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Muudatusettepanek 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 145 on sätestatud, et liikmesriigid 
ja EL püüavad välja arendada
kooskõlastatud tööhõivestrateegia, eelkõige 
edendada kvalifitseeritud, koolitatud ja 
kohanemisvõimelist tööjõudu ning 
majanduslikele muudatustele reageerivaid 
tööturge, pidades sealjuures silmas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 sätestatud 
eesmärkide saavutamist. Võttes arvesse 
riikide tööturu osapoolte kohustustega 
seotud siseriiklikke tavasid, käsitlevad 
liikmesriigid tööhõive edendamist üldist 
huvi pakkuva probleemina ja 
kooskõlastavad nõukogus oma sellealased 
meetmed vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 148.

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklis 145 on sätestatud, et liikmesriigid 
ja EL arendavad välja kooskõlastatud 
tööhõivestrateegia, eelkõige edendavad 
haritud, kutsealase väljaõppe ja 
täienduskoolitusega, tööturgudele 
kaasatud tööjõudu, mis on majanduslike 
muudatuste tõttu praegu ja edaspidigi 
nõutav, pidades sealjuures silmas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 3 sätestatud 
eesmärkide saavutamist.

Or. de

Muudatusettepanek 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 
on sätestatud, et liit võitleb sotsiaalse 
tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu ning 
edendab sotsiaalset õiglust ja kaitset; 
samuti nähakse ette, et liit võib teha 
algatusi liikmesriikide sotsiaalpoliitika 
koordineerimise tagamiseks. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 9 on 
sätestatud, et oma poliitika ja meetmete 
määratlemisel ja rakendamisel võtab liit 

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 
on sätestatud, et liit püüab saavutada 
täielikku tööhõivet ja edu sotsiaalses
arengus, võitleb sotsiaalse tõrjutuse ja 
diskrimineerimise vastu ning edendab 
sotsiaalset õiglust ja kaitset; samuti 
nähakse ette, et liit võib teha algatusi 
liikmesriikide sotsiaalpoliitika 
koordineerimise tagamiseks. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 9 on 
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arvesse piisava sotsiaalse kaitse tagamise ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastase võitlusega 
seotud nõudeid.

sätestatud, et oma poliitika ja meetmete 
määratlemisel ja rakendamisel võtab liit 
arvesse tööhõive kõrge taseme 
edendamise, piisava sotsiaalse kaitse 
tagamise ja sotsiaalse tõrjutuse vastase 
võitlusega seotud nõudeid.

Or. el

Muudatusettepanek 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 
on sätestatud, et liit võitleb sotsiaalse 
tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu ning
edendab sotsiaalset õiglust ja kaitset; 
samuti nähakse ette, et liit võib teha
algatusi liikmesriikide sotsiaalpoliitika 
koordineerimise tagamiseks. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 9 on 
sätestatud, et oma poliitika ja meetmete 
määratlemisel ja rakendamisel võtab liit 
arvesse piisava sotsiaalse kaitse tagamise ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastase võitlusega
seotud nõudeid.

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 
on sätestatud, et liit võitleb sotsiaalse 
tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu,
edendab sotsiaalset õiglust ja pakub 
sotsiaalset kaitset; samuti nähakse ette, et 
liit peab tegema algatusi liikmesriikide 
sotsiaalpoliitika koordineerimise 
tagamiseks. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 9 on sätestatud, et oma 
poliitika ja meetmete määratlemisel ja 
rakendamisel võtab liit arvesse tööhõive 
kõrge taseme edendamise ning piisava 
sotsiaalse kaitse tagamise ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastase võitluse ning hariduse ja 
koolituse ja tervisekaitse kõrge tasemega
seotud nõudeid.

Or. de

Muudatusettepanek 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 
on sätestatud, et liit võitleb sotsiaalse 

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 
on sätestatud, et liit võitleb sotsiaalse 
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tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu ning 
edendab sotsiaalset õiglust ja kaitset; 
samuti nähakse ette, et liit võib teha 
algatusi liikmesriikide sotsiaalpoliitika 
koordineerimise tagamiseks. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 9 on 
sätestatud, et oma poliitika ja meetmete 
määratlemisel ja rakendamisel võtab liit 
arvesse piisava sotsiaalse kaitse tagamise ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastase võitlusega 
seotud nõudeid.

tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu ning 
edendab sotsiaalset õiglust ja kaitset; 
samuti nähakse ette, et liit võib teha 
algatusi liikmesriikide sotsiaalpoliitika 
koordineerimise tagamiseks. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 9 on 
sätestatud, et oma poliitika ja meetmete 
määratlemisel ja rakendamisel võtab liit 
arvesse täieliku ja inimväärse tööhõive 
edendamist, piisava sotsiaalse kaitse 
tagamise ja sotsiaalse tõrjutuse vastase 
võitlusega seotud nõudeid ning et kõik 
liikmesriigid peaksid järgima põhimõtet, 
et võrdse töö eest samal töökohal 
makstakse võrdset tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 
on sätestatud, et liit võitleb sotsiaalse 
tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu ning 
edendab sotsiaalset õiglust ja kaitset; 
samuti nähakse ette, et liit võib teha 
algatusi liikmesriikide sotsiaalpoliitika 
koordineerimise tagamiseks. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 9 on 
sätestatud, et oma poliitika ja meetmete 
määratlemisel ja rakendamisel võtab liit 
arvesse piisava sotsiaalse kaitse tagamise 
ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitlusega
seotud nõudeid.

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 
on sätestatud, et liit võitleb sotsiaalse 
tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu ning 
edendab sotsiaalset õiglust ja kaitset; 
samuti nähakse ette, et liit võib teha 
algatusi liikmesriikide sotsiaalpoliitika 
koordineerimise tagamiseks. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 9 on 
sätestatud, et oma poliitika ja meetmete 
määratlemisel ja rakendamisel võtab liit 
arvesse tööhõive kõrge taseme 
edendamise, piisava sotsiaalse kaitse 
tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase 
võitluse ning hariduse ja koolituse kõrge 
tasemega seotud nõudeid.

Or. en



PE442.935v02-00 6/214 AM\820832ET.doc

ET

Muudatusettepanek 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) 2005. aastal algatatud Lissaboni 
strateegia tugines tõdemusele, et ELil on 
ülemaailmset konkurentsi, tehnoloogia 
arengut ja vananevat elanikkonda silmas
pidades vaja tõsta oma tootlikkust ja 
konkurentsivõimet, suurendades samal ajal 
ka sotsiaalset ühtekuuluvust. Lissaboni 
strateegia uus etapp käivitati 2005. aastal 
pärast vahekokkuvõtet, mis tõi kaasa 
suurema keskendumise majanduskasvule 
ning rohkemate ja paremate töökohtade 
loomisele.

(4) 2005. aastal algatatud Lissaboni 
strateegia tugines tõdemusele, et ELil on 
ülemaailmset konkurentsi, majanduslikku 
sõltuvust ja majanduslikke muutusi,
tehnoloogia arengut ja muutuvat 
elanikkonda silmas pidades vaja säilitada
oma tootlikkust ja konkurentsivõimet, 
suurendades samal ajal ka sotsiaalset 
ühtekuuluvust. Lissaboni strateegia uus 
etapp käivitati 2005. aastal pärast 
vahekokkuvõtet, mis tõi kaasa suurema 
keskendumise majanduskasvule ning 
rohkemate ja paremate töökohtade 
loomisele. Lõpptulemusena ei suutnud 
Lissaboni strateegia oma eesmärke 
saavutada. Keskendudes konkurentsile, 
kulude vähendamisele, heaoluriigi 
kaotamisele, üha enam paindlikule 
tööturule, turgude üldisele 
liberaliseerimisele ja eelkõige 
finantsturgude dereguleerimisele, tekitas 
see ebavõrdsust sissetulekute ja vara 
jaotuse, vaesuse suurenemise, sotsiaalse 
tõrjutuse, madalapalgalise töö ja 
ebakindla tööhõive osas. Nüüd on aeg 
luua Euroopa Liidu säästva arengu, 
sotsiaalse õigluse ja täieliku tööhõive 
alternatiive pakkuv strateegia.

Or. xm

Muudatusettepanek 34
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) 2005. aastal algatatud Lissaboni 
strateegia tugines tõdemusele, et ELil on 
ülemaailmset konkurentsi, tehnoloogia 
arengut ja vananevat elanikkonda silmas 
pidades vaja tõsta oma tootlikkust ja 
konkurentsivõimet, suurendades samal ajal
ka sotsiaalset ühtekuuluvust. Lissaboni 
strateegia uus etapp käivitati 2005. aastal 
pärast vahekokkuvõtet, mis tõi kaasa 
suurema keskendumise majanduskasvule 
ning rohkemate ja paremate töökohtade 
loomisele.

(4) 2000. aastal algatatud Lissaboni 
strateegia tugines tõdemusele, et ELil on 
ülemaailmset konkurentsi, tehnoloogia 
arengut ja vananevat elanikkonda silmas 
pidades vaja tõsta oma tootlikkust ja 
konkurentsivõimet, suurendades samal ajal 
ka sotsiaalset ühtekuuluvust. Lissaboni 
strateegia uus etapp käivitati 2005. aastal 
pärast vahekokkuvõtet, mis tõi kaasa 
suurema keskendumise majanduskasvule 
ning rohkemate ja paremate töökohtade 
loomisele. Lõpptulemusena ei suutnud 
Lissaboni strateegia oma eesmärke 
saavutada. Keskendudes konkurentsile, 
kulude vähendamisele, heaoluriigi 
kaotamisele, üha enam paindlikule 
tööturule, turgude üldisele 
liberaliseerimisele ja eelkõige 
finantsturgude dereguleerimisele, tekitas 
see ebavõrdsust sissetulekute ja vara 
jaotuse, vaesuse suurenemise, sotsiaalse 
tõrjutuse, madalapalgalise töö ja 
ebakindla tööhõive osas. Nüüd on aeg 
luua Euroopa Liidu säästva arengu, 
sotsiaalse õigluse ja täieliku tööhõive 
alternatiive pakkuv strateegia.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) 2005. aastal algatatud Lissaboni 
strateegia tugines tõdemusele, et ELil on 
ülemaailmset konkurentsi, tehnoloogia 
arengut ja vananevat elanikkonda silmas 
pidades vaja tõsta oma tootlikkust ja 
konkurentsivõimet, suurendades samal ajal 
ka sotsiaalset ühtekuuluvust. Lissaboni 

(4) 2005. aastal algatatud Lissaboni 
strateegia tugines tõdemusele, et ELil on 
ülemaailmset konkurentsi, tehnoloogia 
arengut ja vananevat elanikkonda silmas 
pidades vaja tõsta oma teadmistepõhist 
tootlikkust ja konkurentsivõimet ning 
taasluua tingimused täielikuks 
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strateegia uus etapp käivitati 2005. aastal 
pärast vahekokkuvõtet, mis tõi kaasa 
suurema keskendumise majanduskasvule 
ning rohkemate ja paremate töökohtade 
loomisele.

tööhõiveks, suurendades samal ajal ka 
sotsiaalset ja piirkondlikku ühtekuuluvust. 
Lissaboni strateegia uus etapp käivitati 
2005. aastal pärast vahekokkuvõtet, mis tõi 
kaasa suurema keskendumise 
majanduskasvule ning rohkemate ja 
paremate töökohtade loomisele.

Or. el

Muudatusettepanek 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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 peaks aitama kindlaks 
määrata ELi majandus- ja 
tööhõivepoliitika üldist suunda. 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 siduvaid 
eesmärke kõigi Euroopa Liidus elavate 
inimeste poliitilises, ühiskonna- ja 
kultuurielus osalemiseks ning 
majanduskeskkonna jätkusuutlikuks
ümberkorraldamiseks. See piiras suuniste 
mõju liikmesriikide poliitika 
kujundamisele.

Or. de
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Muudatusettepanek 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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. 
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 ja kokkuvõttes ei suudetud 
saavutada strateegia põhieesmärke.

Or. pl

Muudatusettepanek 38
Ria Oomen-Ruijten

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 

(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 
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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.

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 pidanud olema tugevamad. See 
piiras suuniste mõju liikmesriikide poliitika 
kujundamisele.

Or. nl

Muudatusettepanek 39
Marian Harkin

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 vastu5 ja vaatas 2008. aastal läbi6 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 vastu5 ja vaatas 2008. aastal läbi6 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, et nende vahelised seosed 
oleksid võinud olla tugevamad ja et 
liikmesriigid ei suutnud neid suuniseid 
omaks võtta. See piiras suuniste mõju 
liikmesriikide poliitika kujundamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 40
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Kui arvata välja ELi uued sotsiaalset 
suunitlust käsitlevad õigusloomega seotud 
algatused, peab Euroopa Liit praegust 
poliitikat ja selle elluviimist
märkimisväärselt tõhustama.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) 2008. aastal alanud finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel kadus 
märkimisväärne arv töökohti, vähenes 
potentsiaalne toodang ja halvenes rängalt 
riigi rahandus. Euroopa majanduse 
elavdamise kava on sellele vaatamata 
aidanud liikmesriikidel kriisiga võidelda, 
osalt koordineeritud stimuleerivate 
fiskaalmeetmete abil, ning euro on 
pakkunud makromajanduslikule 
stabiilsusele vajalikku tuge. Kriis on seega 
näidanud, et Euroopa Liidu poliitika 
koordineerimine võib anda 
märkimisväärseid tulemusi, kui seda 
tugevdada ja see tegelikkuses toimivaks 
muuta. Kriis tõi selgelt esile ka selle, et 
liikmesriikide majandus ja tööturud on 
üksteisest tugevalt sõltuvad.

(6) 2008. aastal alanud finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel kadus 
märkimisväärne arv töökohti, vähenes 
potentsiaalne toodang ja halvenes rängalt 
riigi rahandus. Euroopa majanduse 
elavdamise kava on sellele vaatamata 
aidanud liikmesriikidel kriisiga võidelda, 
osalt koordineeritud stimuleerivate 
fiskaalmeetmete abil, ning euro on 
pakkunud makromajanduslikule 
stabiilsusele vajalikku tuge. Kriis on seega 
näidanud, et Euroopa Liidu poliitika 
koordineerimine võib anda 
märkimisväärseid tulemusi, kui seda 
tugevdada ja see tegelikkuses toimivaks 
muuta. Endiselt jätkuv kriis toob selgelt 
esile ka selle, et liikmesriikide majandus ja 
tööturud on üksteisest tugevalt sõltuvad, ja 
muudab vajalikuks mehhanismide, mille 
kinnitatud eesmärkideks on jätkuvalt 
tööhõive ja sotsiaalsete sihtide 
saavutamine, ulatusliku läbivaatamise.
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Or. el

Muudatusettepanek 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) 2008. aastal alanud finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel kadus 
märkimisväärne arv töökohti, vähenes 
potentsiaalne toodang ja halvenes rängalt 
riigi rahandus. Euroopa majanduse 
elavdamise kava on sellele vaatamata 
aidanud liikmesriikidel kriisiga võidelda, 
osalt koordineeritud stimuleerivate 
fiskaalmeetmete abil, ning euro on 
pakkunud makromajanduslikule 
stabiilsusele vajalikku tuge. Kriis on seega 
näidanud, et Euroopa Liidu poliitika 
koordineerimine võib anda 
märkimisväärseid tulemusi, kui seda 
tugevdada ja see tegelikkuses toimivaks 
muuta. Kriis tõi selgelt esile ka selle, et 
liikmesriikide majandus ja tööturud on 
üksteisest tugevalt sõltuvad.

(6) 2008. aastal alanud finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel kadus 
märkimisväärne arv töökohti, vähenes 
potentsiaalne toodang ja halvenes rängalt 
riigi rahandus. Euroopa majanduse 
elavdamise kava on sellele vaatamata 
aidanud liikmesriikidel kriisiga võidelda, 
osalt koordineeritud stimuleerivate 
fiskaalmeetmete abil, ning euro on 
pakkunud makromajanduslikule 
stabiilsusele vajalikku tuge. Kriis on seega 
näidanud, et Euroopa Liidu poliitika 
koordineerimine võinuks anda 
märkimisväärseid tulemusi, kui seda 
tugevdada ja see tegelikkuses toimivaks 
muuta. Kriis tõi selgelt esile ka selle, et 
siseturgu on vaja tingimata täiendada 
sotsiaalse ja keskkonda hoidva liidu osas, 
et vähem inimesi kapitalismi tulevaste 
kriiside mõju all kannataks.

Or. de

Muudatusettepanek 43
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) 2008. aastal alanud finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel kadus 
märkimisväärne arv töökohti, vähenes 
potentsiaalne toodang ja halvenes rängalt 
riigi rahandus. Euroopa majanduse 

(6) 2008. aastal alanud finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel kadus 
märkimisväärne arv töökohti, vähenes 
potentsiaalne toodang ja halvenes rängalt 
riigi rahandus. Euroopa majanduse 
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elavdamise kava on sellele vaatamata 
aidanud liikmesriikidel kriisiga võidelda, 
osalt koordineeritud stimuleerivate 
fiskaalmeetmete abil, ning euro on 
pakkunud makromajanduslikule 
stabiilsusele vajalikku tuge. Kriis on seega 
näidanud, et Euroopa Liidu poliitika 
koordineerimine võib anda 
märkimisväärseid tulemusi, kui seda 
tugevdada ja see tegelikkuses toimivaks 
muuta. Kriis tõi selgelt esile ka selle, et 
liikmesriikide majandus ja tööturud on 
üksteisest tugevalt sõltuvad.

elavdamise kava on sellele vaatamata 
aidanud liikmesriikidel kriisiga võidelda, 
osalt koordineeritud stimuleerivate 
fiskaalmeetmete abil, ning euro on 
pakkunud makromajanduslikule 
stabiilsusele vajalikku tuge. Kriis on seega 
näidanud, et Euroopa Liidu poliitika 
koordineerimine võib anda 
märkimisväärseid tulemusi, kui seda 
tugevdada ja see tegelikkuses toimivaks 
muuta. Kriis tõi selgelt esile ka selle, et 
liikmesriikide majandus ja tööturud on 
üksteisest tugevalt sõltuvad. Lisaks 
muutuvad tööturud ja 
sotsiaalkindlustussüsteemid omavahel 
üha rohkem seotuks suureneva piiriülese 
töötamise ja sisserändajatest pensionäride 
tõttu.

Or. nl

Muudatusettepanek 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) 2008. aastal alanud finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel kadus 
märkimisväärne arv töökohti, vähenes 
potentsiaalne toodang ja halvenes rängalt 
riigi rahandus. Euroopa majanduse 
elavdamise kava on sellele vaatamata 
aidanud liikmesriikidel kriisiga võidelda, 
osalt koordineeritud stimuleerivate 
fiskaalmeetmete abil, ning euro on 
pakkunud makromajanduslikule 
stabiilsusele vajalikku tuge. Kriis on seega 
näidanud, et Euroopa Liidu poliitika 
koordineerimine võib anda 
märkimisväärseid tulemusi, kui seda 
tugevdada ja see tegelikkuses toimivaks 
muuta. Kriis tõi selgelt esile ka selle, et 
liikmesriikide majandus ja tööturud on 

(6) 2008. aastal alanud finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel kadus 
märkimisväärne arv töökohti, vähenes 
potentsiaalne toodang ja halvenes rängalt 
riigi rahandus. Euroopa majanduse 
elavdamise kava on sellele vaatamata 
aidanud liikmesriikidel kriisiga võidelda, 
osalt koordineeritud stimuleerivate 
fiskaalmeetmete abil, ning euro on 
pakkunud makromajanduslikule 
stabiilsusele vajalikku tuge. Kriis on seega 
näidanud, et Euroopa Liidu poliitika 
koordineerimine võib anda 
märkimisväärseid tulemusi, kui seda 
tugevdada ja see tegelikkuses toimivaks 
muuta. Kriis tõi selgelt esile ka selle, et 
liikmesriikide majandused on üksteisest 
tugevalt sõltuvad, ja rõhutas kriisi 
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üksteisest tugevalt sõltuvad. varastele märkidele reageerimise tõhusate 
vahendite puudumist.

Or. pl

Muudatusettepanek 45
Siiri Oviir

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) 2008. aastal alanud finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel kadus 
märkimisväärne arv töökohti, vähenes 
potentsiaalne toodang ja halvenes rängalt 
riigi rahandus. Euroopa majanduse 
elavdamise kava7 on sellele vaatamata 
aidanud liikmesriikidel kriisiga võidelda, 
osalt koordineeritud stimuleerivate 
fiskaalmeetmete abil, ning euro on 
pakkunud makromajanduslikule 
stabiilsusele vajalikku tuge. Kriis on seega 
näidanud, et Euroopa Liidu poliitika 
koordineerimine võib anda 
märkimisväärseid tulemusi, kui seda 
tugevdada ja see tegelikkuses toimivaks 
muuta. Kriis tõi selgelt esile ka selle, et 
liikmesriikide majandus ja tööturud on 
üksteisest tugevalt sõltuvad.

(6) 2008. aastal alanud finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel kadus 
märkimisväärne arv töökohti, vähenes 
potentsiaalne toodang ja halvenes rängalt 
riigi rahandus. Euroopa majanduse 
elavdamise kava7 on sellele vaatamata 
aidanud liikmesriikidel kriisiga võidelda, 
osalt koordineeritud stimuleerivate 
fiskaalmeetmete abil, ning euro on 
pakkunud makromajanduslikule 
stabiilsusele vajalikku tuge. Kriis on seega 
näidanud, et Euroopa Liidu poliitika 
koordineerimine võib anda 
märkimisväärseid tulemusi, kui seda 
tugevdada ja see tegelikkuses toimivaks 
muuta. Kriis tõi selgelt esile ka selle, et 
liikmesriikide majandus ja tööturud on 
üksteisest tugevalt sõltuvad, millest 
lähtuvalt on Euroopa konkurentsivõime 
suurendamisel üheks olulisemaks 
vahendiks ka siseturu potentsiaali täielik 
ärakasutamine.

Or. et

Muudatusettepanek 46
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) 2008. aastal alanud finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel kadus 
märkimisväärne arv töökohti, vähenes 
potentsiaalne toodang ja halvenes rängalt 
riigi rahandus. Euroopa majanduse 
elavdamise kava7 on sellele vaatamata 
aidanud liikmesriikidel kriisiga võidelda, 
osalt koordineeritud stimuleerivate 
fiskaalmeetmete abil, ning euro on 
pakkunud makromajanduslikule 
stabiilsusele vajalikku tuge. Kriis on seega 
näidanud, et Euroopa Liidu poliitika 
koordineerimine võib anda 
märkimisväärseid tulemusi, kui seda
tugevdada ja see tegelikkuses toimivaks 
muuta. Kriis tõi selgelt esile ka selle, et 
liikmesriikide majandus ja tööturud on 
üksteisest tugevalt sõltuvad.

(6) 2008. aastal alanud finants- ja 
majanduskriisi tagajärjel kadus 
märkimisväärne arv töökohti, vähenes 
potentsiaalne toodang ja halvenes rängalt 
riigi rahandus. Euroopa majanduse 
elavdamise kava7 on sellele vaatamata 
aidanud liikmesriikidel kriisiga võidelda, 
osalt koordineeritud stimuleerivate 
fiskaalmeetmete abil. Kriis on seega 
näidanud, et Euroopa Liidu mõne poliitika 
koordineerimine võib anda 
märkimisväärseid tulemusi, kui see on 
tõhus ning austab samal ajal 
subsidiaarsuse põhimõtet. Kriis tõi selgelt 
esile ka selle, et liikmesriikide majandus ja 
tööturud on üksteisest tugevalt sõltuvad.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon tegi ettepaneku koostada 
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.

