikkuse eesmärgiga; 
võtab teadmiseks asjaolu, et liikmesriigid 
peavad konsolideerima oma eelarvet, ent 
rõhutab vajadust teha seda tasakaalustatud 
viisil ja mõistliku ajavahemiku jooksul; 
rõhutab, et riiklikele investeeringutele, 
teadusuuringutele ja haridusele ettenähtud 
vahendite valimatu vähendamine kahjustab 
kasvuväljavaateid; sellest tulenevalt tuleb 
jätkata tulevikku suunatud haridusele ja 
teadusuuringutele ettenähtud 
investeeringute edendamist ning vajaduse 
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korral laiendamist;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Sylvana Rapti

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et majanduskriisi tõttu kasvanud 
töötus ja riigivõlg on vastuolus riikide 
rahanduse jätkusuutlikkuse eesmärgiga; 
võtab teadmiseks asjaolu, et liikmesriigid 
peavad konsolideerima oma eelarvet, ent 
rõhutab vajadust teha seda tasakaalustatud 
viisil ja mõistliku ajavahemiku jooksul; 
rõhutab, et riiklikele investeeringutele, 
teadusuuringutele ja haridusele ettenähtud 
vahendite valimatu vähendamine kahjustab 
kasvuväljavaateid;

1. märgib, et majanduskriisi tõttu kasvanud 
töötus ja riigivõlg on vastuolus riikide 
rahanduse jätkusuutlikkuse eesmärgiga; 
võtab teadmiseks asjaolu, et liikmesriigid 
peavad konsolideerima oma eelarvet, ent 
rõhutab vajadust teha seda tasakaalustatud 
viisil ja mõistliku ajavahemiku jooksul, 
võttes arvesse liikmesriikide konkreetset 
olukorda; rõhutab, et riiklikele 
investeeringutele, teadusuuringutele ja 
haridusele ettenähtud vahendite valimatu 
vähendamine kahjustab kasvuväljavaateid;

Or. el

Muudatusettepanek 4
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et majanduskriisi tõttu kasvanud 
töötus ja riigivõlg on vastuolus riikide 
rahanduse jätkusuutlikkuse eesmärgiga; 
võtab teadmiseks asjaolu, et liikmesriigid 
peavad konsolideerima oma eelarvet, ent 
rõhutab vajadust teha seda tasakaalustatud 
viisil ja mõistliku ajavahemiku jooksul; 
rõhutab, et riiklikele investeeringutele, 

1. märgib, et majanduskriisi tõttu kasvanud 
töötus ja riigivõlg ning majanduskasvu 
vähenemine on vastuolus riikide rahanduse 
jätkusuutlikkuse eesmärgiga; võtab 
teadmiseks asjaolu, et liikmesriigid peavad 
konsolideerima oma eelarvet, ent rõhutab 
vajadust teha seda tasakaalustatud viisil ja 
mõistliku ajavahemiku jooksul; rõhutab, et 
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teadusuuringutele ja haridusele ettenähtud 
vahendite valimatu vähendamine kahjustab 
kasvuväljavaateid;

riiklikele investeeringutele, 
teadusuuringutele ja haridusele ettenähtud 
vahendite valimatu vähendamine kahjustab 
kasvu-, tööhõive- ja sotsiaalse kaasamise
väljavaateid;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et praegune majanduse 
elavnemine on endiselt habras ning 
tööpuudus kasvab enamikus 
liikmesriikides jätkuvalt, puudutades 
rängimalt noori inimesi; usub kindlalt, et 
majanduskriisi ei saa enne lõppenuks 
kuulutada, kui töötus ei ole 
märkimisväärselt ning püsivalt langenud, 
ning rõhutab asjaolu, et Euroopa 
heaoluriigid on näidanud oma väärtust,
pakkudes stabiilsust ja aidates kaasa 
kriisist väljumisele;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab vajadust võtta tagasi 
stabiilsuse ja kasvu pakt ning asendada 
see tööhõive ja kasvu paktiga, mille 
eesmärk on stimuleerida riiklikke 
investeeringuid, suurendada tõhusust ja 
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määratleda üksikute liikmesriikide 
vajadustele vastavalt kohandatud 
konkreetsed majanduslikud, sotsiaalsed ja 
keskkonnakriteeriumid, keskendudes eriti 
töötuse ja vaesuse vähendamisele;

Or. pt

Muudatusettepanek 7
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab vajadust öelda lahti Euroopa 
Keskpanga monetaristlikust poliitikast ja 
Lissaboni strateegia orientatsioonist 
vabaturule, et muuta prioriteediks 
töötuse- ja vaesusevastane võitlus, toetada 
tootmist ja õigustega töökohtade loomist, 
tagada majanduslik ja sotsiaalne 
ühtekuuluvus ning anda eelarvetoetust 
kõige tõsisemate probleemidega riikidele, 
eelkõige makstes summasid, ilma et 
nõutaks lisamaksete tegemist riiklikest 
vahenditest;

Or. pt

Muudatusettepanek 8
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Alapealkiri enne lõiget 2 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

Kriisist väljumise strateegia sotsiaalne ja 
tööhõivealane mõõde

Or. it
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Muudatusettepanek 9
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab vajalikuks anda asjakohane 
hinnang sellele, milline on olnud kriisi 
mõju ühiskonnale ja tööturule ning töötada 
Euroopa tasandil välja kriisist väljumise
strateegia, mis toetub tööjõu, koolituse ja 
investeeringute edendamisele, tööstuse 
elavdamisele ja konkurentsivõimelise 
rohelise majanduse arendamisele; on 
seisukohal, et nimetatud eesmärgid peavad 
olema ELi 2020. aasta strateegia 
prioriteedid;

2. peab vajalikuks anda asjakohane 
hinnang sellele, milline on olnud kriisi 
mõju ühiskonnale ja tööturule ning töötada 
Euroopa tasandil välja strateegia, mis 
toetub õigustega töökohtade ja töötajate 
potentsiaali edendamisele, koolituse ja 
investeeringute toetamise edendamisele, 
tööstuse ja teiste tootmissektorite 
elavdamisele ja kvaliteetsete, kõigile 
kättesaadavate avalike teenuste
arendamisele; on seisukohal, et nimetatud 
eesmärgid peavad olema ELi 2020. aasta 
strateegia prioriteedid;

Or. pt

Muudatusettepanek 10
Veronica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab vajalikuks anda asjakohane 
hinnang sellele, milline on olnud kriisi 
mõju ühiskonnale ja tööturule ning töötada 
Euroopa tasandil välja kriisist väljumise 
strateegia, mis toetub tööjõu, koolituse ja 
investeeringute edendamisele, tööstuse 
elavdamisele ja konkurentsivõimelise 
rohelise majanduse arendamisele; on 
seisukohal, et nimetatud eesmärgid peavad 
olema ELi 2020. aasta strateegia 
prioriteedid;

2. peab vajalikuks anda asjakohane 
hinnang sellele, milline on olnud kriisi 
mõju ühiskonnale ja tööturule, ning töötada 
Euroopa tasandil välja kriisist väljumise 
strateegia, mis toetub tööhõive, koolituse,
teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni ja tootlike investeeringute 
edendamisele, tööstuse elavdamisele ning 
ettevõtete, eriti VKEde konkurentsivõime 
ja tootlikkuse suurendamisele ja 
konkurentsivõimelise keskkonnasäästliku 
majanduse arendamisele; on seisukohal, et 
nimetatud eesmärgid peavad olema ELi 
2020. aasta strateegia prioriteedid;
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Or. es

Muudatusettepanek 11
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab vajalikuks anda asjakohane 
hinnang sellele, milline on olnud kriisi 
mõju ühiskonnale ja tööturule ning töötada 
Euroopa tasandil välja kriisist väljumise 
strateegia, mis toetub tööjõu, koolituse ja 
investeeringute edendamisele, tööstuse 
elavdamisele ja konkurentsivõimelise 
rohelise majanduse arendamisele; on 
seisukohal, et nimetatud eesmärgid peavad 
olema ELi 2020. aasta strateegia 
prioriteedid; 