(7) Komisjon tegi ettepaneku koostada 
uueks aastakümneks uus strateegia − 
Euroopa 2020. aasta strateegia, mis 
võimaldaks ELil kriisist tugevamana välja 
tulla ja ka tulevasi olulisi muutusi ning 
kriise paremini ohjeldada ning suunata 
oma majandus säästva, keskkonna ning 
majanduse seisukohalt jätkusuutliku ja 
kaasava majanduse teele. Asjaomaste 
suuniste all loetletud peamised eesmärgid
on ühised eesmärgid, mis suunavad 
liikmesriikide ja ELi tegevust.
Liikmesriigid peaksid saavutama riiklikud 
eesmärgid ja kõrvaldama tõkked
ümberkorraldamise teelt, mille käigus 
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luuakse suurem arv kvaliteetseid töökohti.

Or. de

Muudatusettepanek 48
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon tegi ettepaneku koostada 
uueks aastakümneks uus strateegia − 
Euroopa 2020. aasta strateegia,8 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.

(7) Komisjon tegi ettepaneku koostada 
uueks aastakümneks uus strateegia − 
Euroopa 2020. aasta strateegia8 ja selles 
kontekstis peaks komisjon tunnustama 
olemasolevate makromajanduslike 
muudatuste vajalikkust (nt stabiilsuspakti 
lõpetamine, erastamise ja 
liberaliseerimisprotsesside peatamine), et 
asetada esikohale kvaliteetsete töökohtade 
loomise, mille puhul on tagatud õigused 
naistele, paremad palgad, väiksem vaesus 
ning enam sotsiaalset kaasatust ja 
arengut. Asjaomaste suuniste all loetletud 
viis peamist eesmärki on ühised eesmärgid, 
mis suunavad liikmesriikide ja ELi 
tegevust. Liikmesriigid peaksid saavutama 
riiklikud eesmärgid ja kõrvaldama uute ja 
kvaliteetsete töökohtade loomist takistavad 
tõkked.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon tegi ettepaneku koostada 
uueks aastakümneks uus strateegia − 
Euroopa 2020. aasta strateegia, mis 
võimaldaks ELil kriisist tugevamana välja 

(7) Komisjon tegi ettepaneku koostada 
uueks aastakümneks uus strateegia − 
Euroopa 2020. aasta strateegia, mis 
võimaldaks ELil kriisist tugevamana välja 
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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.

tulla ning suunata oma majandus aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
teele, millega kaasneb tööhõive, 
tootlikkuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
kõrge tase. Asjaomaste suuniste all 
loetletud viis peamist eesmärki on ühised 
eesmärgid, mis suunavad liikmesriikide ja 
ELi tegevust. Liikmesriigid peaksid tegema 
vastavalt nende konkreetsele tingimustele 
vajalikke jõupingutusi riiklike eesmärkide 
saavutamiseks ja kõrvaldama 
majanduskasvu takistavad kitsaskohad.

Or. el

Muudatusettepanek 50
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon tegi ettepaneku koostada 
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.

(7) Komisjon tegi ettepaneku koostada 
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 kitsaskohad, 
et edendada majanduskasvu, kindlustada 
olemasolevaid töökohti ja luua 
täiendavaid töökohti.

Or. de

Muudatusettepanek 51
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon tegi ettepaneku koostada 
uueks aastakümneks uus strateegia − 
Euroopa 2020. aasta strateegia,8 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.

(7) Komisjon tegi ettepaneku koostada 
uueks aastakümneks uus strateegia − 
Euroopa 2020. aasta strateegia,8 mis 
võimaldaks ELil kriisist tugevamana välja 
tulla, suunata oma majandus aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
teele ning võidelda vaesuse vastu. 
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 
ning võitlema vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon tegi ettepaneku koostada 
uueks aastakümneks uus strateegia − 
Euroopa 2020. aasta strateegia,8 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.

(7) Komisjon tegi ettepaneku koostada 
uueks aastakümneks uus strateegia − 
Euroopa 2020. aasta strateegia,8 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, võtma need eesmärgid 
omaks ja kõrvaldama majanduskasvu 
takistavad kitsaskohad.

Or. en
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Muudatusettepanek 53
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist. 
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada,
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada parandatud 
makromajanduslik toimimine, mis on 
suunatud sotsiaalselt ja keskkonna 
seisukohalt jätkusuutlikule arengule, 
vähendada makromajanduslikku 
tasakaalustamatust ja parandada 
kvaliteetset tööhõivet ja sotsiaalset kaitset. 
Fiskaalstiimulid peaksid jätkuma järgmise 
kolme kuni viie aasta jooksul, et ületada 
majandusseisak ja kasvav tööpuudus. 
Liikmesriikide ja ELi tasandil 
koordineeritud finantsstiimulid peavad 
olema suunatud majanduse elavdamisele, 
rakendades eesmärgistatud ELi 
majanduse elavdamise kava, mis on oma 
kõikides osades soolise võrdõiguslikkuse 
suhtes tasakaalus, mobiliseerides igal 
aastal ühe protsendi ELi SKPst 
investeeringute jaoks keskkonna 
seisukohalt, sotsiaalselt ja majanduslikult 
jätkusuutlikku arengusse, aidates sellega 
kaasa uue kvaliteetse tööhõive strateegia 
tekkimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
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liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist. 
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada,
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada parandatud 
makromajanduslik toimimine, mis on 
suunatud sotsiaalselt ja keskkonna 
seisukohalt jätkusuutlikule arengule, 
vähendada makromajanduslikku 
tasakaalustamatust ja parandada 
kvaliteetset tööhõivet ja sotsiaalset kaitset. 
Fiskaalstiimulid peaksid jätkuma järgmise 
kolme kuni viie aasta jooksul, et ületada 
majandusseisak ja kasvav tööpuudus. 
Liikmesriikide ja ELi tasandi 
koordineeritud finantsstiimulid peavad 
olema suunatud majanduse elavdamisele, 
rakendades eesmärgipärastatud ELi 
majanduse elavdamise kava, mis on oma 
kõikides osades soolise võrdõiguslikkuse 
suhtes tasakaalus, mobiliseerides igal 
aastal ühe protsendi ELi SKPst 
investeeringute jaoks keskkonna 
seisukohalt jätkusuutlikku arengusse, 
aidates sellega kaasa uue kvaliteetse 
tööhõive strateegia tekkimisele.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist. 
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist. 
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames. Selleks et saavutada 
praktikas jätkusuutliku majanduse ja 
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sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärgid, 
tuleks esikohale seada see, kuidas 
tegeleda suure makromajandusliku 
tasakaalustamatusega liikmesriikide vahel 
ja liikmesriikide konkurentsivõime taset 
puudutava ebavõrdsusega.

Or. el

Muudatusettepanek 56
Siiri Oviir

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist. 
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist, mille puhul 
tuleks keskenduda just turvalise 
paindlikkuse põhimõtete rakendamisele ja 
aktiivsetesse tööturumeetmetesse 
panustamisse. Kui majanduse elavnemine 
on kindel, tuleks fiskaalstiimulid kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

Or. et

Muudatusettepanek 57
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
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liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist. 
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust, 
tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust ja 
parandada tööturu toimimist. 
Fiskaalstiimulid tuleks järk-järgult 
kaotada, alustades niipea, kui majandus 
on jätkusuutlikult elavnemas, 
koordineerides seda muu hulgas
stabiilsuse ja kasvu pakti raames.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist. 
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus, rohkemate ja paremate 
töökohtade edendamine – nagu ILO on 
neid edendanud oma inimväärse töö 
tegevuskava kaudu –, ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist. 
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 59
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist.
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peavad
liikmesriigid ellu viima tulemustele 
suunatud reformid, et tagada 
makromajanduslik stabiilsus ja riigi 
rahanduse jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist.
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

Or. de

Muudatusettepanek 60
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist. 
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest ja laiaulatuslikest 
majanduskasvu tingimuste loomise 
strateegiatest peaksid liikmesriigid ellu 
viima ambitsioonikad reformid, et tagada 
makromajanduslik stabiilsus ja riigi 
rahanduse jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist. 
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

Or. it
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Muudatusettepanek 61
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist. 
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima 
struktuurireformid, et tagada 
makromajanduslik stabiilsus ja riigi 
rahanduse jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööviljakust ja tööturu 
toimimist. Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja
parandada tööturu toimimist. 
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust,
parandada tööturu toimimist ja võidelda 
vaesuse vastu. Fiskaalstiimulid tuleks 
kaotada, koordineerides seda stabiilsuse ja 
kasvu pakti raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 63
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist. 
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ja säilitama 
ambitsioonikad reformid, et tagada 
makromajanduslik stabiilsus ja riigi 
rahanduse jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist. 
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa 2020. aasta strateegia 
peaks olema strateegia, mis lahendab 
kriisi, takistab uut majanduslikku ja 
sotsiaalset krahhi, on hästi kooskõlastatud 
struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikaga 
ning elavdab keskpikas perspektiivis 
Euroopa majandusi.

Or. de

Muudatusettepanek 65
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa 2020. aasta strateegia 
peaks eesmärgiks seadma selle, kuidas 
väljuda majanduskriisist, vältida uut 
majanduslikku ja sotsiaalset 
kokkuvarisemist ning elavdada Euroopa 
riikide majandusi keskpikas ja pikas 
perspektiivis.

Or. de

Muudatusettepanek 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa 2020. aasta strateegia 
peaks olema strateegia, millega asetada 
inimesed ja Maa esikohale, saavutada 
jätkusuutlik majandus, luua rohkem ja 
paremaid töökohti ning lahendada 
tööturuga seotud probleeme, mis 
tulenevad vananevast ühiskonnast,
praegusest majanduskriisist ja tulevase 
jätkusuutliku majanduse vajadustest.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa 2020. aasta strateegia 
peaks olema strateegia, mille abil 
majanduskriisist väljuda, ennetada edasist 
majanduslikku ja sotsiaalset 
kokkuvarisemist ning elavdada 
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liikmesriikide majandusi keskpikas 
perspektiivis, et panustada ELi 
globaalmajanduslikku ja -poliitilisse 
juhtrolli.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa 2020. aasta strateegia 
peaks olema strateegia, mille abil 
majanduskriisist väljuda, ennetada edasist 
majanduslikku ja sotsiaalset 
kokkuvarisemist ning elavdada 
liikmesriikide majandusi keskpikas ja 
pikas perspektiivis.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Liikmesriikide eelarved ja ELi 
eelarve, kaasa arvatud Euroopa fondid, 
peaksid olema koordineeritud ja suunatud 
ühiskonna ettevalmistamisele 
jätkusuutliku majanduse teele. Lisaks 
sellele peaksid liikmesriigid eelkõige 
eelarvekärbete korral oma riiklikus 
rahanduspoliitikas arvesse võtma 
vananevas ühiskonnas jätkusuutlikule 
majandusele ülemineku nõudeid, eelkõige 
kvaliteetsete teenuste vajadust ja 
haridusse investeerimise vajadust, ja 
peaksid ära hoidma mis tahes 
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ebaproportsionaalse mõju naiste 
tööhõivele.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Konstantinos Poupakis

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 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
poolt pakutavaid võimalusi.

(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 ning 
pikaajaliselt jätkusuutlikud töökohad, 
territoriaalse, majandusliku ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse, ning aitama tõhusamalt 
kaasa Euroopa ja üleilmsete ühiskondlike
probleemide lahendamisele. Sellega seoses 
on hädavajalik kasutada maksimaalselt ära 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, ELi 
inimressursside kindla ja tõhusa 
haldamise, millega saavutatakse suurem 
konkurentsivõime, ning ajude äravoolu 
vastu tõhusat võitlust võimaldatavate 
stiimulite poolt pakutavaid võimalusi.

Or. el
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Muudatusettepanek 71
Silvia Costa

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 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
poolt pakutavaid võimalusi.

(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, 
nende inimeste arvu vähendamisele, kes 
ei ole suutnud läbida oma koolitust või 
väljaõpet, iga isiku elukestva õppe õiguse 
kinnitamisele, et võimaldada oskuste 
tunnustamist ja tõendamist olenemata 
sellest, kus ja kuidas need oskused 
omandati, kõrghariduse, kaasa arvatud 
teaduse ning tehnika erialadel omandatud
kõrghariduse võimalikult laia leviku 
edendamisele 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 ühiskondlike probleemide 
lahendamisele. Sellega seoses on 
hädavajalik kasutada maksimaalselt ära 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
poolt pakutavaid võimalusi.

Or. it
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Muudatusettepanek 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
poolt pakutavaid võimalusi.

(9) Euroopa 2020. aasta strateegiast 
juhindudes peaksid liikmesriigid 
rakendama reforme, mille eesmärk on 
arukas majandus, st selline majandus, mis 
tugineb teadmistele ja innovatsioonile.
Reformid peaksid olema suunatud hariduse 
kvaliteedi parandamisele ja selle kõigile 
kättesaadavaks tegemisele ning 
teadusuuringute ja ettevõtete tegevuse 
tulemuslikkuse tagamisele, et edendada 
innovatsiooni ja teadmussiiret kogu ELis.
Samuti peaksid need õhutama 
majandustegevusele, mis aitab muuta 
loovad ideed innovaatilisteks toodeteks, 
innovaatilisteks – eelkõige sotsiaalselt 
väärtuslikeks – teenusteks ja protsessideks, 
mis toovad endaga kaasa kvaliteetsed 
töökohad, territoriaalse, majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse ulatusliku ja 
kõrgetasemelise sotsiaalse kaitsega, ning 
aitama tõhusamalt kaasa Euroopa ja 
üleilmsete ühiskondlike probleemide 
lahendamisele. Sellega seoses on 
hädavajalik kasutada maksimaalselt ära 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
poolt pakutavaid võimalusi.

Or. de

Muudatusettepanek 73
Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Euroopa 2020. aasta strateegiast 
juhindudes peaksid liikmesriigid 

(9) Euroopa 2020. aasta strateegiast 
juhindudes peaksid liikmesriigid 
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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 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
poolt pakutavaid võimalusi.

rakendama reforme, mille eesmärk on 
arukas majanduskasv, st selline 
majanduskasv, mis tugineb teadmistele ja 
innovatsioonile. Reformid peaksid olema 
suunatud hariduse kvaliteedi 
parandamisele, liikmesriikide kodanike 
vahelise ühise teadmistebaasi loomisele 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 ühiskondlike
probleemide lahendamisele. Sellega seoses 
on hädavajalik kasutada maksimaalselt ära 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
poolt pakutavaid võimalusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 74
Sylvana Rapti

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 

(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
piirkondliku tasakaalustamatuse 
kõrvaldamiseks. Samuti peaksid need 
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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 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
poolt pakutavaid võimalusi.

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

Or. el

Muudatusettepanek 75
Marian Harkin

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 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
poolt pakutavaid võimalusi.

(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 
ning hoida Euroopas ära ajude 
väljavoolu. Samuti peaksid need õhutama 
ettevõtlikkusele ja väikeste ning keskmise 
suurusega ettevõtete (VKEde) 
arendamisele ning 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 ühiskondlike
probleemide lahendamisele. Sellega seoses 
on hädavajalik kasutada maksimaalselt ära 
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info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
poolt pakutavaid võimalusi.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

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 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
poolt pakutavaid võimalusi.

(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 inimväärse töö tugevdamisele, 
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 ühiskondlike
probleemide lahendamisele. Sellega seoses 
on hädavajalik kasutada maksimaalselt ära 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
poolt pakutavaid võimalusi.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Selleks et edendada majanduskasvu, 
peaksid liikmesriigid võitlema meetmete 
vastu, mis seda pidurdavad, nt 
bürokraatlik koormus, ülemäärased 
eeskirjad ja normid, kõrged maksud ja 
protektsionistlikud suundumused.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Väljakujunenud ja toimiva ühtse 
turu saavutamine on oluline element, et 
tagada ELi üldine makromajanduslik 
toimimine; see on eriti tähtis majandus- ja 
rahaliidu püsimajäämise jaoks, et tuua 
majanduslikku kasu, taastada 
majanduskasv ja luua uusi töökohti.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Siiri Oviir

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu. Jätkusuutlik 
majanduskasv tähendab ressursitõhusa, 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
majanduse ülesehitamist, kulude ja tulude 
õiglast jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu. Jätkusuutlik 
majanduskasv tähendab ressursitõhusa, 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
majanduse ülesehitamist, kulude ja tulude 
õiglast jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
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tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
tehnoloogia väljatöötamisel. Liikmesriigid 
peaksid rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
ja ressursside tõhusaks kasutamiseks. 
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
keskkonnasõbralike töökohtade loomist ja 
moderniseerima oma tööstusbaasi.

tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
tehnoloogia väljatöötamisel. Jätkuvalt on 
oluline tegelda ka ettevõtlikkuse 
suurendamisega ning väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtete uuenduslikku ja 
aktiivset tegevust soosiva 
ettevõtluskeskkonna kujundamisega, seda 
ennekõike seadusandluse lihtsustamise, 
halduskoormuse vähendamise ja kapitali 
kättesaadavuse parandamise kaudu.
Liikmesriigid peaksid rakendama vajalikke 
reforme kasvuhoonegaaside heidete 
vähendamiseks ja ressursside tõhusaks 
kasutamiseks. Samuti peaksid nad 
parandama ettevõtluskeskkonda, 
stimuleerima keskkonnasõbralike 
töökohtade loomist ja moderniseerima oma 
tööstusbaasi.

Or. et

Muudatusettepanek 80
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu. Jätkusuutlik 
majanduskasv tähendab ressursitõhusa, 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
majanduse ülesehitamist, kulude ja tulude 
õiglast jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
tehnoloogia väljatöötamisel. Liikmesriigid 
peaksid rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
ja ressursside tõhusaks kasutamiseks. 
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
keskkonnasõbralike töökohtade loomist ja 
moderniseerima oma tööstusbaasi.

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu. Jätkusuutlik 
majanduskasv tähendab ressursitõhusa, 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
majanduse ülesehitamist, kulude ja tulude 
õiglast jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
tehnoloogia väljatöötamisel. Need 
tehnoloogiad peaksid nii palju kui 
võimalik olema juurdepääsetavad kõigile 
ettevõtetele, sh mikroettevõtetele ja 
VKEdele, et saaks läbi viia üldisi 
muudatusi jätkusuutlikkuse 
parandamiseks. Liikmesriigid peaksid 
rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
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ja ressursside tõhusaks kasutamiseks. 
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
keskkonnasõbralike töökohtade loomist ja 
moderniseerima oma tööstusbaasi. Kriis ei 
tohiks takistada või põhjustada seisakuid 
selles olulises üleminekus 
keskkonnasõbralikule ja jätkusuutlikule 
majandusele.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu.
Jätkusuutlik majanduskasv tähendab 
ressursitõhusa, jätkusuutliku ja 
konkurentsivõimelise majanduse 
ülesehitamist, kulude ja tulude õiglast 
jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
tehnoloogia, sealhulgas 
keskkonnahoidliku tehnoloogia
väljatöötamisel. Liikmesriigid peaksid 
rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
ja ressursside tõhusaks kasutamiseks.
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
keskkonnasõbralike töökohtade loomist ja 
moderniseerima oma tööstusbaasi.

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks säästva
arengu. Säästev areng tähendab uute 
protsesside ja tehnoloogia, eelkõige 
keskkonnahoidliku tehnoloogia arengu 
soodustamist, et ehitada üles 
ressursitõhus, jätkusuutlik majandus.
Liikmesriigid peaksid rakendama vajalikke 
reforme kasvuhoonegaaside heidete 
vähendamiseks ja ressursside tõhusaks 
kasutamiseks. Samuti peaksid nad 
parandama väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ettevõtluskeskkonda, 
stimuleerima keskkonnasõbralike ja 
jätkusuutlike töökohtade loomist ja 
moderniseerima oma tööstusbaasi.
Eelkõige tuleb eraldada piisavalt rahalisi 
vahendeid toodete ümberkujundamise 
valdkonnale, et tulla toime sellest tuleneva 
ümberkorralduse ja mõjuga tööjõule.

Or. de
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Muudatusettepanek 82
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu. Jätkusuutlik 
majanduskasv tähendab ressursitõhusa, 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
majanduse ülesehitamist, kulude ja tulude 
õiglast jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
tehnoloogia väljatöötamisel. Liikmesriigid 
peaksid rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
ja ressursside tõhusaks kasutamiseks. 
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
keskkonnasõbralike töökohtade loomist ja 
moderniseerima oma tööstusbaasi.

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu. Jätkusuutlik 
majanduskasv tähendab ressursitõhusa, 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
majanduse ülesehitamist, kulude ja tulude 
õiglast jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
tehnoloogia väljatöötamisel. Liikmesriigid 
peaksid rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
ja ressursside tõhusaks kasutamiseks. 
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
keskkonnasõbralike töökohtade loomist 
ning töökohtade loomist 
sotsiaalmajanduses ja moderniseerima 
oma tööstusbaasi.

Or. el

Muudatusettepanek 83
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu. Jätkusuutlik 
majanduskasv tähendab ressursitõhusa, 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
majanduse ülesehitamist, kulude ja tulude 
õiglast jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja
tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu. Jätkusuutlik 
majanduskasv tähendab ressursitõhusa, 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
majanduse ülesehitamist, kulude ja tulude 
õiglast jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
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tehnoloogia väljatöötamisel. Liikmesriigid 
peaksid rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
ja ressursside tõhusaks kasutamiseks. 
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
keskkonnasõbralike töökohtade loomist ja 
moderniseerima oma tööstusbaasi.

tehnoloogia väljatöötamisel. Liikmesriigid 
peaksid rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
ja ressursside tõhusaks kasutamiseks. 
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
jätkusuutlike, vähem 
süsinikdioksiidiheidet tekitavate
töökohtade loomist, sealhulgas uutele 
oskusnõuetele vastava väljaõppe 
võimaluse tagamise teel, ja 
moderniseerima oma tööstusbaasi.

Or. it

Muudatusettepanek 84
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu. Jätkusuutlik 
majanduskasv tähendab ressursitõhusa, 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
majanduse ülesehitamist, kulude ja tulude 
õiglast jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
tehnoloogia väljatöötamisel. Liikmesriigid 
peaksid rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
ja ressursside tõhusaks kasutamiseks.
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
keskkonnasõbralike töökohtade loomist ja 
moderniseerima oma tööstusbaasi.

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks suurema 
tööhõivega jätkusuutliku majanduskasvu.
Jätkusuutlik majanduskasv tähendab 
ressursitõhusa, jätkusuutliku ja 
konkurentsivõimelise majanduse 
ülesehitamist, kulude ja tulude õiglast 
jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
tehnoloogia väljatöötamisel, mille 
tulemusel tekib rohkem töökohti.
Liikmesriigid peaksid rakendama vajalikke 
reforme kasvuhoonegaaside heidete 
vähendamiseks ja ressursside tõhusaks 
kasutamiseks. Samuti peaksid nad 
parandama ettevõtluskeskkonda, 
stimuleerima keskkonnasõbralike 
töökohtade loomist ja moderniseerima oma 
tööstusbaasi.

Or. de
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Muudatusettepanek 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

 Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu. Jätkusuutlik 
majanduskasv tähendab ressursitõhusa, 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
majanduse ülesehitamist, kulude ja tulude 
õiglast jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
tehnoloogia väljatöötamisel. Liikmesriigid 
peaksid rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
ja ressursside tõhusaks kasutamiseks. 
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
keskkonnasõbralike töökohtade loomist ja 
moderniseerima oma tööstusbaasi.

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu. Jätkusuutlik 
majanduskasv tähendab ressursitõhusa, 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
majanduse ülesehitamist, kulude ja tulude 
õiglast jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
tehnoloogia väljatöötamisel. Liikmesriigid 
peaksid rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
ja ressursside tõhusaks kasutamiseks. 
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
töökohtade loomist, mille tulemusel ei 
suurene kasvuhoonegaaside heite kogus, 
ja moderniseerima oma tööstusbaasi.

Or. pl

Muudatusettepanek 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu. Jätkusuutlik 
majanduskasv tähendab ressursitõhusa, 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
majanduse ülesehitamist, kulude ja tulude 
õiglast jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
tehnoloogia väljatöötamisel. Liikmesriigid 

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades ja inimväärsete 
töökohtade põhjal eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu. Jätkusuutlik 
majanduskasv tähendab ressursitõhusa, 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
majanduse ülesehitamist, kulude ja tulude 
õiglast jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
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peaksid rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
ja ressursside tõhusaks kasutamiseks. 
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
keskkonnasõbralike töökohtade loomist ja 
moderniseerima oma tööstusbaasi.

tehnoloogia väljatöötamisel. Liikmesriigid 
peaksid rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
ja ressursside tõhusaks kasutamiseks. 
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
keskkonnasõbralike töökohtade loomist ja 
moderniseerima oma tööstusbaasi.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu. Jätkusuutlik 
majanduskasv tähendab ressursitõhusa, 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
majanduse ülesehitamist, kulude ja tulude 
õiglast jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
tehnoloogia väljatöötamisel. Liikmesriigid 
peaksid rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
ja ressursside tõhusaks kasutamiseks. 
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
keskkonnasõbralike töökohtade loomist ja 
moderniseerima oma tööstusbaasi.

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu ja inimväärse 
töö. Jätkusuutlik majanduskasv tähendab 
ressursitõhusa, jätkusuutliku ja 
konkurentsivõimelise majanduse 
ülesehitamist, kulude ja tulude õiglast 
jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
tehnoloogia väljatöötamisel. Liikmesriigid 
peaksid rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
ja ressursside tõhusaks kasutamiseks. 
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
keskkonnasõbralike töökohtade loomist ja 
moderniseerima oma tööstusbaasi.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda.
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni.
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning 
aktiivse kaasatuse.

(11) Liikmesriigid peaksid seadma oma 
reformikavades eesmärgiks kaasava 
majanduse. Kaasav majandus tähendab 
sidusa ühiskonna ülesehitamist, mis 
võimaldab inimestel muutusteks ette 
valmistuda ja nendega toime tulla, et nad 
saaksid poliitikas, ühiskonnas ja 
kultuurielus aktiivselt osaleda.
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate – eelkõige naiste –, noorte, 
puudega inimeste ja sisserändajate eest 
takistused sõltumatult tööturul osalemisel, 
tagades seega juurdepääsu vaesust 
ennetavale sissetulekule ja oskusi 
nõudvate teenuste pakkumisele, aidates 
inimestel seega elada inimväärselt ja 
sõltumatult kogu elu jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
jätkusuutlikust ja kaasavast majandusest
saadavad hüved jõuaksid kõigi kodanike ja 
piirkondadeni. Liikmesriikide 
reformikavade keskmes peaks seega olema 
kaasava tööturu tagamine, investeerides 
edukasse töösse kaasamisse ja 
üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja töö
kvaliteedi tõstmisesse Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) inimväärse töö 
põhimõtete kohaselt ja arvestades 18.–20. 
jaanuaril 2007. aastal Berliinis toimunud 
töö- ja sotsiaalministrite mitteametliku 
kohtumise järeldusi teema „HEA TÖÖ“ 
kohta, et Euroopa vajab töötajate õiguste 
ja osalemise, õiglaste palkade, töökoha 
turvalisuse ja tervisekaitse nõuetele 
vastavuse edendamiseks rohkem ja 
ühiseid jõupingutusi ning peresõbralikku 
tööorganisatsiooni, samuti on tingimata 
vajalikud head ning õiglased 
töötingimused ning piisav sotsiaalne 
kaitse, et kodanikud Euroopa Liitu 
tunnustaksid, ning tööturu killustumise, 
struktuurse tööpuuduse ja tööturult 
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sunnitud kõrvalejäämise vastu võitlemisse, 
tagades samal ajal vaesuse vähendamiseks 
ulatusliku sotsiaalse kaitse ning 
ühiskonna- ja kultuurielus osalemise.
Samal ajal tuleb märkimisväärselt 
vähendada majanduslikku ja sotsiaalset 
ebavõrdsust.

Or. de

Muudatusettepanek 89
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, näiteks ettevõtete ja 
ülikoolide vahelise koostöö edendamisega, 
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jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

et hõlbustada tööturu vajaduste ja tööjõu 
oskuste paremat kooskõlla viimist, tagades 
samal ajal vaesuse vähendamiseks piisava 
ja jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning 
aktiivse kaasatuse.

Or. el

Muudatusettepanek 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused 
omandada kutseoskusi ja kohaneda 
muutustega tööturul kogu inimese eluea 
jooksul ning vähendades sel viisil vaesust 
ja sotsiaalset tõrjutust. Samuti peaksid nad 
tagama, et majanduskasvust saadavad 
hüved jõuaksid kõigi kodanike ja 
piirkondadeni. Liikmesriikide 
reformikavade keskmes peaks seega olema 
tööturu tõhusa toimimise tagamine, 
investeerides edukasse üleminekusse ühelt 
töölt teisele, asjakohaste oskuste 
arendamisse vastavalt nõudlusele tööturul 
ja töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
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kaasatuse. jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

Or. pl

Muudatusettepanek 91
Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda.
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni.
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda.
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni, eelkõige 
töötajatele mõeldud säästukavade ning 
maksusoodustuste või sotsiaalsete 
stiimulite rakendamise kaudu.
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse, eelkõige 
tõhusate koolitussüsteemide rakendamise 
ja edendamise kaudu, ning tööturu 
killustumise, struktuurse tööpuuduse ja 
tööturult kõrvalejäämise vastu võitlemisse, 
tagades samal ajal vaesuse vähendamiseks 
piisava ja jätkusuutliku sotsiaalse kaitse 
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ning aktiivse kaasatuse.

Or. fr

Muudatusettepanek 92
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, väljaõppe ja tööturu 
vajaduste kooskõlastamine, 
investeerimine edukasse üleminekusse 
ühelt töölt teisele, asjakohaste oskuste 
arendamisse ja töökohtade kvaliteedi 
tõstmisse, elukestvasse õppesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

Or. el
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Muudatusettepanek 93
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda.
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni.
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda.
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
sisserändajate eest takistused tööturul 
osalemisel, kuivõrd neisse rühmadesse 
kuulujad vastavad tööturu nõuetele ning 
kuivõrd sotsiaalne kaasatus on võimalik, 
tagades seega juurdepääsu tööturule ja 
võimalused sellel osaleda kogu inimese 
eluea jooksul ning vähendades sel viisil 
vaesust ja sotsiaalset tõrjutust. Samuti 
peaksid nad tagama, et majanduskasvust 
saadavad hüved jõuaksid kõigi kodanike ja 
piirkondadeni. Liikmesriikide 
reformikavade keskmes peaks seega olema 
tööturu tõhusa toimimise tagamine, 
investeerides edukasse üleminekusse ühelt 
töölt teisele, asjakohaste oskuste 
arendamisse ja töökohtade kvaliteedi 
tõstmisesse ning tööturu killustumise, 
struktuurse tööpuuduse ja tööturult 
kõrvalejäämise vastu võitlemisse, tagades 
samal ajal vaesuse vähendamiseks piisava 
ja jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning 
aktiivse kaasatuse.

Or. de
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Muudatusettepanek 94
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse,
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ja 
töötingimuste ning töötundide jäikusest 
vabanemisse ning tööturu killustumise, 
struktuurse tööpuuduse ja tööturult 
kõrvalejäämise vastu võitlemisse, tagades 
samal ajal vaesuse vähendamiseks piisava 
ja jätkusuutliku sotsiaalse kaitse, võttes sel 
eesmärgil kasutusele tõhusad 
universaalsed sissetuleku tagamise 
süsteemid, ning aktiivse kaasatuse.

Or. it
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Muudatusettepanek 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust, võttes samas arvesse 
inimväärseid töötingimusi ja neid inimesi, 
kes ei ole võimelised tööturul osalema. 
Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ja 
soolise võrdõiguslikkuse edendamisse
ning tööturu killustumise – pakkudes 
töötajatele kaitset kõigi tööhõivevormide 
puhul –, diskrimineerimise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

Or. en
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Muudatusettepanek 96
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks, eelkõige nendega, mille on 
endaga kaasa toonud uued tehnoloogiad, 
automatiseerimine ja arvutivaldkonna 
revolutsioon, ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema paindliku tööturu 
tõhusa toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

Or. en
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Muudatusettepanek 97
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste, 
kvalifitseerimata töötajate, vähemuste –
eelkõige romide – ja seaduslike 
sisserändajate eest takistused tööturul 
osalemisel, tagades seega juurdepääsu 
tööturule ja võimalused sellel osaleda kogu 
inimese eluea jooksul ning vähendades sel 
viisil vaesust ja sotsiaalset tõrjutust. Samuti 
peaksid nad tagama, et majanduskasvust 
saadavad hüved jõuaksid kõigi kodanike ja 
piirkondadeni. Liikmesriikide 
reformikavade keskmes peaks seega olema 
tööturu tõhusa toimimise tagamine, 
investeerides edukasse üleminekusse ühelt 
töölt teisele, asjakohaste oskuste 
arendamisse ja töökohtade kvaliteedi 
tõstmisesse ning tööturu killustumise, 
struktuurse tööpuuduse ja tööturult 
kõrvalejäämise vastu võitlemisse, tagades 
samal ajal vaesuse vähendamiseks piisava 
ja jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning 
aktiivse kaasatuse.

Or. en
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Muudatusettepanek 98
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, hooldajate, puudega 
inimeste ja seaduslike sisserändajate eest 
takistused tööturul osalemisel, tagades 
seega juurdepääsu tööturule ja võimalused 
sellel osaleda kogu inimese eluea jooksul 
ning vähendades sel viisil vaesust ja 
sotsiaalset tõrjutust. Samuti peaksid nad 
tagama, et majanduskasvust saadavad 
hüved jõuaksid kõigi kodanike ja 
piirkondadeni. Liikmesriikide 
reformikavade keskmes peaks seega olema 
tööturu tõhusa toimimise tagamine, 
investeerides edukasse üleminekusse ühelt 
töölt teisele, asjakohaste oskuste 
arendamisse ja töökohtade kvaliteedi 
tõstmisesse ning tööturu killustumise, 
struktuurse tööpuuduse, eelkõige noorte 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

Or. en
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Muudatusettepanek 99
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, diskrimineerimise,
struktuurse tööpuuduse ja tööturult 
kõrvalejäämise vastu võitlemisse, tagades 
samal ajal vaesuse vähendamiseks piisava 
ja jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning 
aktiivse kaasatuse.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
sisserändajate eest takistused tööturul 
osalemisel, tagades seega juurdepääsu 
tööturule ja võimalused sellel osaleda kogu 
inimese eluea jooksul ning vähendades sel 
viisil vaesust ja sotsiaalset tõrjutust. Samuti 
peaksid nad tagama, et majanduskasvust 
saadavad hüved jõuaksid kõigi kodanike ja 
piirkondadeni. Liikmesriikide 
reformikavade keskmes peaks seega olema 
tööturu tõhusa toimimise tagamine, 
investeerides edukasse üleminekusse ühelt 
töölt teisele, asjakohaste oskuste 
arendamisse ja töökohtade kvaliteedi 
tõstmisesse ning tööturu killustumise, 
struktuurse tööpuuduse ja tööturult 
kõrvalejäämise vastu võitlemisse, tagades 
samal ajal vaesuse vähendamiseks piisava 
ja jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning 
aktiivse kaasatuse.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Kaasava majanduskasvu eesmärki 
arvesse võttes peaksid liikmesriigid 
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kehtestama asjakohase õigusraamistiku 
uutele tööhõivevormidele, pöörates samas 
tähelepanu nii piisava sotsiaalkindlustuse 
kui ka paindlike tööhõivevormide 
tagamisele töötajate jaoks, et kindlustada 
pere- ja tööelu ühildamine.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Kaasava majanduskasvu eesmärki 
arvesse võttes peaksid liikmesriigid 
komisjoni algatusel kehtestama
asjakohase õigusraamistiku uutele 
tööhõivevormidele. Lisaks peaksid 
liikmesriigid kohandama töötingimusi ja 
tööaega, et need vastaksid paremini 
töötajate vajadustele.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Kaasava majanduskasvu eesmärki 
arvesse võttes peaksid liikmesriigid 
komisjoni algatusel kehtestama 
õigusraamistiku uute tööhõivevormide 
jaoks, mis tagab asjaomastele töötajatele 
võrdõiguslikkuse, võimaldades samas 
tööhõivet, mis ei too kaasa tööturu uut 
killustumist, ja mis tagab töötajate 
individuaalsete ja kollektiivsete õiguste 
ulatusliku kaitse ning neile vajaliku 
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sotsiaalse kaitse.

Or. de

Muudatusettepanek 104
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Kaasava majanduskasvu eesmärki 
arvesse võttes peaksid liikmesriigid 
komisjoni algatusel kehtestama 
asjakohase õigusraamistiku uutele 
tööhõivevormidele. Selline raamistik 
peaks pöörama tähelepanu nii paindlike 
tööhõivevormide – vältides samal ajal 
tööturu killustamist ja tagades töötajate 
individuaalsete ja kollektiivsete õiguste 
ulatusliku kaitse –, kui ka töötajatele 
piisava sotsiaalkindlustuse tagamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Kaasava majanduskasvu eesmärki 
arvesse võttes peaks liikmesriike 
julgustama, et kehtestada asjakohane 
õigusraamistik uutele tööhõivevormidele, 
pöörates samas tähelepanu nii töötajatele 
paindlike tööhõivevormide kui ka piisava 
sotsiaalkindlustuse tagamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 107
Ria Oomen-Ruijten

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 

(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 
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maailmas. maailmas, kusjuures EL taotleb tugevat 
ülemaailmset järelevalvet nende osapoolte 
üle, kel on oluline mõju tööhõivele, tööjõu 
liikuvusele ja sellistele sotsiaalsetele 
finantstoodetele nagu pensionid. 

Or. nl

Muudatusettepanek 108
Konstantinos Poupakis

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 
majanduskasvule ja jätkusuutlike ning 
kvaliteetsete 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.

Or. el

Muudatusettepanek 109
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
riiklikud eesmärgid, et saavutada 2020. 
aastaks naiste ja meeste 75 % 
tööhõivemäär eelkõige noorte, 
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vanemaealiste töötajate ja puuetega 
inimeste suurema tööturul osalemise 
kaudu.
Lisaks seavad liikmesriigid riiklikes 
eesmärkides sihiks, et 90 % 20–24-
aastastest naistest ja meestest õpiksid või 
töötaksid.

Or. de

Muudatusettepanek 110
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Struktuurireformide 
väljatöötamisel ja elluviimisel peaksid 
liikmesriigid eelkõige keskenduma selle 
tagamisele, et edendatav kasv on 
tööjõumahukas ja sellega kaasneb 
töökohtade loomine reaalmajanduses.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa 2020. aasta strateegia peab 
tuginema integreeritud poliitikale, mida 
liikmesriigid peaksid rakendama täies 
ulatuses ja samas tempos, et avalduks 
koordineeritud struktuurireformide 
positiivne vastastikune mõju.

(13) Euroopa 2020. aasta strateegia peab 
tuginema integreeritud poliitikale, mida 
liikmesriigid peaksid püüdma rakendada 
täies ulatuses ja samas tempos, võttes 
arvesse oma konkreetseid raskusi, et 
avalduks koordineeritud 
struktuurireformide positiivne vastastikune 
mõju.

Or. el



AM\820832ET.doc 59/214 PE442.935v02-00

ET

Muudatusettepanek 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa 2020. aasta strateegia peab 
tuginema integreeritud poliitikale, mida 
liikmesriigid peaksid rakendama täies 
ulatuses ja samas tempos, et avalduks 
koordineeritud struktuurireformide 
positiivne vastastikune mõju.

(13) Euroopa 2020. aasta strateegia peab 
tuginema integreeritud poliitikale, mida 
liikmesriigid peaksid rakendama tõhusalt 
ja samas tempos, et avalduks 
koordineeritud struktuurireformide 
positiivne vastastikune mõju.

Or. pl

Muudatusettepanek 113
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa 2020. aasta strateegia peab 
tuginema integreeritud poliitikale, mida 
liikmesriigid peaksid rakendama täies 
ulatuses ja samas tempos, et avalduks 
koordineeritud struktuurireformide 
positiivne vastastikune mõju.

(13) Euroopa 2020. aasta strateegia peab 
tuginema integreeritud poliitikale, mida 
liikmesriigid peaksid rakendama täies 
ulatuses, et avalduks koordineeritud 
struktuurireformide positiivne vastastikune 
mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Tadeusz Cymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa 2020. aasta strateegia peab (13) Euroopa 2020. aasta strateegia peab 
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tuginema integreeritud poliitikale, mida 
liikmesriigid peaksid rakendama täies 
ulatuses ja samas tempos, et avalduks 
koordineeritud struktuurireformide 
positiivne vastastikune mõju.

tuginema integreeritud poliitikale, mida 
liikmesriigid peavad rakendama vastavalt 
oma riigi olukorrale.

Or. pl

Muudatusettepanek 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Liikmesriigid peaksid arvesse 
võtma Euroopa 2020. aasta strateegiat ja 
eelkõige selle tööhõive- ja sotsiaalaspekte, 
kui kavandatakse ja viiakse ellu ELi 
rahaliste vahendite kasutamist, kaasa 
arvatud Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja 
Ühtekuuluvusfondi rahalised vahendid. 
Euroopa fondide kasutamine peab 
vähendama bürokraatlike takistuste arvu 
ja soodustama pikaajalisemaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kõnealuse eesmärgi saavutamiseks 
kohustuvad liikmesriigid edendama 
majanduskasvu ja suurendama 
majanduse, eriti väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete (VKEde) 
innovatsiooni potentsiaali, suunates neile 
eelkõige rahalisi stiimuleid, et luua uusi 
töökohti ning vähendada tööstusettevõtete 
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haldus- ja mittetariifseid tõkkeid. Selleks 
et lihtsustada naiste ja noorte 
juurdepääsu tööturule, tuleb luua 
tingimused piisavateks 
lapsehoiuvõimalusteks, et igale 
eelkooliealisele lapsele oleks tagatud 
pereväline lapsehoiukoht ning et igale 
noorukile leitaks pärast kooli lõpetamist 
tihedas koostöös tööturu osapooltega 
kuue kuu jooksul töökoht või praktika- ja 
õppekoht.

Or. de

Muudatusettepanek 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Liikmesriigid peaksid 
tööhõivemääradest aru andmisel esitama 
selged soo alusel eristatavad ja 
võrreldavad andmed, mis kajastavad 
õigesti statistikat protsentides töö kohta, 
mis võimaldab majanduslikku 
sõltumatust, osalise tööajaga töötamise ja 
osalise tööajaga tööpuuduse kohta tööjõu 
hulgas.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Liikmesriigid peaksid ELi –
sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi, 
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
Ühtekuuluvusfondi – rahalisi vahendeid 
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kavandades ja rakendades võtma arvesse 
Euroopa 2020. aasta strateegiat ning 
eelkõige selle tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitilisi aspekte.

Or. de

Muudatusettepanek 119
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Liikmesriigid peaksid arvestama 
Euroopa 2020. aasta strateegiat ning 
eelkõige selle tööhõivealaseid ja 
sotsiaalseid aspekte, kui kavandavad ja 
rakendavad ELi rahastamist, sealhulgas 
Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa 
Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist. Rõhutatakse 
erinevate kättesaadavate rahaliste 
vahendite koostoime ja vastastikuse 
täiendatavuse suurema kasutamise 
vajadust, et täita ELi 2020. aasta 
strateegia aruka, kaasava ja 
keskkonnahoidliku majanduskasvu 
kompleksseid eesmärke ning et toetada 
tõhusamalt kõige ebasoodsamas olukorras 
olevaid mikropiirkondi ja kõige 
haavatavamaid rühmi, kes seisavad 
silmitsi keeruliste mitmel tasandil 
esinevate ebasoodsate asjaoludega.

Or. en

Muudatusettepanek 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesolevad suunised on küll 
adresseeritud liikmesriikidele, kuid 
Euroopa 2020. aasta strateegiat peaks 
rakendama partnerluses kõigi riiklike, 
piirkondlike ja kohalike ametivõimudega, 
tehes tihedat koostööd parlamentide ning 
samuti tööturu osapoolte ja
kodanikuühiskonna esindajatega, kes 
annavad oma panuse riiklike 
reformikavade väljatöötamisse, 
rakendamisse ja strateegiat käsitlevasse 
üldisesse teavitustöösse.

(14) Käesolevad suunised on küll 
adresseeritud liikmesriikidele, kuid 
Euroopa 2020. aasta strateegiat on 
hädavajalik rakendada partnerluses kõigi 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametivõimudega, tehes tihedat koostööd 
parlamentide ning samuti 
kodanikuühiskonna esindajatega. Riiklikul 
tasandil on eriline tähtsus seejuures 
tööturu osapooltel, sest ilma nende 
osaluseta pole tööhõivestrateegia 
praktiline rakendamine ettevõtetes 
võimalik. Kõik pooled peavad võrdselt 
andma oma panuse riiklike reformikavade 
väljatöötamisse, rakendamisse ja 
strateegiat käsitlevasse üldisesse 
teavitustöösse.

Or. de

Muudatusettepanek 121
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesolevad suunised on küll 
adresseeritud liikmesriikidele, kuid 
Euroopa 2020. aasta strateegiat peaks 
rakendama partnerluses kõigi riiklike, 
piirkondlike ja kohalike ametivõimudega, 
tehes tihedat koostööd parlamentide ning 
samuti tööturu osapoolte ja 
kodanikuühiskonna esindajatega, kes 
annavad oma panuse riiklike 
reformikavade väljatöötamisse, 
rakendamisse ja strateegiat käsitlevasse 
üldisesse teavitustöösse.