2. peab vajalikuks anda asjakohane 
hinnang sellele, milline on olnud kriisi 
mõju ühiskonnale ja tööturule ning töötada 
Euroopa tasandil välja kriisist väljumise 
strateegia, mis toetub tööjõu, koolituse ja 
investeeringute edendamisele, mis toovad 
kaasa aktiivse majandustegevuse
tulevikus, ning konkurentsivõimelise 
majanduse arendamise; on seisukohal, et 
nimetatud eesmärgid peavad olema ELi 
2020. aasta strateegia prioriteedid;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab vajalikuks anda asjakohane 
hinnang sellele, milline on olnud kriisi
mõju ühiskonnale ja tööturule ning töötada 
Euroopa tasandil välja kriisist väljumise 
strateegia, mis toetub tööjõu, koolituse ja 
investeeringute edendamisele, tööstuse 
elavdamisele ja konkurentsivõimelise 
rohelise majanduse arendamisele; on 
seisukohal, et nimetatud eesmärgid peavad 
olema ELi 2020. aasta strateegia 
prioriteedid;

2. peab vajalikuks anda asjakohane 
hinnang sellele, milline on olnud kriisi 
mõju ühiskonnale ja tööturule ning töötada 
Euroopa tasandil välja kriisist väljumise 
strateegia, mis toetub tööjõu, koolituse ja 
investeeringute edendamisele, 
tööstuslikule üleminekule ja 
konkurentsivõimelise rohelise majanduse 
arendamisele; on seisukohal, et nimetatud 
eesmärgid peavad olema ELi 2020. aasta 
strateegia prioriteedid;
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Or. fr

Muudatusettepanek 13
Veronica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et majanduse elavdamise 
strateegia ei tohi mingil juhul tuua endaga 
kaasa struktuurilise tasakaalu puudumist
ja suurt palgalõhet; on arvamusel, et 
liikmesriigid peavad finants- ja 
maksumeetmete võtmisel säilitama 
palkade ja pensionite taseme ja 
leibkondade ostujõu;

3. on seisukohal, et majanduse elavdamise 
strateegia peaks kehtestama reformid, mis 
on vajalikud võitlemiseks struktuurilise 
tasakaalu puudumise vastu, mis pärsib
majanduses tootlikkust ja 
konkurentsivõimet; on arvamusel, et 
liikmesriigid ei tohiks finants- ja 
maksumeetmete võtmisel seada ohtu riigi 
rahanduse jätkusuutlikkust ega 
liikmesriikide suutlikkust osutada 
tulevikus hädavajalikke avalikke 
teenuseid; rõhutab vajadust pöörduda
kiiresti tagasi eelarvedistsipliini juurde, 
mis iseloomustab stabiilsuse ja kasvu 
pakti, eesmärgiga tagada jätkusuutlik 
majanduskasv ja töökohtade loomine;

Or. es

Muudatusettepanek 14
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et majanduse elavdamise 
strateegia ei tohi mingil juhul tuua endaga 
kaasa struktuurilise tasakaalu puudumist ja 
suurt palgalõhet; on arvamusel, et 
liikmesriigid peavad finants- ja 
maksumeetmete võtmisel säilitama palkade 
ja pensionite taseme ja leibkondade 
ostujõu;

3. on seisukohal, et majanduse elavdamise 
strateegia ei tohi mingil juhul tuua endaga 
kaasa struktuurilise tasakaalu puudumist ja 
suurt palgalõhet; on arvamusel, et 
liikmesriigid peavad finants- ja 
maksumeetmete võtmisel säilitama 
palkade, pensionite ja töötushüvituste 
taseme ja leibkondade ostujõu;
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Or. pt

Muudatusettepanek 15
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et majanduse elavdamise 
strateegia ei tohi mingil juhul tuua endaga 
kaasa struktuurilise tasakaalu puudumist ja 
suurt palgalõhet; on arvamusel, et 
liikmesriigid peavad finants- ja 
maksumeetmete võtmisel säilitama palkade 
ja pensionite taseme ja leibkondade
ostujõu;

3. on seisukohal, et majanduse elavdamise 
strateegia ei tohi mingil juhul tuua endaga 
kaasa struktuurilise tasakaalu puudumist ja 
suurt palgalõhet; on arvamusel, et 
liikmesriigid peavad finants- ja 
maksumeetmete võtmisel säilitama palkade 
ja pensionite taseme ja majapidamiste
ostujõu;