(14) Käesolevad suunised on küll 
adresseeritud liikmesriikidele, kuid 
Euroopa 2020. aasta strateegiat peaks 
rakendama partnerluses kõigi riiklike, 
piirkondlike ja kohalike ametivõimudega, 
tehes tihedat koostööd parlamentide ning 
samuti tööturu osapoolte ja 
kodanikuühiskonna esindajatega, kes 
annavad oma panuse riiklike 
reformikavade väljatöötamisse, 
rakendamisse ja strateegiat käsitlevasse 
üldisesse teavitustöösse, kuna 
sotsiaalpoliitika peab vastama kohalikele 
oludele ja tingimustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 122
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Liikmesriigid peaksid suurendama 
tööhõivet aktiveerimismeetmetega, eeskätt 
madala kvalifikatsiooniga töötajaid silmas 
pidades, kasutades selleks nõustamist, 
tööturu vajadustele vastavat koolitust ja 
kutsekvalifikatsiooni tõstmist ning 
toetatud töökohti, mis on ette nähtud 
puuetega inimestele ja kaitset vajavatele 
üksikisikutele. Vastavalt tööturu 
olukorrale peaksid liikmesriigid 
asjakohaste programmide abil tõstma 
seaduslike sisserändajate tööalast 
konkurentsivõimet. Vaja on ka 
uuenduslikke programme puuetega 
inimeste kaasamiseks tööturule. Ühtlasi 
peaksid liikmesriigid kõrvaldama 
takistused, mis raskendavad esimese 
töökoha saamist, toetama töökohtade 
loomist, edendama sotsiaalset 
innovatsiooni ja parandama 
tööhõiveteenuste kvaliteeti.
Paindlikumaks tuleks eelkõige muuta 
tööaja eeskirju, nii et need võimaldaksid 
töö- ja pereelu ühildamise vajadustele 
vastavat töökorraldust, aga ka 
paindlikumat töölt lahkumist ja 
pensionilejäämist. Lisaks on vaja 
parandada tööle naasmise võimalusi 
pärast pikemat laste kasvatamisest 
tingitud töölt eemalolekut. Selleks et 
tõhusamalt reageerida 
majandustsüklitele, tuleb aktiivse 
tööturupoliitika ja asjakohaste 
sotsiaalsüsteemidega paremini 
kindlustada paindlikkuse suurendamise 
jaoks ette nähtud turvalise paindlikkuse 
strateegiaid, et töökohavahetus ei tooks 
kaasa suuri rahalisi raskusi. Sellega 
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peaks kaasnema selge kohustus toetada 
aktiivselt tööotsinguid. Üha rohkem 
kasutatakse uusi tööhõivevorme, nagu 
ebatüüpiline ajutine töö, osaline tööaeg ja 
kodus töötamine, ilma et need vormid 
oleksid seaduslikult reguleeritud. Uute 
tööhõivevormidega ei tohi kaasneda 
asjaomaste isikute sotsiaalkindlustuse 
vähenemine.

Or. de

Muudatusettepanek 123
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Tööhõivepoliitika suuniste 
rakendamiseks liikmesriikides tuleks 
parandada avatud koordinatsiooni 
meetodit, kuna selle mõju liikmesriikides 
on liiga väike.

Or. lt

Selgitus

Võttes arvesse ebaühtlast arengut, mis on tehtud Lissaboni strateegia rakendamisel 
erinevates ELi riikides, kasvab kahtlus avatud koordinatsiooni meetodi kasulikkuse suhtes. 
Seetõttu tuleb meetodit parandada, et sel oleks suurem mõju seatud eesmärkide rakendamise 
osas.

Muudatusettepanek 124
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa 2020. aasta strateegia tugineb 
arvuliselt vähematele suunistele, mis 

(15) Euroopa 2020. aasta strateegia tugineb 
arvuliselt vähematele suunistele, mis 
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asendavad varasemad 24 suunist ning 
käsitlevad tööhõive ja üldisi 
majanduspoliitika küsimusi ühtsel viisil. 
Käesolevale otsusele lisatud liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suunised on oma 
põhiolemuselt seotud liikmesriikide ja 
Euroopa Liidu majanduspoliitika 
suunistega, mis on lisatud nõukogu […] 
soovitusele […]. Koos moodustavad need 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
koondsuunised.

asendavad varasemad 24 suunist ning 
käsitlevad tööhõive, sotsiaalse 
ühtekuuluvuse tugevdamise ja üldisi 
majanduspoliitika küsimusi ühtsel viisil. 
Käesolevale otsusele lisatud liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suunised on oma 
põhiolemuselt seotud liikmesriikide ja 
Euroopa Liidu majanduspoliitika 
suunistega, mis on lisatud nõukogu […] 
soovitusele […]. Koos moodustavad need 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
koondsuunised.

Or. el

Muudatusettepanek 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Euroopa 2020. aasta strateegia tugineb 
arvuliselt vähematele suunistele, mis 
asendavad varasemad 24 suunist ning 
käsitlevad tööhõive ja üldisi 
majanduspoliitika küsimusi ühtsel viisil.
Käesolevale otsusele lisatud liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suunised on oma 
põhiolemuselt seotud liikmesriikide ja 
Euroopa Liidu majanduspoliitika 
suunistega, mis on lisatud nõukogu […] 
soovitusele […]. Koos moodustavad need 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
koondsuunised.

(15) Euroopa 2020. aasta strateegia tugineb 
suunistele, mis asendavad varasemad 24 
suunist ning käsitlevad tööhõive ja üldisi 
majanduspoliitika küsimusi ühtsel viisil.
Käesolevale otsusele lisatud liikmesriikide 
tööhõivepoliitika suunised on oma 
põhiolemuselt seotud liikmesriikide ja 
Euroopa Liidu majanduspoliitika 
suunistega, mis on lisatud nõukogu […] 
soovitusele […]. Koos moodustavad need 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
koondsuunised.

Or. de

Muudatusettepanek 126
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Sellega seoses tuleks täies mahus 
kasutada Euroopa Sotsiaalfondi rahalisi 
vahendeid, et tõsta tööalast 
konkurentsivõimet meetmete abil, mis on 
suunatud isiklike oskuste arendamisele ja 
paljulubava tulevikuga elukutsete 
kvalifikatsiooninõuete täitmisele.
Ametialase liikuvuse edendamiseks 
peaksid liikmesriigid stiimulite abil, 
eelkõige tihedalt asustatud piirkondade 
vahelise ühistranspordi optimeerimise 
meetmete abil parandama valmidust olla 
liikuv.

Or. de

Muudatusettepanek 127
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kõnealused uued koondsuunised 
kajastavad Euroopa Ülemkogu järeldusi. 
Koondsuunistes antakse liikmesriikidele 
täpsed juhised riiklike reformikavade 
määratlemiseks ja reformide 
rakendamiseks, võttes arvesse vastastikust 
sõltuvust ja kooskõlas stabiilsuse ja kasvu 
paktiga. Kõnealused suunised on aluseks 
võimalikele riigipõhistele soovitustele, 
mida nõukogu võib liikmesriikidele 
esitada. Samuti on need aluseks ühisele 
tööhõivearuandele, mille nõukogu ja 
komisjon igal aastal Euroopa Ülemkogule 
esitavad.

(16) Kõnealused uued koondsuunised 
kajastavad Euroopa Ülemkogu järeldusi. 
Koondsuunistes antakse liikmesriikidele 
täpsed juhised riiklike reformikavade 
määratlemiseks ja reformide 
rakendamiseks, võttes arvesse vastastikust 
sõltuvust ja kooskõlas stabiilsuse ja kasvu 
paktiga. Vastavalt nimetatud suunistele 
tuleb igal aastal koostada aruanded ning 
arutada ja hinnata neid koos 
liikmesriikide eelarve konsolideerimise 
meetmetega, luues seega vajaliku seose 
Euroopa 2020. aasta strateegia 
eesmärkide rakendamise ja stabiilsuspakti 
nõuete vahel. Kõnealused suunised on 
aluseks võimalikele riigipõhistele 
teatistele, mis mõjutavad 
struktuurifondidest rahastamist, mida 
nõukogu võib liikmesriikidele esitada. 
Samuti on need aluseks ühisele 
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tööhõivearuandele, mille nõukogu ja 
komisjon igal aastal Euroopa Ülemkogule 
esitavad.

Or. it

Muudatusettepanek 128
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kõnealused uued koondsuunised 
kajastavad Euroopa Ülemkogu järeldusi. 
Koondsuunistes antakse liikmesriikidele 
täpsed juhised riiklike reformikavade 
määratlemiseks ja reformide 
rakendamiseks, võttes arvesse vastastikust 
sõltuvust ja kooskõlas stabiilsuse ja kasvu 
paktiga. Kõnealused suunised on aluseks 
võimalikele riigipõhistele soovitustele, 
mida nõukogu võib liikmesriikidele 
esitada. Samuti on need aluseks ühisele 
tööhõivearuandele, mille nõukogu ja 
komisjon igal aastal Euroopa Ülemkogule 
esitavad.

(16) Kõnealused uued koondsuunised 
kajastavad Euroopa Ülemkogu järeldusi. 
Koondsuunistes antakse liikmesriikidele 
täpsed juhised riiklike reformikavade 
määratlemiseks ja reformide 
rakendamiseks, võttes arvesse vastastikust 
sõltuvust ja kooskõlas stabiilsuse ja kasvu 
paktiga. Kõnealused suunised on aluseks 
võimalikele riigipõhistele soovitustele, 
mida nõukogu võib liikmesriikidele 
esitada, võttes arvesse liikmesriikide 
erinevaid lähtepunkte. Samuti on need 
aluseks ühisele tööhõivearuandele, mille 
nõukogu ja komisjon igal aastal Euroopa 
Ülemkogule esitavad.

Or. el

Muudatusettepanek 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kõnealused uued koondsuunised 
kajastavad Euroopa Ülemkogu järeldusi.
Koondsuunistes antakse liikmesriikidele 
täpsed juhised riiklike reformikavade 
määratlemiseks ja reformide 
rakendamiseks, võttes arvesse vastastikust 

(16) Kõnealused uued koondsuunised 
kajastavad Euroopa Ülemkogu järeldusi.
Koondsuunistes antakse liikmesriikidele 
täpsed juhised riiklike reformikavade 
määratlemiseks ja reformide 
rakendamiseks, võttes arvesse vastastikust 
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sõltuvust ja kooskõlas stabiilsuse ja kasvu 
paktiga. Kõnealused suunised on aluseks 
võimalikele riigipõhistele soovitustele, 
mida nõukogu võib liikmesriikidele 
esitada. Samuti on need aluseks ühisele 
tööhõivearuandele, mille nõukogu ja 
komisjon igal aastal Euroopa Ülemkogule 
esitavad.

sõltuvust. Kõnealused suunised on aluseks 
võimalikele riigipõhistele soovitustele, 
mida nõukogu võib liikmesriikidele 
esitada. Samuti on need aluseks ühisele 
tööhõivearuandele, mille nõukogu ja 
komisjon igal aastal Euroopa Ülemkogule 
esitavad.

Or. de

Muudatusettepanek 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Vahepeal analüüsitakse võetud 
meetmeid ja nende tulemusi teaduslikult 
ning need vaadatakse kriitiliselt läbi.

Or. de

Muudatusettepanek 131
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisas esitatud suuniseid võetakse arvesse
liikmesriikide tööhõivepoliitikas, millest 
antakse aru riiklikes reformikavades. 
Liikmesriigid peaksid töötama 
reformikavad välja kooskõlas Euroopa 
2020. aasta strateegia koondsuunistes
sätestatud eesmärkidega.

Lisas esitatud suuniseid ja liikmesriikide 
reformikavasid koheldakse esmatähtsana
liikmesriikide tööhõivepoliitikas, millest 
antakse aru riiklikes reformikavades. 
Liikmesriikide reformikavade, mis peavad 
olema kooskõlas kõnealustes suunistes 
sätestatud eesmärkidega, rakendamist ja 
sotsiaalset mõju tuleb hoolikalt jälgida.
Lisas esitatud suuniste rakendamisest aru 
andes peavad liikmesriigid jälgima ELi 
tasandil kokku lepitud struktuuri, et
tagada selgus, läbipaistvus ja võetud 
meetmete ning saavutatud tulemuste 
võrreldavus.



PE442.935v02-00 70/214 AM\820832ET.doc

ET

Or. it

Muudatusettepanek 132
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisas esitatud suuniseid võetakse arvesse
liikmesriikide tööhõivepoliitikas, millest 
antakse aru riiklikes reformikavades. 
Liikmesriigid peaksid töötama 
reformikavad välja kooskõlas Euroopa 
2020. aasta strateegia koondsuunistes 
sätestatud eesmärkidega.

Lisas esitatud suuniseid rakendatakse
liikmesriikide tööhõivepoliitikas, millest 
antakse aru riiklikes reformikavades. 
Liikmesriigid peaksid töötama 
reformikavad välja kooskõlas Euroopa 
2020. aasta strateegia koondsuunistes 
sätestatud eesmärkidega.

Or. it

Muudatusettepanek 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Liikmesriigid tagavad tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika tõhusa juhtimise, kui nad 
töötavad välja ja rakendavad riiklikke 
reformikavasid, milles võetakse arvesse 
lisas esitatud suuniseid. Reformikavade 
väljatöötamisse ja rakendamisse 
kaasatakse huvirühmad, sealhulgas ka 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil, ning 
need, keda mõjutavad ELi 2020. aasta 
strateegia erinevad aspektid, 
parlamentaarsed organid ja tööturu 
osapooled.
Lisas sätestatud ELi peamiste eesmärkide 
alusel määratakse kindlaks alleesmärgid 
ja näitajad, sealhulgas tulemusnäitajad, 
riiklikud eesmärgid, näitajad ja 
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tulemustabelid. Liikmesriigid võtavad 
neid eesmärke ja näitajaid arvesse koos 
suuniste ja riigipõhiste soovitustega, mida 
nõukogu neile esitab.
Liikmesriigid jälgivad tähelepanelikult 
riikliku reformikava alusel rakendatavate 
reformide mõju tööhõivele ja 
sotsiaalvaldkonnale.
Kui liikmesriigid annavad aru lisas 
esitatud suuniste kohaldamise kohta, 
järgivad nad ELi tasandil kokkulepitavat 
struktuuri ning hõlmavad samu elemente, 
et tagada selgus, läbipaistvus ja 
võrreldavus liikmesriikide vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Liikmesriigid tagavad tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika tõhusa juhtimise, kui nad 
töötavad välja ja rakendavad riiklikke 
reformikavasid, milles võetakse arvesse 
lisas esitatud suuniseid. Sidusrühmad, 
kaasa arvatud piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, parlamentaarsed organid ja 
tööturu osapooled ning samuti 
kodanikuühiskonna organisatsioonid, 
eelkõige sotsiaalteenuste pakkujad, on 
vajaduse korral kindlalt kaasatud nende 
kavade väljatöötamisse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse ning ka 
eesmärkide ja näitajate määratlemisse.
Lisas sätestatud ELi peamiste eesmärkide 
alusel määratakse kindlaks alleesmärgid 
ja näitajad, sealhulgas tulemusnäitajad, 
riiklikud eesmärgid, näitajad ja 
tulemustabelid. Liikmesriigid võtavad 
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neid eesmärke ja näitajaid arvesse koos 
suuniste ja riigipõhiste soovitustega, mida 
nõukogu neile esitab.
Liikmesriigid jälgivad tähelepanelikult 
riikliku reformikava alusel rakendatavate 
reformide mõju tööhõivele ja 
sotsiaalvaldkonnale.
Kui liikmesriigid annavad aru lisas 
esitatud suuniste kohaldamise kohta, 
järgivad nad ELi tasandil kokkulepitavat 
struktuuri ning hõlmavad samu elemente, 
et tagada selgus, läbipaistvus ja 
võrreldavus liikmesriikide vahel.
Riiklikes tegevuskavades tuleb selgelt 
määratleda riiklikud kohandatud 
eesmärgid, mis aitavad kaasa ELi 
peamiste eesmärkide saavutamisele 
vastavalt riigi võimalustele. Liikmesriigid 
peavad investeerima aktiivsesse 
järelevalvesse ja üksikasjalikku 
statistikasse. Selleks et tõeliselt saavutada 
tulemusi ja tugevdada tööhõivesuuniste 
ning riiklike reformikavade mõju, peaksid 
liikmesriigid mittevastavuse korral 
vastutama tagajärgede eest.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Euroopa Komisjon esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule igal aastal 
eduaruande, et teostada järelevalvet ja 
hinnata lisas sätestatud ELi peamiste 
eesmärkide saavutamise ulatust 
liikmesriikides.
Euroopa Komisjon töötab välja 
mõjuhinnangud vahekokkuvõtte raames 
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(ajavahemikul 2010–2014 ja pärast 
2014. aastat), kaasa arvatud võrdleva 
tulemusanalüüsi, et hinnata ELi suuniste 
eesmärkide saavutamise ulatust.
Euroopa Komisjon algatab mittevastavate 
liikmesriikide suhtes rikkumismenetlusi.

Or. en

Selgitus

Andke komisjonile tagasi tema keskne koht ELi peamiste eesmärkide liikmesriikidepoolse 
rakendamise järelevalvesüsteemis; parim viis tagada nende ELi peamiste eesmärkide 
rakendamine on nn püsivalt detsentraliseeritud dialoog kõigil tasanditel komisjoni ja 
liikmesriikide vahel. Mõistlik on eristada kaht etappi: ajavahemik 2010–2014 ja pärast 2014. 
aastat. Võttes arvesse ELi reaalset olukorda, vajaks see kolme kuni nelja aastat 
ettevalmistavat tööd, järkjärgulise liikmesriikide-, parlamendi- ja ühiskonnapoolse 
pühendumise saavutamist ja protsessile pideva rahastamise määramist.

Muudatusettepanek 136
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Liikmesriigid tagavad tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika tõhusa juhtimise, kui nad 
töötavad välja ja rakendavad riiklikke 
reformikavasid, milles võetakse arvesse 
lisas esitatud suuniseid. Sidusrühmad, 
kaasa arvatud piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil, ning parlamentaarsed organid ja 
tööturu osapooled peavad olema kindlalt 
kaasatud nende kavade väljatöötamisse 
ning rakendamisse, järelevalvesse ja 
hindamisse ning ka eesmärkide ja 
näitajate määratlemisse.
Lisas sätestatud ELi peamiste eesmärkide 
alusel määratakse kindlaks alleesmärgid 
ja näitajad, sealhulgas tulemusnäitajad, 
riiklikud eesmärgid, näitajad ja 
tulemustabelid. Liikmesriigid võtavad 
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neid eesmärke ja näitajaid arvesse koos 
suuniste ja riigipõhiste soovitustega, mida 
nõukogu neile esitab.
Liikmesriigid jälgivad tähelepanelikult 
riikliku reformikava alusel rakendatavate 
reformide mõju tööhõivele ja 
sotsiaalvaldkonnale.
Kui liikmesriigid annavad aru lisas 
esitatud suuniste kohaldamise kohta, 
järgivad nad ELi tasandil kokkulepitavat 
struktuuri ning hõlmavad samu elemente, 
et tagada selgus, läbipaistvus ja 
võrreldavus liikmesriikide vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – suunis -7 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

suunis: Sooline võrdõiguslikkus
Liikmesriigid suurendavad konkreetsete 
soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide, 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
ja konkreetse poliitilise tegevuse kaudu 
naiste tööhõivet, mille puhul austatakse 
täielikult naiste õigusi ja välistatakse 
sugudevahelised palgaerinevused, 
diskrimineerimine ning erinevused naiste 
ja meeste tööhõive- ja tööpuuduse 
määras.
Liikmesriigid peaksid saavutama 
2020. aastaks naiste ja meeste 75 % 
tööhõivemäära (täistööaja ekvivalendi 
põhjal), muu hulgas järgmise kaudu:
– suuremad riiklikud ja 
erainvesteeringud, kvaliteetsemad 
avalikud teenused ning toetus peredele ja 
üksikisikutele;
– juurdepääsetavate, taskukohaste, 
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paindlike ja kvaliteetsete teenuste 
tagamine, eelkõige juurdepääs 
lastehoiuasutustele, võttes eesmärgiks 
tagada, et 50 % vajalikust 0–3-aastaste 
laste hoolekandest ja 100 % 3–6-aastaste 
laste hoolekandest on kaetud, ning parem 
juurdepääs teiste ülalpeetavate, eelkõige 
vanemate inimeste hoolekandele;
– ebakindlate töötingimuste käsitlemine, 
kuna enamik mõjutatud inimestest on 
naised;
– vähemuste või sisserändajate hulka 
kuuluvate naiste oskuste suuremal määral 
ja paremal viisil kasutamine;
– abistavate abikaasade ja elukaaslaste 
õiguste tunnustamine, kes enamikul 
juhtudel on naised, kes abistavad käsitöö, 
kaubanduse, põllumajanduse, kalanduse 
valdkonnas ja väikestes pereettevõtetes, 
ning nende asjakohane kaitse seoses 
sotsiaalkindlustuse ja nende tööga;
– töötingimuste parandamine ja töö 
väärtustamine sektorites, kus naised on 
peamiselt esindatud (nt hoolekanne ja 
kodutööd, teatavad teenustesektorid);
Liikmesriigid peaksid suurendama oma 
jõupingutusi, et täielikult kohaldada 
põhimõtet, et võrdse töö eest makstakse 
võrdset tasu, ja püüdma vähendada 
sugudevahelist palgaerinevust 0–5 %-ni 
2020. aastaks. Neid eesmärke toetab 
komisjoni läbi vaadatud direktiiv 
75/117/EMÜ, õigusakti ettepanek, mis on 
tõhusam kui kehtivad õigusaktid ja 
millega nähakse ette meetmeid juhul, kui 
rikutakse õigust võrdsele tasule, ja 
millega tagatakse, et need on hoiatavad ja 
proportsionaalsed (näiteks rangemad 
sanktsioonid korduvate rikkumiste 
puhul).

Or. en
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Muudatusettepanek 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. suunis: Tööturul osalemise 
suurendamine ja struktuurse tööpuuduse 
vähendamine

7. suunis: Rohkemate ja paremate 
töökohtade loomine, struktuurse 
tööpuuduse vähendamine ja tööturul 
osalemise suurendamine

Or. en

Muudatusettepanek 139
Georges Bach

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. suunis: Tööturul osalemise 
suurendamine ja struktuurse tööpuuduse 
vähendamine

7. suunis: Tööturul osalemise 
suurendamine pikaajalise eesmärgiga 
saavutada täielik tööhõive

Or. de

Muudatusettepanek 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. suunis: Tööturul osalemise 
suurendamine ja struktuurse tööpuuduse 
vähendamine

7. suunis: Tööturule kaasamise 
suurendamine ja tööpuuduse vähendamine

Or. en
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Muudatusettepanek 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik -1 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööhõivemäära suurendamisel jälgivad 
liikmesriigid inimväärseid töötingimusi. 
Lisaks sellele kehtestavad liikmesriigid 
oma riiklikud eesmärgid selliselt, et 20–
24-aastaste koolituses osalevate või 
töötavate naiste ja meeste osakaal 
suureneks 90 %-ni. Tööturul osalemine 
peab olema tagatud kõigi inimeste jaoks, 
eelkõige teatavale rühmadele, kes on 
tööturul ebasoodsas olukorras, nagu 
noored, puuetega inimesed ja 
sisserännanud.
Liikmesriikidel palutakse 2014. aastaks 
suurendada tööhõivemäära 10 % võrra, 
keskendudes eelkõige järgmistele 
rühmadele:
– noored vanuses 15–25 aastat;
– vanemaealised töötajad vanuses 50–64 
aastat;
– naised;
– kvalifitseerimata töötajad;
– puuetega inimesed;
– sisserännanud inimesed.
Pikaajaliselt töötute inimeste määra peaks 
vähendama 10 % võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik -1 (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et jagu saada püsivast 
tööpuudusest Euroopa Liidus ja et 
võidelda vaesuse vastu, on oluline 
parandada tööturu integratsiooni ja 
soodustada töökohtade loomist kogu 
Euroopas.
Liikmesriigid ja Euroopa Liit peaksid 
koondama oma töökohtade loomise alased 
jõupingutused järgmisele:
– ettevõtete ja töötajate ülemineku 
toetamine väheneva töökohtade arvuga 
sektoritest töökohtadele sektorites, kus 
luuakse uusi ja jätkusuutlikke töökohti;
– uutele majandusvaldkondadele, millel 
on potentsiaali luua jätkusuutlikke 
töökohti, tugiinfrastruktuuri loomine;
– investeeringud koolitusse, innovatsiooni 
ja teadusuuringutesse eelkõige VKEde kui 
peamiste tööturu mõjutajate jaoks;
– üldhuviteenuste töökohtade potentsiaali 
tugevdamine, sidudes töökohtade loomise 
eesmärgi positiivse aktiivse kaasatuse 
aspektidega;
– riiklike investeeringute kooskõlla 
viimine jätkusuutliku kvaliteetse töö 
suhtes.
Selleks et parandada tööturu 
integratsiooni, peaksid liikmesriigid ja EL 
keskenduma tööturule juurdepääsu 
parandamisele nende jaoks, kes ei osale 
tööturul, parandades samal ajal 
töötingimusi, eelkõige kvalifitseerimata 
töökohtadel, ja kohandades töökohti 
mitmekülgse ja vananeva tööjõu 
vajadustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik -1 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik tööhõivesuuniste raamistikus välja 
töötatud poliitikad ja rakendatud meetmed 
edendavad tugevalt võrdõiguslikkust 
naiste ja meeste vahel ning on 
süvalaiendatud soolise võrdõiguslikkuse 
suhtes. See hõlmab positiivsete 
meetmetega poliitikaid, mille eesmärk on 
edendada naiste õigusi ja võrdsust. 
Sotsiaalkaitsesüsteemid tuleks läbi 
vaadata, et kaotada tegurid, mis loovad 
soolist ebavõrdsust, paremad 
töötingimused peaksid olema tagatud 
sektorites, kus naised on tugevalt 
esindatud, mittevabatahtliku osalise 
tööajaga töösuhteid peaks olema 
vähendatud ja tagatud peaks olema 
sooline võrdõiguslikkus koolituse ja 
hariduse valdkonnas. Selles raamistikus 
kehtestab EL eesmärgi vähendada 
sugudevahelist palgaerinevust 
2020. aastaks 0–5 % -ni. Lisaks sellele 
kehtestab EL eesmärgid kättesaadavate, 
taskukohaste, paindlike ja kvaliteetsete 
hooldusteenuste enama osutamise, 
eelkõige lastehoiuasutustele juurdepääsu 
osas, püüdes tagada 70 % vajalikust 
hooldusest kuni 3-aastastele lastele ja 
100 % hooldusest 3–6-aastastele lastele, 
ning tutvustab ELi 2020. aasta strateegia 
raames konkreetseid eesmärke teiste 
ülalpeetavate, sealhulgas eakate inimeste 
hooldamiseks tegelike ja võimalike 
hooldusega seotud vajaduste pideva 
hindamise alusel.