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et järgmisteks 
aastakümneteks ennustatav rahvastiku 
vananemine on ELi riikidele 
seninägematuks väljakutseks; seoses 
sellega ei tohiks kriisist väljumise 
meetmetel põhimõtteliselt olla pikaajalisi 
tagajärgi riikide rahandusele ning need ei 
tohiks asetada tulevastele põlvkondadele 
liiga ränka koormat tänaste võlgade 
tasumise näol;

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust ühendada majanduse 
elavdamise poliitika struktuurse töötuse, 
eelkõige noorte ja naiste töötuse vastu 
võitlemise meetmetega, mille eesmärk on 
kvaliteetsete töökohtade kasv, mis tõstab 
omakorda tööviljakust ja investeeringute 
efektiivsust;

4. rõhutab vajadust ühendada majanduse 
elavdamise poliitika struktuurse töötuse, 
eelkõige noorte ja naiste töötuse vastu 
võitlemise meetmetega, mille eesmärk on 
kvaliteetsete töökohtade kasv, mis tõstab 
omakorda tööviljakust ja investeeringute 
efektiivsust; seoses sellega on seisukohal, 
et olulised on inimkapitali kvaliteeti 
parandavad meetmed nagu haridus või 
tervishoiupoliitika, mille eesmärk on 
tootlikum ja kauem tööhõives püsiv 
tööjõud, ning meetmed, mis on suunatud 
ametialase tegevuse kestvuse 
pikendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust ühendada majanduse 
elavdamise poliitika struktuurse töötuse, 
eelkõige noorte ja naiste töötuse vastu 
võitlemise meetmetega, mille eesmärk on 
kvaliteetsete töökohtade kasv, mis tõstab 
omakorda tööviljakust ja investeeringute 
efektiivsust;

4. rõhutab vajadust ühendada majanduse 
elavdamise poliitika struktuurse töötuse, 
eelkõige noorte ja naiste töötuse vastu 
võitlemise meetmetega, mille eesmärk on 
kvaliteetsete töökohtade kasv, mis tõstab 
omakorda tööviljakust ja investeeringute 
efektiivsust; kutsub liikmesriike ja 
komisjoni üles tugevdama oma tööhõive-
ja tööjõuturupoliitikat ja -meetmeid, 
asetades need ELi 2020. aasta strateegias 
kesksele kohale;

Or. it
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Muudatusettepanek 19
Elizabeth Lynne

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust ühendada majanduse 
elavdamise poliitika struktuurse töötuse, 
eelkõige noorte ja naiste töötuse vastu 
võitlemise meetmetega, mille eesmärk on 
kvaliteetsete töökohtade kasv, mis tõstab 
omakorda tööviljakust ja investeeringute 
efektiivsust;

4. rõhutab vajadust ühendada majanduse 
elavdamise poliitika struktuurse töötuse, 
eelkõige noorte, eakamate, puudega
inimeste ja naiste seas leviva töötuse vastu 
võitlemise meetmetega, mille eesmärk on 
kvaliteetsete töökohtade kasv, mis tõstab 
omakorda tööviljakust ja investeeringute 
efektiivsust;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab vajadust ühendada majanduse 
elavdamise poliitika struktuurse töötuse, 
eelkõige noorte ja naiste töötuse vastu 
võitlemise meetmetega, mille eesmärk on 
kvaliteetsete töökohtade kasv, mis tõstab 
omakorda tööviljakust ja investeeringute 
efektiivsust;

4. rõhutab vajadust ühendada majanduse 
elavdamise poliitika struktuurse töötuse, 
eelkõige noorte, naiste ja eakate töötuse 
vastu võitlemise meetmetega, mille 
eesmärk on kvaliteetsete töökohtade kasv, 
mis tõstab omakorda tööviljakust ja 
investeeringute efektiivsust;

Or. fr
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Muudatusettepanek 21
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab vajadust toetada 
tööhõivepoliitikat, millel on ühtne 
lähenemisviis palgapoliitikale, eriti 
euroalas, ja mille eesmärk on tagada, et 
palgad tõusevad kooskõlas tegeliku 
inflatsioonimäära ja tootlikkusega, 
kasutades Euroopa tasandil ära maksu- ja 
palgapoliitika potentsiaali nõudluse 
suurenemise, majanduskasvu ja siseturu 
nõuetekohase toimimise kontekstis;

Or. it

Muudatusettepanek 22
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Alapealkiri enne lõiget 5 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

Demograafiliste muutuste ja 
tööhõivestrateegia mõju 

Or. it

Muudatusettepanek 23
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et riikide rahanduse 
jätkusuutlikkus sõltub suures osas sellest, 
kas õnnestub tõsta tööhõivet ja viia ellu 
asjakohast sisserändepoliitikat, millega 

5. on arvamusel, et riikide rahanduse 
jätkusuutlikkus sõltub suures osas sellest, 
kas õnnestub tõsta tööhõivet, millega saab 
astuda vastu demograafilistele muutustele 
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nähakse ette tööturule kaasamine ja 
täielik kodakondsus ning millega saab 
astuda vastu demograafilistele muutustele 
ja eelarvelistele probleemidele, eelkõige 
seoses pensioniskeemide 
jätkusuutlikkusega;

ja eelarvelistele probleemidele, eelkõige 
seoses pensioniskeemide 
jätkusuutlikkusega; olemasolevat Euroopa 
inimkapitali saab keskpikas perioodis 
toetada asjakohase rändepoliitikaga, mis 
toob kaasa sisserändajate tööturule 
kaasamise ja neile kodakondsuse 
andmise;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Birgit Sippel

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et riikide rahanduse 
jätkusuutlikkus sõltub suures osas sellest, 
kas õnnestub tõsta tööhõivet ja viia ellu 
asjakohast sisserändepoliitikat, millega 
nähakse ette tööturule kaasamine ja täielik 
kodakondsus ning millega saab astuda 
vastu demograafilistele muutustele ja 
eelarvelistele probleemidele, eelkõige 
seoses pensioniskeemide 
jätkusuutlikkusega;

5. on arvamusel, et riikide rahanduse 
jätkusuutlikkus sõltub suures osas sellest, 
kas õnnestub tõsta tööhõivet, makstes 
õiglast ja piisavat palka, ja viia ellu 
asjakohast sisserändepoliitikat, millega 
nähakse ette tööturule kaasamine ja täielik 
kodakondsus ning millega saab astuda 
vastu demograafilistele muutustele ja 
eelarvelistele probleemidele, eelkõige 
seoses pensioniskeemide 
jätkusuutlikkusega;

Or. de

Muudatusettepanek 25
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et kõrgem tööhõive on 
keskse tähtsusega, et EL tuleks toime 



AM\807670ET.doc 15/22 PE439.303v02-00

ET

rahvastiku vananemisega, ning et tööturul 
osalemise suur määr on majanduskasvu, 
sotsiaalse kaasatuse ja jätkusuutliku ning 
konkurentsivõimelise sotsiaalse 
turumajanduse eeltingimus; 

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et 2020. aasta strateegiast
peab saama majandus-, tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika pakt, mis tugineb riiklikul 
ja Euroopa tasandil mõõdetavatele 
suunistele, näitudele ja võrdlusalustele, 
millega kaasnevad stiimulid neile, kes 
täidavad eesmärke ja sanktsioonid neile, 
kes seda ei tee; pakt peab samuti toetuma 
paindlikkuse ja turvalisuse põhimõttele 
ning sotsiaalse dialoogi meetodile;

6. on seisukohal, et 2020. aasta strateegia 
eesmärgid peaksid olema töötajate ja 
tavaliste inimeste elamistingimuste 
parandamine, vahendite õiglase jaotamise 
tagamine, majandustegevuse 
stimuleerimine, õigustega töökohtade 
loomine, riigi rolli tugevdamine 
majanduses, pakkumise 
dünamiseerimine, mikroettevõtete ja 
VKEde toetamise edendamine ja riiklike 
investeeringute tugevdamine, võttes 
arvesse üksikute liikmesriikide vajadusi ja 
iseärasusi;

Or. pt

Muudatusettepanek 27
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et 2020. aasta strateegiast 
peab saama majandus-, tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika pakt, mis tugineb riiklikul 
ja Euroopa tasandil mõõdetavatele 