Or. xm
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Muudatusettepanek 144
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik –1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
tööhõivemääraga seotud eesmärgid 
suurendada 2020. aastaks naiste ja meeste 
tööhõivemäära 75 %-ni, eelkõige noorte, 
vanemaealiste ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate ning puuetega 
inimeste tööturule parema kaasamise 
ning seaduslike rändajate parema 
integreerimise kaudu. Lisaks sellele 
kehtestavad liikmesriigid oma riiklikud 
eesmärgid selliselt, et 15–24-aastaste 
õppivate, koolituses osalevate või 
töötavate naiste ja meeste osakaal 
suureneks vähemalt 90 %-ni.

Or. en

Muudatusettepanek 145
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
tööhõivemääraga seotud eesmärgid 
suurendada 2020. aastaks 20–64-aastaste 
naiste ja meeste tööhõivemäära 75 %-ni, 
eelkõige madala kvalifikatsiooniga 
töötajate, noorte, vanemaealiste töötajate, 
puuetega inimeste, vähemuste, eriti 
romide tööturule parema kaasamise ning 
seaduslike rändajate parema 
integreerimise kaudu. Lisaks sellele 
kehtestavad liikmesriigid oma riiklikud 
eesmärgid selliselt, et 20–24-aastaste 
koolituses osalevate või töötavate naiste ja 
meeste osakaal suureneks 90 %-ni.



AM\820832ET.doc 81/214 PE442.935v02-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik -1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid suurendama tööjõu 
osalemist tööturul poliitikate kaudu, mis 
aitavad edendada aktiivsena vananemist, 
soolist võrdõiguslikkust ja võrdset 
tasustamist ning noorte, puuetega 
inimeste, rändajate ja teiste haavatavate 
rühmade tööturule kaasamist. 
Liikmesriigid peavad tõhusalt rakendama 
diskrimineerimisvastaseid õigusakte, et 
tööturg oleks rohkem integreeritud ja et 
muuta mitmekülgsem tööjõud 
tegelikkuseks. Selleks et suurendada 
naiste juurdepääsu kvaliteetsetele tööle, 
tuleks kehtestada tööd ja eraelu 
tasakaalustavad poliitikad, võimaldades 
taskukohast hooldust, õigust osalise 
tööajaga tööle, paindlikke töötunde ja 
töökohti. Samuti peaksid liikmesriigid 
edendama tasustamata hoolduse võrdset 
jaotamist meeste ja naiste vahel ning 
suurendama osalise tööajaga tööd meeste 
hulgas, et eelkõige hoida kvalifitseeritud 
naisi teadus- ja tehnikavaldkondades 
hõivatuna. Samuti peaksid liikmesriigid 
kõrvaldama takistused esmakordselt 
sisenemiselt tööturule, toetama füüsilisest 
isikust ettevõtjaid ja töökohtade loomist 
muu hulgas sellistes valdkondades nagu 
keskkonnasõbralikud töökohad ja hooldus 
ning edendama sotsiaalset innovatsiooni.

Or. en
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Muudatusettepanek 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii 
tasakaalustatud kui ka üksteist toetavad.
Liikmesriigid peaksid seega looma 
paindlike ja usaldusväärsete töölepingute, 
aktiivse tööturupoliitika, tõhusa elukestva 
õppe, tööjõu liikuvust edendavate 
meetmete ning ühelt töölt teisele 
ülemineku kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida.

Senistes empiirilistes uuringutes ELi 
tööturgude kohta on tõestatud, et tööhõive 
paindlikkusel on tööalasele 
konkurentsivõimele suurim negatiivne 
mõju, sest paindlikud töölepingud 
(töötamine ilma 
sotsiaalkindlustusmakseid tasumata, 
renditöö, tähtajaline töö, projektipõhine 
töö jne) pole seotud mitte ainult 
madalama sotsiaalse kaitse ja väiksema 
sissetulekuga, vaid ka täiendusõppe, 
ametialase arengu ja elukestva õppe 
võimaluste puudumisega, ning et mida 
paindlikum on töö, seda ebakindlam see 
on. Liikmesriigid peaksid integreerima ja 
kohaldama HEA TÖÖ kontseptsiooni, 
kasutades igakülgselt ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, et suurendada 
tööturul osalemist ja võidelda killustatuse 
ja tööturult kõrvalejäämisega, soolise 
ebavõrdsusega, vähendades samas 
struktuurset tööpuudust. HEA TÖÖ 
kontseptsioon keskendub tugevalt 
töökvaliteedi edendamisele, parandatud 
sotsiaalkindlustusele ja sotsiaalsele 
kaasatusele, töötajate olemasolevate 
õiguste parandamisele ja uute loomisele, 
tervishoiu ja ohutuse edendamisele 
töökohal, paremat sotsiaalse riski 
juhtimist ning töö ja eraelu ühildamisele. 
Liikmesriigid peaksid looma tugevad 
meetmed kaitse parandamiseks, 
vähendades järk-järgult ebakindlaid 
töösuhteid ja selliste ebakindlate 
tööhõivevormidega seotud ebatüüpilisi 
lepingutingimusi, et piirata ja vähendada 
ebatüüpilisi tööhõivevorme, mille 
väärkasutust tuleks karistada.
Liikmesriigid peavad seepärast looma 
kombinatsiooni ohututest ja 
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usaldusväärsetest töölepingutest, 
aktiivsetest ja integreerivatest 
tööturupoliitikatest, tõhusast elukestvast 
õppest, poliitikatest, mis toetavad õigust 
ühelt töökohalt teisele üle minna, ja 
tõhusatest, kvaliteetsetest 
sotsiaalkindlustussüsteemidest, et tagada 
ametialased üleminekud, millega 
kaasnevad töötute jaoks selged õigused 
piisavatele toetustele ning kohandatud 
meetmed, et leida kvaliteetne töökoht või 
koolitus ja täiendada oma oskusi ning 
pädevusi.

Or. xm

Muudatusettepanek 148
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii 
tasakaalustatud kui ka üksteist toetavad.
Liikmesriigid peaksid seega looma 
paindlike ja usaldusväärsete töölepingute, 
aktiivse tööturupoliitika, tõhusa elukestva 
õppe, tööjõu liikuvust edendavate 
meetmete ning ühelt töölt teisele 
ülemineku kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 

Liikmesriigid peaksid selle eesmärgi 
saavutamiseks edendama majanduskasvu, 
luues uusi inimväärseid töökohti aktiivse 
tööturupoliitika kaudu, suurendama 
majanduse innovatsiooni potentsiaali, 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete (VKEde) puhul. Et tagada 
loodud töökohtade jätkusuutlikkust, 
tuleks toetada ettevõtteid, mis 
investeerivad tulevikku suunatud 
tehnoloogiatesse, teadusesse ja 
teadusuuringutesse. VKEd tagavad 
töökohtade arvu kasvu ja väärivad erilist 
toetust. Et parandada naiste ja noorte 
juurdepääsu tööturule, peaksid olema 
loodud tingimused asjakohastele 
lastehoiuasutustele, et igale koolieelses 
vanuses lapsele oleks võimalik pakkuda 
perevälist lapsehooldust. Tuleb kehtestada 
erieesmärk lastehoiuasutustele, et 
lihtsustada naiste osalemist tööturul.
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otsida. 

igale noorele leitakse pärast kooli 
lõpetamist tihedas koostöös tööturu 
osapooltega kuue kuu jooksul töökoht või 
praktika- ja õppekoht. Valitsused peaksid 
tagama, et kuni 25-aastastele noortele, kes 
on olnud neli kuud töötud, pakutakse kas 
töökohta või haridustee jätkamist.
Pikaajalised töötud peaksid saama 
tööalase konkurentsivõime tõstmiseks 
meetmete alaseid pakkumisi, mille jaoks 
peaksid olema kehtestatud kvantitatiivsed 
eesmärgid, et tugevdada ennetavat 
tööturupoliitikat. Igale töötule 
täiskasvanule peaks pakkuma töökohta, 
praktikakohta, täiendavaid koolitusi, või 
teisi tööalase konkurentsivõime tõstmise 
alaseid meetmeid mitte hiljem kui 12 kuu 
jooksul pärast töötuks jäämist. Seepärast 
peaks 25 % kõigist pikaajalistest töötutest 
2014. aastal osalema tööturu aktiivses 
meetmes täienduskoolituse, hariduse 
omandamise ja/või tööalase 
ümberpaigutamise näol.
Liikmesriigid peavad tagama ühelt töölt 
teisele ülemineku, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 

Liikmesriigid peaksid edendama 
majanduskasvu, luues sellega uusi 
kvaliteetseid, jätkusuutlikke töökohti, 
suurendama majanduse innovatsiooni 
potentsiaali, eelkõige tunnustades väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) 
ja sõltumatute asjatundjate tähtsat rolli ja 
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võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete ning 
ühelt töölt teisele ülemineku 
kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida. 

töötades halduskoormuse ja ebavajaliku 
bürokraatia vähendamise nimel. Võetakse 
meetmeid, et suurendada vanemaealiste 
inimeste ja puuetega inimeste osalemist 
tööturul ning et võidelda tõhusalt 
diskrimineerimise vastu tööturul vanuse, 
puude, soo, rassi, seksuaalse sättumuse ja 
usu või veendumuse alusel, vastavalt 
kehtivatele ELi õigusaktidele. 
Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämisega, vähendades vaesust, 
sotsiaalset tõrjutust ja soolist ebavõrdsust, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete ning 
ühelt töölt teisele ülemineku 
kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötutele 
inimestele selge õigus ja kohustus 
aktiivselt tööd otsida. 

Or. en

Muudatusettepanek 150
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 

Liikmesriigid peaksid kaasama ja 
kohaldama HEA TÖÖ kontseptsiooni, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
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tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii 
tasakaalustatud kui ka üksteist toetavad. 
Liikmesriigid peaksid seega looma 
paindlike ja usaldusväärsete töölepingute, 
aktiivse tööturupoliitika, tõhusa elukestva 
õppe, tööjõu liikuvust edendavate
meetmete ning ühelt töölt teisele 
ülemineku kindlustamiseks asjakohaste
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida. 

Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. HEA TÖÖ kontseptsioon 
keskendub tugevalt töökvaliteedi 
edendamisele, parandatud 
sotsiaalkindlustusele ja sotsiaalsele 
kaasatusele, töötajate olemasolevate 
õiguste parandamisele ja uute loomisele, 
tervishoiu ja ohutuse edendamisele 
töökohal, paremale sotsiaalse riski 
juhtimisele ning töö ja eraelu 
ühildamisele.
Liikmesriigid peaksid looma tugevad 
turvalisuse parandamise meetmed, 
vähendades järk-järgult ebakindlaid 
töösuhteid ja selliste ebakindlate 
tööhõivevormidega seotud ebatüüpilisi 
lepingutingimusi, et piirata ja vähendada 
ebatüüpilisi tööhõivevorme, mille 
väärkasutust tuleks karistada. 
Liikmesriigid peavad seega looma 
turvaliste ja usaldusväärsete töölepingute, 
aktiivse ja integreeriva tööturupoliitika, 
tõhusa elukestva õppe, õigust 
vabatahtlikule tööjõu liikuvusele toetavate
meetmete ning ühelt töölt teisele 
ülemineku kindlustamiseks tõhusate, 
kvaliteetsete sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus piisavatele toetustele ning 
kohandatud meetmetele, et leida 
kvaliteetne töökoht või koolitus ning 
vajaduse korral täiendada oma oskusi ja 
pädevusi.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete ning 
ühelt töölt teisele ülemineku 
kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida.

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete, ühelt töökohalt teisele 
ülemineku ajal juhendamise eri vorme, 
uusi täiendavaid 
sotsiaalkindlustusmeetmeid ning töö ja 
eraelu ühildamiseks oluliste teenuste 
osutamist ette nägevate töölepingute, 
aktiivse tööturupoliitika, tõhusa elukestva 
õppe, tööjõu liikuvust edendavate 
meetmete ning ametialase karjääri 
katkestamist (eriti noorte ja naiste puhul) 
arvesse võtvate ning ühelt töölt teisele 
üleminekut kindlustavate asjakohaste
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida.

Or. it

Muudatusettepanek 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 

Samal ajal kui komisjon peab turvalise 
paindlikkuse strateegia läbi vaatama, et 
tähtsustada ühelt töökohalt teisele 
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tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete ning 
ühelt töölt teisele ülemineku 
kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida. 

ülemineku kaitset, peaksid liikmesriigid 
kaasama Euroopa Ülemkogu poolt heaks 
kiidetud ja läbi vaadatud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse vastu, 
võimaldades piisavat kaitset kõigi 
lepinguvormide alusel töötavatele 
töötajatele. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Tuleb rõhutada, 
et paindlikkus ilma sotsiaalkindlustuse ja 
juurdepääsuta elukestvale õppele ei ole 
tööhõive suurendamise jätkusuutlik viis.
Liikmesriigid peaksid seega looma 
paindlike ja usaldusväärsete töölepingute, 
aktiivse ja kaasava tööturupoliitika, kõigile 
töötajatele tõhusa elukestva õppe, tööjõu 
liikuvust edendavate meetmete ning ühelt 
töölt teisele ülemineku kindlustamiseks 
asjakohaste kõigile töötajatele 
juurdepääsetavate
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, et aidata arendada 
stabiilset ja õiguslikult kaitstud tööhõivet.
Oskuste täiendamist on vaja tunnustada 
kõigi inimeste tööelu integreeritud osana 
ja iga töötaja õigusena.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
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Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete ning
ühelt töölt teisele ülemineku 
kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida.

Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja tööga 
kindlustatuse meetmed peaksid olema nii 
tasakaalustatud kui ka üksteist toetavad.
Selle saavutamiseks tuleks Euroopa 
Sotsiaalfondist toetuste saamist käsitlevad 
eeskirjad läbi vaadata ning neid 
võimaluse korral lihtsustada.
Liikmesriigid peaksid seega looma 
koostöös tööturu kahe osapoolega
paindlike ja usaldusväärsete töölepingute, 
aktiivse tööturupoliitika, tõhusa elukestva 
õppe, tööjõu liikuvust edendavate 
meetmete, füüsilistest isikutest 
ettevõtjatega seoses väiksemat 
bürokraatiat hõlmava, ühelt töölt teisele 
ülemineku soodustamiseks asjakohaste 
ning piiriülest tööd arvesse võtvate
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida.

Or. nl

Muudatusettepanek 154
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, kindlustades 
täielikult töötajate õigused ja tervise,
eesmärgiga suurendada tööturul osalemist 
ning võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
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tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete ning 
ühelt töölt teisele ülemineku 
kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida.

vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete, 
võttes arvesse töötajate perekonnaga 
seotud asjaolusid, ning ühelt töölt teisele 
ülemineku kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida.

Or. el

Muudatusettepanek 155
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete ning 
ühelt töölt teisele ülemineku 
kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete, lepingutes üksikasjalikult 
selgitatud ning töötajatele – sõltumata 
nende õiguslikust seisundist – põhiõigusi 
pakkuva tööhõive, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete ning 
ühelt töölt teisele ülemineku 
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selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida.

kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida.

Or. it

Muudatusettepanek 156
Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete ning 
ühelt töölt teisele ülemineku 
kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida.

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust ja Euroopa Liidu riikide 
sisest liikuvust edendavate meetmete ning 
ühelt töölt teisele ülemineku 
kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida.

Or. fr
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Muudatusettepanek 157
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete ning 
ühelt töölt teisele ülemineku 
kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida.

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete ning 
ühelt töölt teisele ülemineku 
kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasnevad töötute 
selged õigused. Liikmesriigid peaksid 
tagama konkurentsivõimelised 
tööhõiveteenused.

Or. de

Muudatusettepanek 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
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kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete ning 
ühelt töölt teisele ülemineku 
kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida. 

kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust ja ebakindlust, võimaldades 
piisavat kaitset kõigi lepinguvormide 
alusel töötavatele töötajatele. Paindlikkuse 
ja turvalisuse meetmed peaksid olema nii 
tasakaalustatud kui ka üksteist toetavad. 
Liikmesriigid peaksid seega looma 
paindlike ja usaldusväärsete töölepingute, 
aktiivse tööturupoliitika, tõhusa elukestva 
õppe, tööjõu liikuvust edendavate 
meetmete ning ühelt töölt teisele 
ülemineku kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida. Sotsiaalpartnerlus on Euroopa 
mudeli oluline element, seepärast on 
vajalik tasakaalustatud kaasotsustamine. 
Sotsiaaldialoogi tuleb tugevdada.

Or. en

Muudatusettepanek 159
Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
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kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete ning 
ühelt töölt teisele ülemineku 
kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida.

kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete ning 
ühelt töölt teisele ülemineku 
kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasnevad töötute 
selged õigused. Liikmesriigid peaksid 
võtma erimeetmeid, et tagada noorte 
palkamine tegelikele ja püsivatele 
töökohtadele.

Or. da

Muudatusettepanek 160
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii tasakaalustatud 
kui ka üksteist toetavad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete ning 
ühelt töölt teisele ülemineku 
kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama 
tasakaalustatud viisil, kasutades täiel 
määral ära Euroopa Sotsiaalfondi toetust, 
eesmärgiga suurendada tööturul osalemist 
ning võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust – eelkõige noorte tööpuudust. 
Paindlikkuse ja turvalisuse meetmed 
peaksid olema nii tasakaalustatud kui ka 
üksteist toetavad. Liikmesriigid peaksid 
demograafilisi probleeme arvesse võttes
looma paindlike ja usaldusväärsete 
töölepingute, aktiivse tööturupoliitika, 
tõhusa elukestva õppe, tööjõu liikuvust 
edendavate meetmete ning ühelt töölt 
teisele ülemineku kindlustamiseks 
asjakohaste sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
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otsida. otsida.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse
meetmed peaksid olema nii 
tasakaalustatud kui ka üksteist toetavad. 
Liikmesriigid peaksid seega looma 
paindlike ja usaldusväärsete töölepingute, 
aktiivse tööturupoliitika, tõhusa elukestva 
õppe, tööjõu liikuvust edendavate 
meetmete ning ühelt töölt teisele 
ülemineku kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida. 

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Tööturu paindlikkuse 
meetmed on esmatähtsad. Liikmesriigid 
peaksid seega looma paindlike ja 
usaldusväärsete töölepingute, aktiivse 
tööturupoliitika, tõhusa elukestva õppe, 
tööjõu liikuvust edendavate meetmete ning 
ühelt töölt teisele ülemineku 
kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida. 

Or. en

Muudatusettepanek 162
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii 
tasakaalustatud kui ka üksteist toetavad. 
Liikmesriigid peaksid seega looma 
paindlike ja usaldusväärsete töölepingute, 
aktiivse tööturupoliitika, tõhusa elukestva 
õppe, tööjõu liikuvust edendavate 
meetmete ning ühelt töölt teisele 
ülemineku kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida. 

Liikmesriigid peaksid selle eesmärgi 
saavutamiseks edendama tööhõivet 
parandavat majanduskasvu, luues seega 
uusi töökohti, suurendama majanduse 
innovatsiooni potentsiaali, eriti väikeste ja
keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) 
puhul, ning vähendama tööstusettevõtete 
halduslikke ja mittetariifseid tõkkeid. Et 
parandada naiste ja noorte juurdepääsu 
tööturule, peaksid olema loodud 
tingimused asjakohastele 
lastehoiuasutustele, nii et igale koolieelses 
vanuses lapsele on võimalik pakkuda 
juurdepääsuvõimalust perevälistele 
lastehoiuasutustele, ning igale noorele 
võimaldatakse töökoht või koht koolitusel 
või täiendav haridus nelja kuu jooksul 
pärast kooli lõpetamist, tihedas koostöös 
tööturu osapooltega.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 

Nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
peaksid liikmesriigid kohustuma 
edendama majanduskasvu ja seeläbi 
looma uusi töökohti, suurendama 
majanduse ja eelkõige mitmesuguste 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
(VKEd) innovatsiooni potentsiaali, 
vähendama tööstusettevõtete halduslikke 
ja mittetariifseid tõkkeid ning töötama 
välja õiguslikud ja toetavad meetmed, mis 
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tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii 
tasakaalustatud kui ka üksteist toetavad. 
Liikmesriigid peaksid seega looma 
paindlike ja usaldusväärsete töölepingute, 
aktiivse tööturupoliitika, tõhusa elukestva 
õppe, tööjõu liikuvust edendavate 
meetmete ning ühelt töölt teisele 
ülemineku kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida.

võtavad arvesse ettevõtluse 
mitmekülgsust, nii et kõikidele 
ettevõtlusvormidele kehtivad konkurentsi 
ja reklaamiga seoses samasugused 
tingimused.