6. on seisukohal, et 2020. aasta strateegiast 
peab saama majandus-, tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika pakt, mille eesmärgiks on 
Euroopa majanduse konkurentsivõime 
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suunistele, näitudele ja võrdlusalustele, 
millega kaasnevad stiimulid neile, kes 
täidavad eesmärke ja sanktsioonid neile, 
kes seda ei tee; pakt peab samuti toetuma
paindlikkuse ja turvalisuse põhimõttele
ning sotsiaalse dialoogi meetodile;

säilitamine ning mis keskendub kõigi 
kaasamisele tööturule, mis on kodanikele 
parimaks kaitseks sotsiaalse tõrjutuse 
vastu; rõhutab, et kõik poliitikad peaksid 
positiivse koostoime saavutamiseks 
üksteist toetama; strateegia peaks 
tuginema riiklikul ja Euroopa tasandil 
mõõdetavatele ja võrreldavatele suunistele 
ning võimalusel näitudele ja 
võrdlusalustele, millega kaasnevad 
stiimulid neile, kes täidavad eesmärke ja 
sanktsioonid neile, kes seda ei tee; pakt 
peab tunnustama paindlikkuse ja 
turvalisuse põhimõtet ning sotsiaalse 
dialoogi meetodit;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et 2020. aasta strateegiast 
peab saama majandus-, tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika pakt, mis tugineb riiklikul 
ja Euroopa tasandil mõõdetavatele 
suunistele, näitudele ja võrdlusalustele, 
millega kaasnevad stiimulid neile, kes 
täidavad eesmärke ja sanktsioonid neile, 
kes seda ei tee; pakt peab samuti toetuma 
paindlikkuse ja turvalisuse põhimõttele 
ning sotsiaalse dialoogi meetodile;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Alapealkiri enne lõiget 7 (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

Sotsiaalkaitsesüsteemide jätkusuutlikkus

Or. it

Muudatusettepanek 30
Veronica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on arvamusel, et Euroopa tasandil 
kooskõlastatud ja jätkusuutlikule 
majanduskasvule, kvaliteetsete töökohtade 
kasvule, kaasava sotsiaalse süsteemi 
säilitamisele ja vahendite 
ümberjagamisele suunatud riikide 
rahanduspoliitika pakub finants-, 
majandus- ja sotsiaalkriisile ning 
demograafilistele muutustele ja 
globaliseerumisele sobiliku lahenduse; 

7. on arvamusel, et Euroopa tasandil 
kooskõlastatud ja jätkusuutlikule 
majanduskasvule, kvaliteetsete töökohtade 
kasvule ja sotsiaalhoolekandesüsteemide 
elujõulisuse tagamiseks vajalike 
reformide vastuvõtmisele suunatud riikide 
rahanduspoliitika pakub finants-, 
majandus- ja sotsiaalkriisile ning 
demograafilistele muutustele ja 
globaliseerumisele sobiliku lahenduse; 

Or. es

Muudatusettepanek 31
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on arvamusel, et Euroopa tasandil 
kooskõlastatud ja jätkusuutlikule 
majanduskasvule, kvaliteetsete töökohtade
kasvule, kaasava sotsiaalse süsteemi 
säilitamisele ja vahendite 
ümberjagamisele suunatud riikide 
rahanduspoliitika pakub finants-, 
majandus- ja sotsiaalkriisile ning 
demograafilistele muutustele ja 

7. on arvamusel, et Euroopa tasandil 
kooskõlastatud ja jätkusuutlikule 
majanduskasvule, kvaliteetsete töökohtade 
kasvule, kaasava sotsiaalse süsteemi 
säilitamisele ja kõigi põlvkondade 
solidaarsusele suunatud riikide 
rahanduspoliitika pakub finants-, 
majandus- ja sotsiaalkriisile ning 
demograafilistele muutustele ja 
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globaliseerumisele sobiliku lahenduse; globaliseerumisele sobiliku lahenduse;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Elizabeth Lynne

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on arvamusel, et Euroopa tasandil 
kooskõlastatud ja jätkusuutlikule 
majanduskasvule, kvaliteetsete töökohtade 
kasvule, kaasava sotsiaalse süsteemi 
säilitamisele ja vahendite ümberjagamisele 
suunatud riikide rahanduspoliitika pakub
finants-, majandus- ja sotsiaalkriisile ning 
demograafilistele muutustele ja 
globaliseerumisele sobiliku lahenduse;

7. on arvamusel, et jätkusuutlikule 
majanduskasvule, kvaliteetsete töökohtade 
kasvule, kaasava sotsiaalse süsteemi 
säilitamisele ja vahendite ümberjagamisele 
suunatud liikmesriikide
rahanduspoliitikate parem 
kooskõlastamine võib olla finants-, 
majandus- ja sotsiaalkriisile ning 
demograafilistele muutustele ja 
globaliseerumisele sobiliku lahenduse osa;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. on arvamusel, et Euroopa tasandil 
kooskõlastatud ja jätkusuutlikule 
majanduskasvule, kvaliteetsete töökohtade 
kasvule, kaasava sotsiaalse süsteemi 
säilitamisele ja vahendite ümberjagamisele 
suunatud riikide rahanduspoliitika pakub
finants-, majandus- ja sotsiaalkriisile ning 
demograafilistele muutustele ja 
globaliseerumisele sobiliku lahenduse;

7. on arvamusel, et Euroopa tasandil 
kooskõlastatud ja jätkusuutlikule 
majanduskasvule, kvaliteetsete töökohtade 
kasvule, kaasava sotsiaalse süsteemi 
säilitamisele ja vahendite ümberjagamisele 
suunatud riikide rahanduspoliitika on üks 
vajalikest lahendustest finants-, majandus-
ja sotsiaalkriisile ning demograafilistele 
muutustele ja globaliseerumisele;

Or. fr
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Muudatusettepanek 34
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. tuletab meelde, et kohustuslike 
pensionikavade pikaajaline tasakaal 
sõltub mitte ainult rahvastiku arengust, 
vaid ka nende inimeste tootlikkusest, kes 
töötavad ja kes mõjutavad potentsiaalset 
kasvumäära, ning SKP osast, mis on 
reserveeritud nimetatud kavade 
rahastamiseks;

Or. it

Muudatusettepanek 35
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab pensionireformi käsitleva ja 
peagi ilmuva rohelise raamatu tähtsust 
ning peab kahele sambale – riiklikule ja 
täiendavale skeemile toetuva kindla ja 
jätkusuutliku kindlustussüsteemi 
väljatöötamist äärmiselt oluliseks, seda 
tuleks edendada nii lepingute kui ka 
maksude tasandil;

8. kutsub liikmesriike üles vaatama läbi ja 
alandama pensioniiga kui vahendit 
tööhõive, eriti noorte tööhõive 
stimuleerimiseks ja töötuse 
vähendamiseks;

Or. pt

Muudatusettepanek 36
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Arvamuse projekt
Lõige 8
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab pensionireformi käsitleva ja 
peagi ilmuva rohelise raamatu tähtsust ning 
peab kahele sambale – riiklikule ja 
täiendavale skeemile toetuva kindla ja 
jätkusuutliku kindlustussüsteemi
väljatöötamist äärmiselt oluliseks, seda 
tuleks edendada nii lepingute kui ka
maksude tasandil;

8. rõhutab pensionireformi käsitleva ja 
peagi ilmuva rohelise raamatu tähtsust ning 
peab nii jätkusuutlike, kindlate, mitmeid 
valdkondi hõlmavate pensionisüsteemide, 
millel on tööturul ja finantsturgudel 
tuginevad rahastamisallikad, kui ka 
ettevõtete skeemide väljatöötamist, ning 
riikliku, täiendava tööandjale toetuva ja 
individuaalse skeemi lisamist äärmiselt 
oluliseks, seda tuleks edendada lepingute 
ja maksude tasandil; seoses sellega 
tunnistab pensioniskeemide tundmise 
tähtsust ELi kodanike hulgas;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab, et pikas perspektiivis
moodustavad kaudsed 
pensionikohustused riigi koguvõla ühe 
suurima koostisosa ning liikmesriigid 
peaksid vastavalt kokkulepitud 
metoodikale perioodiliselt avaldama teavet 
oma kaudsete pensionikohustuste kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. on seisukohal, et vajadus nii riikide 9. on seisukohal, et vajadus nii riikide 
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jätkusuutliku rahanduse kui ka asjakohaste 
sotsiaalse kaitse ja kaasatuste süsteemide 
järele tähendab seda, et tuleb tõsta 
haldusorganite ja riiklike kulutuste 
kvaliteeti ja tõhusust ning jagada 
võrdsemalt maksukoormust, alandades 
järk-järgult tööjõule kehtestatud makse, 
see aitab vähendada vaesust ja tagada 
sotsiaalset ühtekuuluvust, mis on Euroopa 
majandusliku ja sotsiaalse mudeli 
konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse 
oluline tegur.