Or. es

Muudatusettepanek 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööhõiveagentuurid peavad võimaldama 
koolitus- ja mentorlusprogramme, eriti 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
valdkonnas, ja ka tööotsijatele 
juurdepääsu kiirele internetiühendusele, 
et võimalikult palju lihtsustada 
töökohaotsingut.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Naiste ja noorte tööturule juurdepääsu 
parandamiseks tuleks luua tingimused 
asjakohastele lastehoiuasutustele 
eesmärgiga tagada 50 % vajalikust 
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hooldusest 0–3-aastastele lastele ja 100 % 
hooldusest 3–6-aastastele lastele.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid ka rakendama ja 
austama võrdse kohtlemise ja 
mittediskrimineerimise aluspõhimõtteid 
ning samuti Euroopa sotsiaalvaldkonda 
käsitlevate direktiivide põhimõtteid, kaasa 
arvatud neid, mis tulenevad Euroopa 
tööturu osapoolte vahelistest 
raamkokkulepetest.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Lívia Járóka

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Liikmesriigid peaksid koostöös tööturu 
osapooltega suurendama tööhõivemäära 
aktiveerimismeetmete abil, eelkõige 
madala kvalifikatsiooniga ja erikaitset 
ja/või -toetust vajavate inimeste puhul, 
nagu romid, pakkudes 
konsultatsiooniteenuseid ning haridust ja 
tööturu vajadustele kohandatud tööalast 
koolitust. Sotsiaalmajandust peaks selles 
kontekstis toetama. Liikmesriigid peaksid
lisaks suurendama ebasoodsas olukorras 
olevate rühmade, sealhulgas seaduslike 
sisserändajate ja romide tööalast 
konkurentsivõimet asjakohaste 
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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.

programmidega. Jätkuvad jõupingutused 
ja innovaatilised programmid peavad 
samuti integreerima puuetega inimesi ja 
etniliste vähemuste liikmeid tööturule, 
sealhulgas subsideeritud töökohtadele.

Ühtlasi peaksid liikmesriigid kõrvaldama 
takistused, mis raskendavad esimese 
töökoha saamist, toetama töökohtade 
loomist, edendama sotsiaalset 
innovatsiooni ja parandama 
tööhõiveteenistuste kvaliteeti. 
Paindlikumaks tuleks muuta tööaja 
eeskirju, nii et need võimaldaksid töö ja 
pereelu ühildamise vajadustele vastavat 
töökorraldust, aga ka paindlikumat töölt 
lahkumist ja pensionile minekut.
Tööturuväliseid ja -siseseid turvalise 
paindlikkuse strateegiaid tuleks paremini 
kohaldada aktiivse tööturupoliitika ja 
asjakohaste sotsiaalkindlustussüsteemide 
abil, et suurendada paindlikkust ja olla 
võimeline tootmistsüklitele tõhusamalt 
reageerima, nii et töökohtade vahetamine 
ei tooks kaasa ebaproportsionaalseid 
finantskulusid. Need peaksid toimuma 
koos selge kohustusega aktiivselt 
tööotsimist toetada. Töökorralduse uusi 
vorme, nagu ebatüüpiline ajutine töö, 
osalise tööajaga töö, kaugtöö ja kodus 
töötamine, kasutatakse töösuhetes üha 
tihedamini ilma õigusliku kontrollita. 
Nendega ei tohi kaasneda individuaalsete 
ja kollektiivsete tööõiguste ning 
asjaomaste inimeste sotsiaalse kaitse 
vähenemine.

Or. en

Muudatusettepanek 168
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 2
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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 koostöös tööturu 
osapooltega suurendama tööhõivemäära 
aktiveerimismeetmete abil, eelkõige 
madala kvalifikatsiooniga ja erikaitset 
ja/või -toetust vajavate inimeste puhul, 
pakkudes konsultatsiooniteenust ning 
haridust ja tööturu vajadustele 
kohandatud tööalast koolitust.
Sotsiaalmajandust peaks selles kontekstis 
toetama. Liikmesriigid peaksid lisaks 
sellele suurendama asjakohaste 
programmidega seaduslike sisserändajate 
tööalast konkurentsivõimet. Jätkuvad 
jõupingutused ja innovatiivsed 
programmid peavad samuti integreerima 
puuetega inimesi tööturule, sealhulgas 
subsideeritud töökohtade kaudu.

Liikmesriigid peaksid lisaks sellele 
eemaldama tõkked, mis raskendavad 
inimeste tööturule esmakordset 
sisenemist, töökohtade loomise toetamist, 
sotsiaalse innovatsiooni soodustamist 
ning tööhõiveteenuste kvaliteedi ja 
tõhususe tõstmist, sealhulgas riiklike 
tööturuasutuste teenused. Paindlikumaks 
tuleks muuta tööaja eeskirju, nii et need 
võimaldaksid töö ja pereelu ühildamise 
vajadustele vastavat töökorraldust, aga ka 
paindlikumat töölt lahkumist ja pensionile 
minekut.
Tööturuväliseid ja -siseseid turvalise 
paindlikkuse strateegiaid tuleks paremini 
kohaldada aktiivse tööturupoliitika ja 
asjakohaste sotsiaalkindlustussüsteemide 
abil, et suurendada paindlikkust ja olla 
võimeline tootmistsüklitele tõhusamalt 
reageerima, nii et töökohtade vahetamine 
ei tooks kaasa ebaproportsionaalseid 
finantskulusid. Need peaksid toimuma 
koos selge kohustusega aktiivselt 
tööotsimist toetada. Töökorralduse uusi 
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vorme, nagu ebatüüpiline ajutine töö, 
osalise tööajaga töö, kaugtöö ja kodus 
töötamine, kasutatakse töösuhetes üha 
tihedamini ilma õigusliku kontrollita. 
Nendega ei tohi kaasneda individuaalsete 
ja kollektiivsete tööõiguste ning 
asjaomaste inimeste sotsiaalse kaitse 
vähenemine.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 suurendama 
tööhõivemäära aktiveerimismeetmete abil, 
eelkõige vähem kvalifitseeritud inimeste 
puhul, pakkudes 
konsultatsiooniteenuseid, tööturu 
vajadustele kohandatud haridust ja
tööalast koolitust ning subsideeritud 
töökohti puuetega inimestele ja erikaitset 
vajavatele inimestele. Liikmesriigid 
peaksid lisaks sellele suurendama 
asjakohaste programmidega vähemuste, 
eelkõige romide ja seaduslike 
sisserändajate tööalast konkurentsivõimet. 
Innovatiivsetelt programmidelt nõutakse 
ka puuetega inimeste tööturule uuesti 
kaasamist. Liikmesriigid peaksid lisaks 
sellele eemaldama tõkked, mis 
raskendavad inimeste tööturule 
esmakordset sisenemist, töökohtade 
loomise toetamist, sotsiaalse innovatsiooni 
soodustamist ning tööhõiveteenuste 
kvaliteedi tõstmist. Paindlikumaks tuleks 
muuta tööaja eeskirju, nii et need 
võimaldaksid töö ja pereelu ühildamise 
vajadustele vastavat töökorraldust, aga ka 
paindlikumat töölt lahkumist ja pensionile 
minekut. Turvalise paindlikkuse 
strateegiaid tuleks paremini kohaldada 
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aktiivse tööturupoliitika ja piisavate 
sotsiaalkindlustussüsteemide abil, et 
suurendada paindlikkust ja olla võimeline 
tootmistsüklitele tõhusamalt reageerima, 
nii et töökohtade vahetamine ei tooks 
kaasa ebaproportsionaalseid 
finantskulusid. Need peaksid toimuma 
koos selge kohustusega aktiivselt 
tööotsimist toetada. Töökorralduse uusi 
vorme, nagu ebatüüpiline ajutine töö, 
osalise tööajaga töö, kaugtöö ja kodus 
töötamine, kasutatakse töösuhetes üha 
tihedamini ilma õigusliku kontrollita. 
Nendega ei tohi kaasneda asjaomaste 
inimeste sotsiaalse kaitse vähenemine. 
Tagatud peaks olema see, et uued 
tööhõivevormid ei ole loodud tavaliste 
(täistööajaga töö, püsivate) lepingute 
arvelt.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Liikmesriigid peaksid kasutama sotsiaalset 
dialoogi ja püüdma vähendada tööturu 
killustatust meetmetega, mis on suunatud 
ajutiste ja ebakindlate töösuhete, naiste, 
sisserändajate, vanemaealiste ja puuetega 
inimeste diskrimineerimise, vaeghõive ja 
mitteametliku töötamise vähendamisele.
Madalapalgaliste töötajate ja oskustööliste 
mitteametliku töötamise vastu peaks 
võitlema fiskaalmeetmetega ning 
tööinspektsiooni ja 
sotsiaalkindlustusasutuste suurema 
järelevalve abil. Erialase liikuvuse peaks 
muutma töö-, sotsiaal- ja maksuõiguslike 
meetmetega tasuvaks. Töö ja töötingimuste 
kvaliteeti tuleb parandada, võideldes 
madalate palkade vastu ja tagades vaesust 
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personaliseeritud ja suunatud tööturult 
kõige enam eemale jäänutele.

vältiva sotsiaalkindlustuse ka ebakindlate 
ja muude ebatüüpiliste vormidega 
lepingute alusel töötavatele inimestele ja 
füüsilisest isikust ettevõtjatele.
Liikmesriigid peaksid kokku leppima ELi 
miinimumpalga nõudes (seaduslikult, 
kollektiivlepinguga riiklikul, piirkondlikul 
või valdkonna tasandil), mis tagab 
vähemalt 60 % ulatuses hüvitamise 
keskmisest (riiklikust, valdkondlikust jne)
keskmisest sissetulekust, ning lisaks 
koostama kõigis liikmesriikides ajakava 
sellest eesmärgist kinnipidamise kohta.
Tööhõiveteenuseid peab tõhusalt
tugevdama ja need peavad olema avatud 
kõigile, sealhulgas noortele ja eelkõige 
neile, keda ähvardab töötuks jäämine, ja
peab pakkuma meetmeid aktiivse, kaasava 
tööturupoliitika raames; seejuures peaksid 
need teenused olema personaliseeritud ja 
suunatud tööturult kõige enam eemale 
jäänutele.

Or. de

Muudatusettepanek 171
Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Liikmesriigid peaksid kiirendama 
sotsiaalset dialoogi ja püüdma vähendada 
tööturu killustatust meetmetega, mis on 
suunatud ajutiste ja ebakindlate töösuhete, 
vaeghõive ja mitteametliku töötamise 
vähendamisele. Samuti peaksid 
liikemsriigid looma paindliku korralduse, 
mis võimaldab majandusraskustesse 
sattunud ettevõtetel muuta ajutiselt oma 
töötajate lepinguid, eesmärgiga säilitada 
töötajate töökohad. Erialase liikuvuse 
peaks muutma tasuvaks, sealhulgas 
maksusoodustuste ja sotsiaalsete 
stiimulite abil. Töökohtade ja 
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kõigile, sealhulgas noortele ja neile, keda 
ähvardab töötuks jäämine; seejuures 
peaksid need teenused olema 
personaliseeritud ja suunatud tööturult 
kõige enam eemale jäänutele.

töötingimuste kvaliteeti tuleks parandada, 
tagades, et töötajad saavad teha oma tööd 
tervist hoidvas keskkonnas, 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, et 
tööandjad ja töötajad oleksid oma 
õigustest teadlikud; seejuures peaksid need 
teenused olema personaliseeritud ja 
suunatud tööturult kõige enam eemale 
jäänutele.

Or. fr

Muudatusettepanek 172
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 suurendama 
tööhõivemäära positiivsete meetmetega, 
eelkõige vähem kvalifitseeritud inimeste 
puhul, pakkudes 
konsultatsiooniteenuseid, üksikisiku 
vajadustest lähtuvat toetust ja eri 
õppevorme, tööturu ja üksikisiku 
vajadustele kohandatud haridust ja 
tööalast koolitust. Mittediskrimineerimist 
käsitlevad õigusaktid peaksid tööhõive 
osas olema rakendatud tõhusalt vastavalt 
ELi õigusaktidele. Innovatiivsetelt 
programmidelt nõutakse ka puuetega 
inimeste ja vanemaealiste inimeste 
tööturule uuesti kaasamist. Liikmesriigid 
peaksid lisaks sellele eemaldama tõkked, 
mis raskendavad inimeste tööturule 
esmakordset sisenemist, kvaliteetsete ja
jätkusuutlike töökohtade loomise 
toetamist, sotsiaalse innovatsiooni 
soodustamist ning tööhõiveteenuste 
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kvaliteedi tõstmist. Töökohtade ja 
töötingimuste kvaliteeti tuleks parandada, 
võideldes madalate palkade vastu ja 
tagades piisava sotsiaalkindlustuse 
tähtajaliste lepingute alusel töötavatele 
inimestele ja füüsilisest isikust 
ettevõtjatele. Tööhõiveteenuseid peaks 
tugevdama ja need peaksid olema avatud 
kõigile, sealhulgas noortele, 
vanemaealistele inimestele, seaduslikele 
sisserändajatele ja etnilistele vähemustele, 
puuetega inimestele ja neile, keda 
ähvardab töötuks jäämine; seejuures 
peaksid need teenused olema 
personaliseeritud ja suunatud tööturult 
kõige enam eemale jäänutele.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 püüdma vähendada 
tööturu killustatust meetmetega, mis on 
suunatud ajutiste ja ebakindlate töösuhete, 
vaeghõive ja mitteametliku töötamise 
vähendamisele. Eelkõige peaks võitlema 
soopõhise tööturu killustatuse vastu, 
kusjuures peaks võtma erimeetmeid naiste 
suure osakaalu vastu halvasti tasustatud 
töökohtade puhul ja edendama naiste 
juhtivatel kohtadel töötamist. 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, 
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keda ähvardab töötuks jäämine; seejuures 
peaksid need teenused olema 
personaliseeritud ja suunatud tööturult 
kõige enam eemale jäänutele.

Or. de

Muudatusettepanek 174
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 püüdma vähendada 
tööturu killustatust meetmetega, mis on 
suunatud ajutiste ja ebakindlate töösuhete, 
vaeghõive ja mitteametliku töötamise 
vähendamisele. Et tagada töötajate 
põhiõigused ning sotsiaalsed tagatised 
ning vältida nende ärakasutamist 
tööturul, tuleb töötajad võtta tööle 
seaduslikult töölepingu alusel ja 
kooskõlas kõikide õigusaktides sätestatud 
õigusnormidega. Liikmesriigid peavad 
tagama tööturu tegeliku läbipaistvuse 
kogu Euroopa Liidus. 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. lt



AM\820832ET.doc 107/214 PE442.935v02-00

ET

Selgitus

Ebaseaduslik töötamine ja õigusaktidega ette nähtud nõuetele mittevastav töötamine on 
Euroopa Liidus juba liiga laialdaselt levinud. Puuduliku keeleoskuse ja puudulike õigusalaste 
teadmiste tõttu on väga suures ohus võõrtöötajad. See tähendab, et töötajate õigusi rikutakse 
ning liikmesriigid kaotavad eelarve tulu ning samas nõrgenevad sotsiaalpoliitika võimalused.

Muudatusettepanek 175
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 püüdma vähendada 
tööturu killustatust meetmetega, mis on 
suunatud ajutiste ja ebakindlate töösuhete, 
mis püüavad vähendada töötavate 
inimeste vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, 
vaeghõive ja mitteametliku töötamise 
vähendamisele. Erialase liikuvuse peaks 
muutma tasuvaks. Töökohtade ja 
töötingimuste kvaliteeti tuleks parandada, 
võideldes madalate palkade vastu, 
edendades koolitust 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. it

Muudatusettepanek 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 2
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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 püüdma vähendada 
tööturu killustatust meetmetega, mis on 
suunatud ajutiste ja ebakindlate töösuhete 
ja vaeghõive vähendamisele. Jõupingutusi 
tuleks teha ka mitteametliku töötamise 
vastu võitlemiseks. 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, eelkõige noortele ja neile, keda 
ähvardab töötuks jäämine, samuti madala 
kvalifikatsiooniga töötajatele; seejuures 
peaksid need teenused olema 
personaliseeritud ja suunatud tööturult 
kõige enam eemale jäänutele.

Or. pl

Muudatusettepanek 177
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Liikmesriigid peaksid kiirendama 
sotsiaalset dialoogi ja püüdma vähendada 
tööturu killustatust meetmetega, mis on 
suunatud ajutiste ja ebakindlate töösuhete, 
vaeghõive ja mitteametliku töötamise 
vähendamisele. Edendada tuleb paindliku 
töö reguleeritud vorme, sealhulgas ajutist 
tööd, sest need on äärmiselt olulised 
tööhõive määrade kasvamisel ja 
töökohtade loomisel. Erialase liikuvuse 
peaks muutma tasuvaks. Töökohtade ja 
töötingimuste kvaliteeti tuleks parandada, 
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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.

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. nl

Muudatusettepanek 178
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 püüdma vähendada 
tööturu killustatust meetmetega, mis on 
suunatud ajutiste ja ebakindlate töösuhete, 
vaeghõive ja mitteametliku töötamise 
vähendamisele tõhusate meetmete abil 
tööõiguste järelevalveks ja 
rakendamiseks. 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. el
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Muudatusettepanek 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 tugevdama
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 parandatud ja piisava 
sotsiaalkindlustuse ja tööõigused 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.

Inimväärne töö peab juhtpõhimõttena 
valitsema nii töökohtade loomisel kui ka 
tööturu integreerimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Liikmesriigid peaksid kiirendama 
sotsiaalset dialoogi ja püüdma vähendada 
tööturu killustatust meetmetega, mis on 
suunatud ajutiste ja ebakindlate töösuhete, 
vaeghõive ja mitteametliku töötamise 
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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.

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. Tähtajatud 
töölepingud jäävad reegliks ja tööõigus 
peab edendama stabiilseid lepinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 püüdma vähendada 
tööturu killustatust meetmetega, mis on 
suunatud ajutiste ja ebakindlate töösuhete, 
vaeghõive ja mitteametliku töötamise 
vähendamisele. Erialase liikuvuse peaks 
muutma toetatavaks ja tasuvaks. 
Töökohtade ja töötingimuste kvaliteeti 
tuleks parandada, võideldes madalate 
palkade vastu ja vähendades töötavate 
vaeste arvu, 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 
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kõige enam eemale jäänutele.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 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,
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. en

Muudatusettepanek 183
Siiri Oviir

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esmatähtis on luua kvaliteetseid töökohti, 
mis on vajalikud ka pikemas perspektiivis 
ning loovad kõrget lisandväärtust. 
Seetõttu on oluline, et haridus- ja 
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tööhõivepoliitika toetaksid 
majandusstruktuuri muutusi. Reeglina ei 
teki majanduskriisi ajal kadunud 
töökohad enam samas mahus samadesse 
sektoritesse. Seega peab haridussüsteem 
paindlikult reageerima uue 
majandusstruktuuriga kaasnevatele 
tööturu nõudmistele. Tööhõivepoliitika 
peab tagama töötajate võimalikult sujuva 
ülemineku nii majandussektorite kui ka 
erinevate tööturuseisundite vahel. 
Seetõttu on vajalik senisest enam lähtuda 
pikaajalistest eesmärkidest ja keskenduda 
rohkem koordineeritud tegevusele 
ettevõtlus-, haridus- ja tööhõivepoliitikas.

Or. et

Muudatusettepanek 184
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad arvesse võtma, et 
tööjõunõudlust peaks tõstma 
jätkusuutliku majanduskasvu 
makromajanduslike poliitikate kaudu ja 
ka innovatsiooni ning investeerimise 
tugevdamise ja töökohtade loomise 
piirkondlike poliitikate kaudu. Rohkem 
töökohti on vaja luua, et arendada 
keskkonnasõbralikumat, arukamat, 
inimväärsemat ja rohkem kaasavat 
majandust.
Tööturu osapooltele ja tööandjatele tuleks 
anda tähtsam roll praeguste 
tööturuvõimaluste tuvastamisel ja 
tööviljakuse ning -kvaliteedi tõstmisel.
Liikmesriigid peaksid suurendama 
tööhõivemäära aktiveerimismeetmetega, 
eelkõige etniliste vähemuste, sealhulgas 
romide puhul.
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Liikmesriigid peaksid suurendama tööjõu 
osalemist tööturul soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdse tasustamise 
edendamise poliitika kaudu, eesmärgiga
vähendada sugudevahelist palgaerinevust 
0–5 % võrra 2020. aastaks.
Liikmesriigid peaksid töötama välja 
asjakohased programmid, et toetada ühe 
vanemaga perekondi, keskendudes laste 
elutingimustele.
Liikmesriigid peaksid tagama, et kuni 25-
aastastele noortele, kes on olnud kolm 
kuud töötud, pakutakse kas töökohta või 
haridustee jätkamist.
Fiskaalstiimulid, noorte tööhõivega 
seotud nõuded riigihangetes ning riikide, 
tööturu osapoolte ja tööandjate vaheline 
noorte tööhõive pakt peab tagama 
noortele suurema juurdepääsu tööturule.
Liikmesriigid peaksid rakendama 
tugevaid meetmeid, et ära hoida vari ja 
poolvarimajandust, mida põhjustab 
mitteametlik tööjõud, mis tekitab rohkem 
negatiivseid mõjusid ELi tööturul, selle 
asemel et edendada ainult meetmeid, mis 
on suunatud nende sisemise tööturu 
kaitsmisele; liikmesriigid peaksid 
hindama selle otsuse, mis viib tööturu 
täieliku avanemiseni kõigile ELi 
kodanikele, mõjusid.
Riiklikel ja Euroopa 
mikrokrediidiasutustel peavad olema 
noortele ja naistele mõeldud 
eriprogrammid, tagades miinimumpalga 
esimese aasta jooksul pärast ettevõtluse 
alustamist, et muuta ettevõtlus reaalseks 
valikuks.
Tööhõiveagentuurid peavad pakkuma 
individuaalsete oskuste alaseid koolitusi 
ja tööotsijatele juurdepääsu kiirele 
internetiühendusele, et võimalikult palju 
lihtsustada töökohaotsingut.
Töötavate vaeste arvu tuleks vähendada, 
tagades seaduse või 
kollektiivläbirääkimiste teel 
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miinimumpalga ja mittediskrimineerimise 
seoses sotsiaalse kaitsega.
Liikmesriigid võtavad arvesse põhimõtet, 
et töö ja eraelu vahelist tasakaalu peab 
vajaduse korral parandama, tõhustades 
õigusnorme, et suurendada kaitset 
ebakindla töö eest.
Liikmesriigid peaksid vähendama 
mitteametliku töö määra, ühtlustades 
süsteemi stiimulite, maksumäärade 
suurendamise ja trahvidega.
Töötuskindlustuskavad peaksid olema 
arendatud töökindlustuskavade suunas, 
tagades töökoha, ümberkoolituse või 
sotsiaalselt kasuliku tegevuse igale töötule 
üksikisikule. Igale töötuks jäävale 
üksikisikule peaks pakutama uut algust 
mõistliku ajavahemiku jooksul. Noorte 
puhul peaks see periood olema lühikene, 
kõige rohkem neli kuud, ja enam kogenud 
inimestele kõige enam 12 kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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, millega edendatakse 
aktiivsena vananemist, soolist 
võrdõiguslikkust, võrdset tasustamist ning 
noorte, puuetega inimeste, seaduslike 

välja jäetud
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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, 
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 

Keskkonna seisukohalt ja sotsiaalselt 
jätkusuutliku arengu edendamiseks ja 
tööturul osalemise suurendamiseks kõigil 
tasanditel ning eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate puhul peaksid 
liikmesriigid kohandama maksude ja 
toetuste süsteeme ning suurendama 
avaliku sektori teenuste suutlikkust
pakkuda vajalikku tuge. Liikmesriigid 
peaksid suurendama tööjõu osalemist 
poliitika abil, millega edendatakse HEA 
TÖÖ kontseptsiooni, soolist 
võrdõiguslikkust, võrdset tasustamist 
võrdse töö või võrdväärse töö eest ning 
noorte, puuetega inimeste, sisserändajate ja 
muude haavatavate rühmade kaasamist 
tööturule. Seetõttu on vajalik nn Euroopa 
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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.

noorte tagatis, mis tagab ELis iga noore 
inimese õiguse sobivale, hästi tasustatud, 
kvalifikatsioonile ja oskustele vastavale 
tööle, õppepraktikale, täiendõppele või 
kombineeritud tööle ja koolitusele kohe 
pärast töötuks jäämist. Töö ja eraelu 
ühildamise poliitikat, millega nähakse ette 
taskukohased lapsehoiu- ja muud 
hooldusteenused ja uuendused 
töökorralduses, tuleks võimendada, et 
vähendada tööaega ilma tasu 
vähendamiseta ja seega selleks, et see 
aitaks suurendada tööhõivemäära eelkõige 
noorte, vanemaealiste töötajate ja naiste 
hulgas, pöörates erilist tähelepanu teaduse 
ja tehnika valdkonnas kõrgelt 
kvalifitseeritud naiste tööl hoidmisele. 
Lisaks sellele peaks töö ja eraelu 
ühildamise poliitika tugevdama 
turvalisust seoses töökohavahetusega, 
põhinedes heal töökoha kaitsel, edendades 
sotsiaalseid õigusi ja sotsiaalset kaitset, et 
ennetada sissetuleku ohtu sattumist ning 
tagada pensioniõiguste säilitamine ja
omandamine ning tervisekindlustus jms 
töökohavahetuse ajal ning ka 
puhkeaegade jooksul (nt ülalpeetavate 
hooldamine, täiendkoolitus ja -haridus, 
loomepuhkus jne). Liikmesriigid peaksid 
töö ja eraelu ühildamist edendama ka 
keskmise nädalase tööaja tunduva 
vähendamise ning töönädala puhul 
kehtestatud maksimaalse tööaja tunduva 
lühendamisega ning ületundide range 
piiramisega. Samuti peaksid liikmesriigid 
kõrvaldama takistused esmakordselt 
sisenemiselt tööturule, toetama füüsilisest 
isikust ettevõtjaid ja töökohtade loomist 
muu hulgas sellistes valdkondades nagu 
keskkonnasõbralikud töökohad ja eelkõige 
tähtsates valdkondades, eriti 
sotsiaalteenuste alal, ning edendama 
sotsiaalset innovatsiooni. Noortele ja 
esmakordselt tööturule sisenejatele peaks 
juurdepääs tööturule olema võimaldatud 
tööea tõhusa piiramise kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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, 
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.