jätkusuutliku rahanduse kui ka asjakohaste 
sotsiaalse kaitse ja kaasatuste süsteemide 
järele tähendab seda, et tuleb tõsta 
haldusorganite ja riiklike kulutuste 
kvaliteeti ja tõhusust ning jagada 
võrdsemalt maksukoormust, eelkõige 
maksutehingute abil finantssektoris ja 
maksuparadiiside kaotamise abil selleks, 
et vähendada vaesust ja tagada sotsiaalne
ühtekuuluvus.

Or. pt

Muudatusettepanek 39
Veronica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. on seisukohal, et vajadus nii riikide 
jätkusuutliku rahanduse kui ka asjakohaste 
sotsiaalse kaitse ja kaasatuste süsteemide 
järele tähendab seda, et tuleb tõsta 
haldusorganite ja riiklike kulutuste 
kvaliteeti ja tõhusust ning jagada 
võrdsemalt maksukoormust, alandades 
järk-järgult tööjõule kehtestatud makse, see 
aitab vähendada vaesust ja tagada 
sotsiaalset ühtekuuluvust, mis on Euroopa 
majandusliku ja sotsiaalse mudeli 
konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse 
oluline tegur.

9. on seisukohal, et vajadus nii riikide 
jätkusuutliku rahanduse kui ka asjakohaste 
sotsiaalse kaitse ja kaasatuste süsteemide 
järele tähendab seda, et tuleb tõsta 
haldusorganite ja riiklike kulutuste 
kvaliteeti ja tõhusust ning jagada 
võrdsemalt maksukoormust, alandades 
järk-järgult tööjõule ja VKEdele 
kehtestatud makse; see aitab vähendada 
vaesust, tagada sotsiaalse ühtekuuluvuse
ning kiirendada majanduskasvu ja 
tootlikkust, mis on Euroopa majandusliku 
ja sotsiaalse mudeli konkurentsivõime ja 
jätkusuutlikkuse oluline tegur.

Or. es

Muudatusettepanek 40
Elizabeth Lynne

Arvamuse projekt
Lõige 9
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. on seisukohal, et vajadus nii riikide 
jätkusuutliku rahanduse kui ka asjakohaste 
sotsiaalse kaitse ja kaasatuste süsteemide 
järele tähendab seda, et tuleb tõsta 
haldusorganite ja riiklike kulutuste 
kvaliteeti ja tõhusust ning jagada
võrdsemalt maksukoormust, alandades 
järk-järgult tööjõule kehtestatud makse, see 
aitab vähendada vaesust ja tagada 
sotsiaalset ühtekuuluvust, mis on Euroopa 
majandusliku ja sotsiaalse mudeli 
konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse 
oluline tegur.

9. on seisukohal, et vajadus nii riikide 
jätkusuutliku rahanduse kui ka asjakohaste 
sotsiaalse kaitse ja kaasatuste süsteemide 
järele tähendab seda, et tuleb tõsta 
haldusorganite ja riiklike kulutuste 
kvaliteeti ja tõhusust ning liikmesriike 
tuleks innustada kaaluma meetmeid, mis 
tagaksid maksukoormuse võrdsema
jagamise, alandades järk-järgult tööjõule 
kehtestatud makse, see võib aidata
vähendada vaesust ja tagada sotsiaalse
ühtekuuluvuse, mis on Euroopa 
majandusliku ja sotsiaalse mudeli 
konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse 
oluline tegur.

Or. en