Keskkonna seisukohalt ja sotsiaalselt 
jätkusuutliku arengu edendamiseks ja 
tööturul osalemise suurendamiseks kõigil 
tasanditel ning eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate puhul peaksid 
liikmesriigid kohandama maksude ja 
toetuste süsteeme ning suurendama 
avaliku sektori teenuste suutlikkust
pakkuda vajalikku tuge. Liikmesriigid 
peaksid suurendama tööjõu osalemist 
poliitika abil, millega edendatakse HEA 
TÖÖ kontseptsiooni, soolist 
võrdõiguslikkust, võrdset tasustamist 
võrdse töö või võrdväärse töö eest ning 
noorte, puuetega inimeste, sisserändajate ja 
muude haavatavate rühmade kaasamist 
tööturule. Seetõttu on vajalik nn Euroopa 
noorte tagatis, mis tagab ELis iga noore 
inimese õiguse sobivale, hästi tasustatud, 
kvalifikatsioonile ja oskustele vastavale 
tööle, õppepraktikale, täiendõppele või 
kombineeritud tööle ja koolitusele kohe 
pärast töötuks jäämist. Töö ja eraelu 
ühildamise poliitikat, millega nähakse ette
taskukohased lapsehoiu- ja muud 
hooldusteenused ja uuendused 
töökorralduses, tuleks võimendada, et 
vähendada tööaega ilma palga 
vähendamiseta ja seega selleks, et see 
aitaks suurendada tööhõivemäära eelkõige 
noorte, vanemaealiste töötajate ja naiste 
hulgas, pöörates erilist tähelepanu teaduse 
ja tehnika valdkonnas kõrgelt 
kvalifitseeritud naiste tööl hoidmisele. 
Lisaks sellele peaks töö ja eraelu 
ühildamise poliitika tugevdama 
turvalisust seoses töökohavahetusega, 
põhinedes heal töökoha kaitsel, edendades 



AM\820832ET.doc 119/214 PE442.935v02-00

ET

sotsiaalseid õigusi ja sotsiaalset kaitset, et 
ennetada sissetuleku ohtu sattumist ning 
tagada pensioniõiguste säilitamine ja
omandamine ning tervisekindlustus jms 
töökohavahetuse ajal ning ka 
puhkeaegade jooksul (nt ülalpeetavate 
hooldamine, täiendkoolitus ja -haridus, 
loomepuhkus jne). Liikmesriigid peaksid 
töö ja eraelu ühildamist edendama ka 
keskmise nädalase tööaja tunduva 
vähendamise ning töönädala puhul 
kehtestatud maksimaalse tööaja tunduva 
lühendamisega ning ületundide range 
piiramisega. Samuti peaksid liikmesriigid 
kõrvaldama takistused esmakordselt 
sisenemiselt tööturule, toetama füüsilisest 
isikust ettevõtjaid ja töökohtade loomist 
muu hulgas sellistes valdkondades nagu 
keskkonnasõbralikud töökohad ja eelkõige 
tähtsates valdkondades, eriti 
sotsiaalteenuste alal, ning edendama 
sotsiaalset innovatsiooni. Noortele ja 
esmakordselt tööturule sisenejatele peaks 
juurdepääs tööturule olema võimaldatud 
tööea tõhusa piiramise kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 188
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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, 
millega edendatakse aktiivsena 

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, 
millega edendatakse aktiivsena 
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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.

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 ja kvaliteetsed 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.
Liikmesriigid peaksid võtma meetmeid, et 
edendada isade osalust lastehoidmisel.
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. Naiste ja meeste 
sissetulekute olukorra kohta peaks 
koostama korrapäraselt aruandeid.

Or. de

Muudatusettepanek 189
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 süsteemid, vähendades töö 
maksustamist, ning rakendama 
demograafiliste probleemidega tegelevat 
sihipärast poliitikat, mis toetaks jõuliselt 
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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.

sotsiaalset taastootmist ja võimaldaks 
sisserändajatel siseneda tööturule, tõstes 
tööhõive taset, et pakkuda vajalikke 
rahalisi vahendeid asjakohastele ja 
jätkusuutlikele 
sotsiaalkindlustussüsteemidele ning
juurdepääsetavatele kvaliteetsetele avaliku 
sektori teenustele. Liikmesriigid peaksid 
suurendama tööjõu osalemist poliitika abil, 
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.

Or. it

Muudatusettepanek 190
Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkurentsivõime parandamiseks ja 
tööturul osalemise suurendamiseks kõigil 
tasanditel ning eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate puhul ning 

Konkurentsivõime parandamiseks ja 
tööturul osalemise suurendamiseks kõigil 
tasanditel ning eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate puhul ning 
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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, 
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.

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, 
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. 
Liikmesriigid peaksid lisaks edendama nii 
individuaalseid kui ka kollektiivseid 
füüsilisest isikust ettevõtjate 
ettevõtlusvorme sotsiaalmajanduse 
ettevõtete kaudu. Toetada tuleks 
sotsiaalmajanduse ettevõtteid kui olulisi 
töökohtade loomise võimalusi, sest need 
sõltuvad vähem majandustsüklitest ja 
pakuvad sageli töömahukaid ja 
sotsiaalselt kasulikke teenuseid.

Or. es

Muudatusettepanek 191
Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

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

peaksid liikmesriigid läbi vaatama 
maksude ja toetuste süsteemid ning avaliku 
sektori teenuste suutlikkuse pakkuda 
vajaliku tuge. Liikmesriigid peaksid 
suurendama tööjõu osalemist poliitika abil, 
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 tuleks pöörata erilist tähelepanu 
kaugtööle, julgustades liikmesriike 
rakendama sotsiaalseid ja 
fiskaalmeetmeid, mis sellist liiki tegevuse 
võimalikuks teevad. 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 192
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkurentsivõime parandamiseks ja 
tööturul osalemise suurendamiseks kõigil 
tasanditel ning eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate puhul ning 

Konkurentsivõime parandamiseks ja 
tööturul osalemise suurendamiseks kõigil 
tasanditel ning eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate puhul ning 



PE442.935v02-00 124/214 AM\820832ET.doc

ET

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, 
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.

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, 
millega edendatakse soolist 
võrdõiguslikkust, võrdset tasustamist ning 
noorte, puuetega inimeste, seaduslike 
sisserändajate ja muude haavatavate 
rühmade ning majanduslikest 
asustuskeskustest kaugel asuvate 
rühmade kaasamist tööturule uute 
tehnoloogiate kasutuselevõtu abil. Töö ja 
eraelu ühildamise poliitikat, millega 
nähakse ette taskukohased lapsehoiu- ja 
muud hooldusteenused, sotsiaalhüvitised
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 ning 
sellega seotud ebavõrdse kohtlemise, 
toetama füüsilisest isikust ettevõtjaid ja 
töökohtade loomist muu hulgas sellistes 
valdkondades nagu keskkonnasõbralikud 
töökohad ja hoolekanne ning edendama 
sotsiaalset innovatsiooni.

Or. el

Muudatusettepanek 193
Tadeusz Cymański

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkurentsivõime parandamiseks ja 
tööturul osalemise suurendamiseks kõigil 
tasanditel ning eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate puhul ning 

Konkurentsivõime parandamiseks ja 
tööturul osalemise suurendamiseks kõigil 
tasanditel ning eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate puhul ning 
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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, 
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.

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, 
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 ja 
hoolekannet ning edendama sotsiaalset 
innovatsiooni.

Or. pl

Muudatusettepanek 194
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

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 
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sektori teenuste suutlikkuse pakkuda 
vajaliku tuge. Liikmesriigid peaksid 
suurendama tööjõu osalemist poliitika abil, 
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.

sektori teenuste suutlikkuse pakkuda 
vajaliku tuge. Liikmesriigid peaksid 
suurendama tööjõu osalemist poliitika abil, 
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 ja juhtivatel 
töökohtadel 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.

Or. nl

Muudatusettepanek 195
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 
vajalikku 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. 
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. Tööturu toimimise ja 
tõhususe parandamisel peaksid 
liikmesriigid aktiivselt kaasama tööturu 
osapooled riikliku poliitika 
väljatöötamisse ning peaksid täielikult 
arvesse võtma nende õigust – vastavalt 
riiklikele õigusaktidele ja tavadele –
sõlmida ning jõustada kollektiivlepinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

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

maksude ja toetuste süsteemid ning avaliku 
sektori teenuste suutlikkuse pakkuda 
vajalikku tuge. Liikmesriigid peaksid 
suurendama tööjõu osalemist poliitika abil, 
millega edendatakse aktiivsena 
vananemist, soolist võrdõiguslikkust, 
mittediskrimineerimist, võrdset tasustamist 
ning noorte, vanemate inimeste, 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, tunnustama ja toetama 
füüsilisest isikust ettevõtjaid ja 
sõltumatuid asjatundjaid ja töökohtade 
loomist muu hulgas sellistes valdkondades 
nagu keskkonnasõbralikud töökohad ja 
hoolekanne ning edendama sotsiaalset 
innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

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 
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sektori teenuste suutlikkuse pakkuda 
vajaliku tuge. Liikmesriigid peaksid 
suurendama tööjõu osalemist poliitika abil, 
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.

sektori teenuste suutlikkuse pakkuda 
vajalikku tuge. Liikmesriigid peaksid 
suurendama tööjõu osalemist poliitika abil, 
millega edendatakse aktiivsena 
vananemist, soolist võrdõiguslikkust, 
võrdset tasustamist ning noorte ja kuni 45-
aastaste naiste, etniliste vähemuste, 
sealhulgas romide, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

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 
vajalikku tuge. Liikmesriigid peaksid 
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suurendama tööjõu osalemist poliitika abil, 
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.

suurendama tööjõu osalemist poliitika abil, 
millega edendatakse aktiivsena 
vananemist, soolist võrdõiguslikkust, 
võrdset tasustamist ning noorte, puuetega 
inimeste, hooldajate, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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, millega edendatakse 
aktiivsena vananemist, soolist 

Selles kontekstis peaksid Euroopa 
Sotsiaalfondi vahendid olema igakülgselt 
kasutatud, et suurendada tööalast 
konkurentsivõimet ja töökoha kvaliteeti 
isiklike oskuste arendamise meetmetega ja 
et täita kvaliteedinõudeid tulevastel 
töökohtadel. Et edendada tööalast 
liikuvust, peavad liikmesriigid
suurendama inimeste avatust liikuvusele, 
pakkudes selleks stiimuleid.
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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, millega edendatakse 
aktiivsena vananemist, soolist 
võrdõiguslikkust, võrdset tasustamist ning 
noorte, puuetega inimeste, seaduslike 
sisserändajate ja muude haavatavate 

Selles kontekstis peaksid Euroopa 
Sotsiaalfondi vahendid olema igakülgselt 
kasutatud, et suurendada tööalast 
konkurentsivõimet ja tööjõu 
kohandumisvõimet. Et edendada tööalast 
liikuvust, peavad liikmesriigid 
suurendama inimeste avatust liikuvusele, 
pakkudes selleks stiimuleid.
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Täieliku tööhõive saavutamiseks ja 
kvalifitseerimata töötajate probleemide
käsitlemiseks keerulisel tööturul peaksid 
liikmesriigid aktiivse tööturupoliitika 
ümber suunama 
koolitamisele/ümberkoolitamisele ja 
suunama tööpakkumisi, vaadates samas 
läbi maksu- ja toetussüsteemid ja riiklike 
teenuste mahu, et pakkuda vajalikku tuge 
ja stiimuleid töökohtade loomisele, 
tagades samal ajal rahalise 
jätkusuutlikkuse. Liikmesriigid peavad 
tagama, et muutused maksu- ja 
sotsiaalsüsteemides eelistaksid ettevõtteid 
ja tähtajatuid töölepinguid ning 
kannaksid hoolt kollektiivlepinguga 
kokku lepitud palkade eest ja tagaksid 
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samas rahalise jätkusuutlikkuse.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mittediskrimineerimise ning töö ja eraelu 
tasakaalustamise alaste ELi õigusaktide 
rakendamist, töötajate teavitamist ja 
nendega konsulteerimist ning Euroopa 
töönõukogude rakendamist tuleb 
parandada.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Lisa – 7. suunis – lõik 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad kasutama Euroopa 
mikrokrediidirahastut näitena sellest, 
kuidas kombineerida majandus- ja 
sotsiaalmeetmeid, et elavdada majandust 
ja edendada tööhõive kasvu.
Riiklikud ja Euroopa 
mikrokrediidirahastud peavad toimima 
koos erikoolituste ja -
nõustamisprogrammidega ning 
sotsiaaltoetuste kavadega, tagades 
miinimumpalga esimese aasta jooksul 
pärast ettevõtluse alustamist, et muuta 
ettevõtlus reaalseks valikuks.

Or. en
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Muudatusettepanek 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 3 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid samuti edendama ja 
investeerima sotsiaalteenustesse, mis on 
üldsuse huvides, sealhulgas tööhõivesse, 
tervishoidu ja eluasemeteenustesse, mis 
peavad olema piisavalt rahastatud.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 4

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, 
vanemaealiste töötajate ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate suurema 
tööturul osalemise ning seaduslike 
sisserändajate parema tööturule 
kaasamise kaudu. 

Vähestel kasvu väljavaadetel tulevastel 
aastatel koos liikmesriikide otsusega 
varaselt eelarved konsolideerida võib olla 
hävitav mõju Euroopa tööhõivele, 
võimalusega, et täiendavalt võivad kuni 
viis miljonit töökohta kaduda. 
Liikmesriigid peaksid suunama oma 
majanduspoliitikat ja ELi 2020. aasta 
strateegiat eesmärgiga saavutada 
keskpikas perspektiivis töökohtade 
loomise sihtmäär – vähemalt neli miljonit 
uut (inimväärset ja valdavalt 
keskkonnasõbralikku) netotöökohta 2014. 
aastaks. Liikmesriigid peaksid seepärast 
tugevdama nõudluse poolt tööturul ja 
suurendama investeeringuid kasvu heaks, 
suurendades Euroopa ja riiklike eelarvete 
tulusid selliste meetmetega nagu 
eurovõlakirjad või järjekindel võitlus 
mitteametlike töökohtade ja maksupettuse 
vastu.

Or. en
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Muudatusettepanek 206
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 4

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, 
vanemaealiste töötajate ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate suurema 
tööturul osalemise ning seaduslike 
sisserändajate parema tööturule kaasamise 
kaudu.

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, 
vanemaealiste töötajate ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate, puuetega 
inimeste suurema tööturul osalemise ning 
seaduslike sisserändajate parema tööturule 
kaasamise kaudu.

Or. el

Muudatusettepanek 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 4

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, 
vanemaealiste töötajate ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate suurema
tööturul osalemise ning seaduslike 
sisserändajate parema tööturule kaasamise 
kaudu.

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 (kuni 
90 %), vanemaealiste töötajate ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate tööturul 
osalemise suurendamise ning seaduslike 
sisserändajate parema tööturule kaasamise 
kaudu.

Or. pl
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Muudatusettepanek 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 4

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, 
vanemaealiste töötajate ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate suurema 
tööturul osalemise ning seaduslike 
sisserändajate parema tööturule kaasamise 
kaudu.

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, 
vanemaealiste töötajate – eelkõige 
vanemate naiste – ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate suurema 
tööturul osalemise ning sisserändajate 
parema tööturule kaasamise kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 209
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 4

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, 
vanemaealiste töötajate ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate suurema 
tööturul osalemise ning seaduslike 
sisserändajate parema tööturule kaasamise 
kaudu.

ELi tööturupoliitika 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, vanemaealiste töötajate ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate suurema 
tööturul osalemise ning seaduslike 
sisserändajate parema tööturule kaasamise 
kaudu.

Or. nl
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Muudatusettepanek 210
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 4

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,
vanemaealiste töötajate ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate suurema 
tööturul osalemise ning seaduslike 
sisserändajate parema tööturule kaasamise 
kaudu. 

ELi peamine eesmärk, mille alusel 
liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid, on püüda saavutada 2020. 
aastaks nii 20–64-aastate naiste kui ka
meeste 75 % tööhõivemäär muu hulgas 
noorte, vanemaealiste töötajate ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate suurema 
tööturul osalemise ning seaduslike 
sisserändajate parema tööturule kaasamise 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 4 – alalõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Naiste tööhõivemäära tuleks 
suurendada 75 %-le, mis sisaldab 
vähemalt 50 % ulatuses tööd, mis 
võimaldab majanduslikku sõltumatust.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 4 – alalõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Tööhõivemäär inimestele vanuserühmas 
55–64 aastat peaks olema suurendatud 60 
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%-le.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 4 – alalõik 3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Noorte tööpuuduse määr ei tohiks olla 
kõrgem kui üldine tööpuuduse määr ja 
peaks olema vähendatud 10 %-le 2015. 
aastaks.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 4 – alalõik 4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Noorte tagatis peaks olema kehtestatud 
kõigis liikmesriikides, mis tagab töökoha, 
hariduse või täienduskoolituse alla 25-
aastastele noortele maksimaalselt 
neljakuulise perioodi jooksul pärast 
töötuks jäämist.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. suunis: Tööturu vajadustele vastava 8. suunis: Töötajate välja- ja täiendusõppe 
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kvalifitseeritud tööjõu arendamine ning 
töökohtade kvaliteedi ja elukestva õppe 
edendamine

taseme parandamine ja elukestva õppe 
edendamine

Or. de

Muudatusettepanek 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. suunis: Tööturu vajadustele vastava
kvalifitseeritud tööjõu arendamine ning 
töökohtade kvaliteedi ja elukestva õppe 
edendamine

8. suunis: Kvalifitseeritud tööjõu 
arendamine ning inimväärse töö ja 
töökohtade kvaliteedi ja elukestva õppe 
parandamine

Or. en

Muudatusettepanek 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. suunis: Tööturu vajadustele vastava
kvalifitseeritud tööjõu arendamine ning
töökohtade kvaliteedi ja elukestva õppe 
edendamine

8. suunis: Töökohtade kvaliteedi ja 
elukestva õppe edendamine ning 
kvalifitseeritud tööjõu arendamine

Or. en

Muudatusettepanek 218
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad 2020. aastaks 
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riikliku eesmärgi vähendada koolist 
väljalangemise määra alla 10 %, 
suurendades samal ajal 30–34-aastase 
inimeste osa, kes on lõpetanud kõrgema 
või samaväärse hariduse, vähemalt 40 %-
ni.

Or. en

Muudatusettepanek 219
Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 
elukestvaks 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, muutma 
paindlikumaks eeskirjad, mis 
võimaldavad liikmesriikide kodanikel 
teises liikmesriigis 
töötuskindlustushüvitist saada, toetama 
ettevõtete asutamist, sealhulgas töötajate 
jaoks, lihtsustades haldusmenetlusi ja 
pakkudes ettevõtluse alustamisel 
kasulikke maksusoodustusi või 
sotsiaalmaksusoodustusi, toetama töö ja 
pensioniea ühendamist, edendama 
valdkonnaülese pädevuse omandamist ja 
loovust ning keskenduma oma 
jõupingutustes eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate toetamisele ja 
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vanemaealiste töötajate tööalase 
konkurentsivõime suurendamisele, 
vajaduse korral ettevõtetele abi andmise 
või maksusoodustuste või sotsiaalsete 
stiimulite kaudu, tõhustades samal ajal ka 
kvalifitseeritud töötajate, sealhulgas 
teadlaste koolitust, oskusi ja kogemusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 220
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 
elukestvaks õppeks, kasutades kõiki 
kättesaadavaid vahendeid ELi, riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil, nii avalikus kui ka 
erasektoris, ning see peaks olema 
suunatud prioriteetsetele rühmadele 
valikulise poliitika alusel. Lisaks vajalike 
vahendite kättesaadavaks tegemisele 
peaksid tööturu kaks osapoolt töötama 
välja eeskirjad seoses töö ja koolituse 
ühendamise uute viiside juhtimisega, 
pöörates erilist tähelepanu soolisele 
võrdõiguslikkusele ning töö ja eraelu 
ühildamise probleemidele. Ette tuleks 
näha ka võimalused alustada uuesti 
õppimist, tagades igale täiskasvanule 
võimaluse oma kvalifikatsiooni tõstmiseks, 
ning suunatud rände- ja 
integratsioonipoliitika. Liikmesriigid 
peaksid Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku alusel, mille 
komisjon peab kindlasti ilma 
edasilükkamisteta vastu võtma, töötama 
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välja 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.

Or. it

Muudatusettepanek 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Liikmesriigid peaksid edendama 
laiahaardelist teadmiste ja oskuste 
pakkumist, et töötajad saaksid kõigis 
kolmes tööturusektoris toimuvate pidevate 
ümberkorralduste ja muutuste tingimustes 
püsiva ning täisajaga töökoha, mis 
kindlustab nende elatise ja võimaldab 
osaleda ühiskonna- ja kultuurielus.
Kvaliteetse alushariduse ja atraktiivse 
kutseharidusega peaksid kaasnema tõhusad 
stiimulid elukestvaks õppeks ja võimalused 
alustada uuesti õppimist, tagades igale 
täiskasvanule igal ajal võimaluse oma 
kvalifikatsiooni tõstmiseks, ning suunatud 
rände- ja integratsioonipoliitika.
Liikmesriigid peavad välja töötama 
omandatud kvalifikatsiooni tunnustamise 
süsteemid, kõrvaldama takistused töötajate 
tööalase ja geograafilise liikuvuse eest, 
edendama valdkonnaülese pädevuse 
omandamist ja loovust, keskenduma oma 
jõupingutustes eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate toetamisele, ja 
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töötajate, sealhulgas teadlaste koolitust, 
oskusi ja kogemusi.

võitlema diskrimineerimisega väljaõppele 
ja täienduskoolitusele juurdepääsul, 
tõhustades samal ajal ka kvalifitseeritud 
töötajate, sealhulgas teadlaste koolitust, 
oskusi ja kogemusi.

Or. de

Muudatusettepanek 222
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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. Vajalik nihe 
jätkusuutlikuma majanduse suunas vajab 
pidevat oskuste arengut. Liikmesriigid
peavad seepärast kohandama oma 
koolitussüsteeme, et tagada tööjõule 
võimalus kohandada oma oskusi vastavalt 
jätkusuutliku majanduse tööturu 
vajadustele, tuginedes pädevusepõhise 
koolituse kontseptsioonile. Kvaliteetse 
alushariduse ja atraktiivse kutseharidusega 
peaksid kaasnema tõhusad stiimulid 
elukestvaks 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 
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töötajate, sealhulgas teadlaste koolitust, 
oskusi ja kogemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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, 
rakendades haridussüsteemi ja tööturu 
vahelist vajalikku kooskõlastamist,
peaksid kaasnema tõhusad stiimulid 
elukestvaks 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 töö kaotanud töötajate 
tööalase konkurentsivõime suurendamisele, 
tõhustades samal ajal ka kvalifitseeritud 
töötajate, sealhulgas teadlaste koolitust, 
oskusi ja kogemusi.

Or. el
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Muudatusettepanek 224
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 
elukestvaks 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, võttes arvesse 
sätestatud sotsiaalsete õiguste 
kaasaskantavust, 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. Liikuvuse 
edendamiseks Euroopa tööturgude piires 
on soovitatav luua standardeeskirjad 
kvalifikatsioonide ja pädevuste kohta.

Or. nl

Muudatusettepanek 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 1
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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, et pakkuda igas 
eluetapis üksikisikutele enam ja paremat 
kvalifikatsiooni ja kutseoskusi, mis on 
tõhusa ja jätkusuutliku majanduskasvu 
eeltingimus. Kvaliteetse alushariduse ja 
atraktiivse kutseharidusega peaksid 
kaasnema tõhusad stiimulid elukestvaks
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.

Or. it

Muudatusettepanek 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Liikmesriigid peaksid edendama 
tööviljakust ja tööalast konkurentsivõimet 
piisava teadmiste ja oskuste pakkumisega, 
mis on vastavuses tööturu praeguse ja 
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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.

tulevase nõudlusega. Kvaliteetse 
alushariduse ja atraktiivse kutseharidusega 
peaksid kaasnema tõhusad stiimulid 
elukestvaks õppeks ja võimalused alustada 
uuesti õppimist. Liikmesriigid peaksid 
pakkuma noortele vanuses 25–35 
eluaastat võimalust alustada uuesti 
õppimist, mille hulka kuulub kohustusliku 
hariduse ja kutseõppekoolituse 
pakkumine. Tagades lisaks igale 
täiskasvanule võimaluse oma 
kvalifikatsiooni tõstmiseks suunatud 
rände- ja integratsioonipoliitikaga. 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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, 

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 
elukestvaks õppeks ja võimalused alustada 
uuesti õppimist, tagades igale täiskasvanule 
võimaluse oma kvalifikatsiooni tõstmiseks, 
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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.

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 ja nooremate töötajate 
tööalase konkurentsivõime suurendamisele, 
tõhustades samal ajal ka kvalifitseeritud 
töötajate, sealhulgas teadlaste koolitust, 
oskusi ja kogemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Tööstuse vajadustele vastava kvaliteetse 
alushariduse ja atraktiivse kutsekoolituse 
võimaldamine ja tööturu tulevane nõudlus 
on liikmesriikide olulised prioriteedid. 
Need peaksid olema täiendatud
võimalusega alustada uuesti õppimist ja 
tõhusate stiimulitega elukestvaks õppeks, 
kusjuures tööturu osapooli kutsutakse 
üles seda ajaliselt võimaldama ning 
kutseharidust ka rahaliselt toetama. 
Liikmesriigid peaksid eelkõige 
vähendama koolidest väljalangemise 
määra vähemaks kui 10 % ning 
täiendama rände- ja migratsioonipoliitikat 
keeleõppe- ja sotsiaaluuringute 
asutustega. Liikmesriigid peaksid samuti
välja töötama süsteemid, millega 
tunnustatakse omandatud oskusi ja 
pädevusi.
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tööalase konkurentsivõime 
suurendamisele, tõhustades samal ajal ka 
kvalifitseeritud töötajate, sealhulgas 
teadlaste koolitust, oskusi ja kogemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööandjate soovikohane geograafiline ja 
piiriülene liikuvus ei tohi viia 
töötingimuste halvenemiseni ning 
pensionide ja töötuskindlustustoetuste 
vähenemiseni. Geograafiline liikuvus ei 
tohiks kunagi viia sotsiaalstandardite 
alanemiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koolidele, ettevõtetele ja ametiasutustele 
avatud tõhusa elukestva õppe strateegiaid 
peaks edendama, kaasa arvatud 
asjakohaseid stiimuleid ja kulude 
jagamise mehhanisme, et parandada 
osalust pidevas koolituses ja töökoha 
koolitustel kogu elutsükli vältel, eelkõige 
madala kvalifikatsiooniga ja vanemate 
töötajate hulgas.
Liikmesriigid peaksid arendama 
individuaalseid karjääriplaane tööd 
otsivatele inimestele koolituse 
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võimaldamiseks.
Peaks olema tagatud õiglane üleminek 
keskkonnasõbralikele töökohtadele, 
võimaldades sujuvat üleminekut 
keskkonnahoidlikesse sektoritesse, 
koolitades ümber töötajaid, mida 
toetatakse riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil.
Kõik inimressursid, oskused ja teadmised 
peaksid olema rakendatud, andes naistele 
võrdsed võimalused käimasolevates 
koolitustes ja elukestvas õppes.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon peaks lisama üheksanda 
võtmepädevuse seoses keskkonna, 
kliimamuutuse ja jätkusuutliku arenguga, 
mis on teadmistepõhises ühiskonnas 
esmatähtsad, elukestva õppe raamistikku.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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, 

Koostöös tööturu osapoolte ja 
ettevõtlussektoriga peaksid liikmesriigid 
parandama juurdepääsu koolitusele ning 
tugevdama haridus- ja karjäärinõustamist, 
kombineerituna süstemaatilise teabega uute 
vabade töökohtade ja võimaluste kohta, 
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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.

ettevõtluse edendamisega ja 
oskusvajaduste parema ennetamisega ja 
vältima seejuures kvaliteetsetele karjääri-
ja koolitusvõimalustele juurdepääsul 
soopõhist tööturu killustatust.
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. Tasakaalustatud tööturupoliitika 
mõistes peaks eelkõige looma õiglase 
sissetulekuga ja tervisekaitse kõrgetele 
nõuetele vastavaid inimväärseid töökohti.
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.

Or. de

Muudatusettepanek 233
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöös tööturu osapoolte ja 
ettevõtlussektoriga peaksid liikmesriigid 
parandama juurdepääsu koolitusele ning 
tugevdama haridus- ja karjäärinõustamist, 

Koostöös tööturu osapoolte ja ettevõtetega
peaksid liikmesriigid parandama 
juurdepääsu koolitusele ning tugevdama 
haridus- ja karjäärinõustamist, 
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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.

kombineerituna süstemaatilise teabega uute 
vabade töökohtade ja võimaluste kohta, 
edendama ettevõtlust ja ennetama
paremini kvaliteedinõudeid. 
Inimressursside, kõrgema kvalifitseerituse 
ja koolituste arendamist tuleks rahastada 
inimeste endi, tööandjate ja riikide ühise 
rahalise panuse kaudu. Juurdepääs 
kvaliteetsele üld- ja kutsekoolitusele ning 
koolist väljalangenute taasintegreerimine 
haridussüsteemi peaks olema kõigile igal 
ajal võimalik.

Liikmesriigid peaksid ühtlustama 
investeeringud haridussüsteemi nii, et 
oskuste taseme tõstmise eesmärk töötava 
elanikkonna seas saavutatakse, võttes 
arvesse ka informaalset ja mitteformaalset 
õppimist. Seejuures peaksid eelkõige 
tööalase konkurentsivõimega seotud 
reformid olema suunatud sellele, et 
täienduskoolituse või info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia alaste 
teadmiste kaudu omandada 
põhipädevused, mida iga töötaja vajab, et 
teadmistepõhises majanduses edukas olla. 
Samme peaks astuma selleks, et tagada, et 
noorte ja õpetajate liikuvus kujuneb 
normiks. Liikmesriigid peaksid
parandama üld- ja 
kutseharidussüsteemide avatust ja 
tähtsust, rakendades eelkõige riiklikke 
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kvalifikatsiooniraamistikke, võimaldades 
paindlikke õppeviise ja arendades üld- ja 
kutseharidusasutuste ning töömaailma 
vahelist partnerlust, et märkimisväärselt 
suurendada kõrgetasemeliste teadus- ja 
kutsekraadide osakaalu.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

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 edendamisega 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, 
vajaduse korral maksusoodustuste või 
sotsiaalsete stiimulite abil, või 
edasiõppimis- või koolitusvõimaluste, 
sealhulgas praktikakohtade leidmisel, ning 
sekkuma noorte töötuks jäämise korral 
kiirelt, eelkõige individuaalse toetuse abil.
Kvalifikatsiooni tõstmise ja vajaduste 
ennetamise poliitika tulemuslikkuse üle 
teostatav regulaarne järelevalve peaks 
aitama teha kindlaks valdkonnad, mida 
saaks parandada, ning suurendama haridus-
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igakülgselt kasutama ära ELi vahendeid. ja koolitussüsteemide vastavust tööturu 
vajadustele. Nimetatud eesmärkide 
toetuseks peaksid liikmesriigid igakülgselt 
kasutama ära ELi vahendeid. Sellel 
eesmärgil peaksid liikmesriigid võtma 
meetmeid kõnealuste vahendite eesmärgi 
ja kasutamistingimuste alase teabe 
avalikustamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Vajalik on välja arendada riigi, tööandja 
ja töötajate vahelised vastutuse jagamise 
mudelid oskuste arendamise jaoks.
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 edendamisega ja 
oskusvajaduste parema ennetamisega. 
Naistele ja tütarlastele tingimuste loomine 
nendesse sektoritesse sisenemiseks, kus 
naised on tugevalt alaesindatud, ja 
stereotüüpide vastu võitlemine, mis 
endiselt nende ametite puhul valitsevad, 
on võtmetähtsusega soolise 
võrdõiguslikkuse ja tööturu nõudluse 
tagamisel. Investeeringuid inimressursside 
arendamisse, kvalifikatsiooni tõstmisesse 
ja elukestva õppe programmides 
osalemisse tuleks toetada riigi, inimeste 
endi ja tööandjate ühise rahalise panuse 
kaudu. Liikmesriikide eelarved ja ELi 
eelarve, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfond 
ja Globaliseerumisega Kohanemise 
Euroopa Fond, peaksid olema 
koordineeritud ja nende eesmärk peaks 
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vastavust tööturu vajadustele. Nimetatud 
eesmärkide toetuseks peaksid liikmesriigid 
igakülgselt kasutama ära ELi vahendeid.

olema valmistada ette tööjõudu 
jätkusuutlikumaks majanduseks. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Koostöös tööturu osapoolte ja 
kodanikuühiskonnaga peaksid 
liikmesriigid parandama juurdepääsu 
koolitusele, sealhulgas kutsekoolitustele,
ning tugevdama haridus- ja 
karjäärinõustamist, kombineerituna 
süstemaatilise teabega uute vabade 
töökohtade ja võimaluste kohta, edendama
ettevõtlust ja ennetama paremini 
kvaliteedinõudeid. Inimressursside, 
kõrgema kvalifikatsiooni ja koolituste 
arendamist tuleks rahastada inimeste endi, 
tööandjate ja riikide ühise rahalise panuse 
kaudu. Juurdepääs kvaliteetsele üld- ja
kutsekoolitusele ning koolist 
väljalangenute taasintegreerimine 
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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.

haridussüsteemi peaks olema kõigile igal 
ajal võimalik. Liikmesriigid peaksid 
ühtlustama investeeringud 
haridussüsteemi ja parandama nende 
tõhusust, nii et saavutatakse oskuste 
taseme tõstmise eesmärk töötava 
elanikkonna seas. Seejuures peaksid 
eelkõige tööalase konkurentsivõimega 
seotud reformid olema suunatud sellele, et 
täienduskoolituse või info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia alaste 
teadmiste kaudu omandada 
põhipädevused, mida iga töötaja vajab, et 
teadmistepõhises majanduses edukas olla.
Samme peaks astuma selleks, et tagada, et 
noorte ja õpetajate liikuvus kujuneb 
normiks. Liikmesriigid peaksid
parandama üld- ja 
kutseharidussüsteemide avatust ja 
tähtsust, rakendades eelkõige riiklikke 
kvalifikatsiooniraamistikke, võimaldades 
paindlikku haridust ja arendades üld- ja 
kutseharidusasutuste ning töömaailma 
vahelist partnerlust, et märkimisväärselt 
suurendada kõrgetasemeliste teadus- ja 
kutsekraadide osakaalu.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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, 

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, innovatsiooni 
tehtavate investeeringute julgustamisega, 
mis võiksid luua töökohti nii uurimis- kui 
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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.

ka arendusetapis, 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 kvaliteetsete, vajalikke 
sotsiaalhüvitisi pakkuvate 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.

Or. el

Muudatusettepanek 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Koostöös tööturu osapoolte ja 
ettevõtlussektoriga peaksid liikmesriigid 
parandama juurdepääsu koolitusele ning 
tugevdama haridus- ja karjäärinõustamist, 
kombineerituna süstemaatilise teabega 
vastavate toetusmeetmete, uute vabade 
töökohtade ja võimaluste kohta, ettevõtluse 
osaluse edendamisega väljaõppel ja 
täienduskoolitusel ja oskusvajaduste 
parema ennetamisega. Investeeringuid 
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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.

inimressursside planeerimisse ja
arendamisse, kvalifikatsiooni tõstmisesse 
ja elukestva õppe programmides 
osalemisse tuleks toetada riigi 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 
ja neid, kes pole kooli lõpetanud, 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 tuleviku 
töökohtadele. Nimetatud eesmärkide 
toetuseks peaksid liikmesriigid igakülgselt 
kasutama ära ELi vahendeid.

Or. de

Muudatusettepanek 239
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

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 edendamisega ja 
oskusvajaduste parema ennetamisega. 
Haridusasutuste ja ettevõtlussektori 
vahelise kontakti julgustamine peaks 
tagama selle, et hariduse pakkumine ja 
tööturu nõuded on üksteisega paremini 
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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.

kooskõlastatud. 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 tasustatud 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.

Or. nl

Muudatusettepanek 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

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 edendamisega ja 
oskusvajaduste parema ennetamisega. 
Investeeringuid inimressursside 
arendamisse, kvalifikatsiooni tõstmisesse 
ja elukestva õppe programmides 
osalemisse tuleks toetada riigi, inimeste 
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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.

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, mis 
on suunatud kutseoskuste omandamisele 
ja töövõimaluste pakkumisele, 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.

Or. pl

Muudatusettepanek 241
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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, 

Koostöös tööturu osapoolte 
ettevõtlussektori ja kõigi sidusrühmadega
peaksid liikmesriigid parandama 
juurdepääsu koolitusele ning tugevdama 
haridus- ja karjäärinõustamist, 
kombineerituna süstemaatilise teabega uute 
vabade töökohtade ja võimaluste kohta, 
ettevõtluse edendamisega 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, 



AM\820832ET.doc 161/214 PE442.935v02-00

ET

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.

vanemaealisi inimesi ja eriti neid, kes ei 
käi tööl ega koolitusel ega omanda 
haridust, peaksid liikmesriigid koostöös 
tööturu osapooltega rakendama võimaluse 
korral kavasid, mille eesmärk on aidata 
äsja ülikooli lõpetanuid esimese töökoha 
leidmisel või edasiõppimis- või 
koolitusvõimaluste, sealhulgas 
praktikakohtade leidmisel ja muu kui 
kutsekoolituse pakkumisel igas vanuses 
inimestele, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

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 edendamisega ja VKEde 
arendamisega ning 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, 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid rohkem 
investeerima transpordi-, energia-, 
telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia 
valdkonna infrastruktuuri ning kasutama 
täiel määral Euroopa struktuurifonde, 
mille eeskirju ja menetlusi tuleks 
ühtlustada, et lihtsustada 
rakendussüsteeme ja innustada 
võimalikke abisaajaid osalema liidu 
kaasrahastatavates programmides. Selle 
saavutamiseks peaksid liikmesriigid 
kooskõlas integreeritud lähenemisviisiga 
looma koostoime ühtekuuluvuspoliitika ja 
muude sektorite poliitika vahel, sest 
ühtekuuluvus ei ole kulu-, vaid jõuallikas, 
selle abil saab realiseerida kasutamata 
potentsiaali, vähendada struktuurseid 
erinevusi riikide ja piirkondade vahel, 
suurendada majanduskasvu ja parandada 
liidu piirkondade konkurentsivõimet 
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globaliseeruvas maailmas, tasakaalustada 
ülemaailmse majanduskriisi mõju ja luua 
sotsiaalset kapitali Euroopa Liidus.

Or. de

Muudatusettepanek 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik haridusvaldkonna ametid, alates 
lasteaiaõpetajatest, peavad olema 
paremini tunnustatud inimväärsete 
töötingimustega, pideva 
täienduskoolitusega ja sooliste kvootide 
rakendamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid soodustama noorte 
teadusuuringuid, pakkudes stipendiume 
ja rahvusvahelist liikuvust Euroopa 
Sotsiaalfondi rahastatud programmide 
raames.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võitlemaks ebakindla ja 
madalakvaliteedilise töö, ebatervisliku 
konkurentsi ja ELi-sisese maksudest 
kõrvalehoidumise vastu, peaksid 
liikmesriigid looma üleeuroopalise 
lähenemisviisi, et tagada töö kvaliteet, 
parandada kõige haavatavamate töötajate 
töötingimusi ja võidelda sotsiaalse 
dumpingu vastu. Liikmesriigid peaksid ka 
tihedas koostöös tööturu osapooltega 
tõhustama jõustamist, järelevalvet, 
kontrolli ja sanktsioone. Jätkusuutlik 
töökohtade loomine ning jätkusuutlike, 
keskkonnasõbralike töökohtade strateegia

Or. en

Muudatusettepanek 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvalifikatsiooni tõstmise ja ennetava 
poliitika toimimise 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.

Or. en

Muudatusettepanek 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa lepingutes kokku lepitud 
koolidele, ettevõtetele ja riiklikele 
asutustele avatud tõhusa elukestva õppe 
strateegiaid peaks edendama, kaasa 
arvatud asjakohaseid stiimuleid ja kulude 
jagamise mehhanisme, et parandada 
osalust pidevas koolituses ja töökoha 
koolitustel kogu elutsükli vältel, eelkõige 
madala kvalifikatsiooniga ja vanemate 
töötajate hulgas. Parem koostöö hariduse, 
koolituse ja elukestva õppe vahel on 
vajalik suurenenud sõltuvuse tõttu 
innovatsioonist ja võrdsetest võimalustest. 
Sellist koostööd tuleb rahastada vähemalt 
7 % ulatuses SKPst.
Õppimine ja koolitamine peaksid looma 
kvalifikatsioonid ja pädevused, mida 
inimesed vajavad pikaks perspektiiviks 
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tööturul.
Uued tööalased vajadused, 
võtmepädevused ja tulevased nõuded 
oskustele peaksid olema käsitletud, 
parandades kvalifikatsioonide ennetamist 
ja läbipaistvust, nende tõhusat ja piiriülest 
tunnustamist ning informaalse ja 
mitteformaalse õppe kinnitamist. Kõik 
inimressursid, oskused ja teadmised 
peaksid olema rakendatud, andes naistele 
võrdsed võimalused käimasolevates 
koolitustes ja elukestvas õppes. 2014. 
aastaks peaks täiendavad 15 % 
täiskasvanutest osalema elukestvas õppes. 
Tööandjad peavad olema kohustatud 
pakkuma ja toetama täienduskoolitust 
elukestva õppe raames ja soodustama 
vanusepõhiste töökohtade loomist. 
Tööalane õpe peab parandama tööalast 
konkurentsivõimet juhul, kui ettevõte 
suletakse.
Sellega seoses peaks haridus olema 
tasuta.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 2 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid võtma endale 
kohustuse täiendada ja kooskõlastada 
oma riiklikke eesmärke, et vähendada 
piirkondadevahelist sotsiaalseid ja 
majanduslikke erinevusi.

Or. en



AM\820832ET.doc 167/214 PE442.935v02-00

ET

Muudatusettepanek 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. a suunis (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. a suunis Jätkusuutlik töökohtade 
loomine ja jätkusuutlike, 
keskkonnasõbralike töökohtade strateegia
Selleks et saavutada arukam, 
jätkusuutlikum ja kaasavam majandus, 
vajab EL keskkonnasõbralike töökohtade 
strateegiat, mis täidab oskuste, töökohaga 
kohanemise ja ühiskonna muutumise 
nõudeid.
Selline strateegia peaks hõlmama arukaid 
investeeringuid uute keskkonnasõbralike 
töökohtade loomiseks; stiimuleid 
olemasolevate töökohtade 
keskkonnasõbralikeks töökohtadeks 
muutmiseks; investeerimist koolitamisse 
ja elukestvasse õppesse, et toetada 
arenevaid töötajaid ja võimaldada 
töötajatel liikuda vajaduse korral uutele 
töökohtadele; üleminekukaitse 
raamkokkulepet, sealhulgas õigust 
koolitustele ja piisavale 
sotsiaalkindlustusele ühelt töökohalt 
teisele ülemineku perioodil; tööturu 
osapoolte vahelist lepet elukestva õppe 
õiguse ja koolituste kohta töökohal ning 
toetust oskuste kohandamiseks ja töökoha 
üldiseks korralduseks.
Liikmesriigid ja EL peaksid koondama 
oma töökohtade loomise alased 
jõupingutused ettevõtete ja töötajate 
ülemineku toetamisele tööstuse 
kulukamatelt aladelt sektoritesse, kuhu 
luuakse uusi ja jätkusuutlikke töökohti; 
toetava infrastruktuuri loomisele 
majanduse uutele valdkondadele, millel 
on jätkusuutlike töökohtade loomise 
potentsiaali, investeerides eelkõige VKEde 
kui peamiste tööturu mõjutajate 
koolitamisse, innovatsiooni ja 
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teadusuuringutesse; üldhuviteenuste 
tööpotentsiaali tugevdamisele, sidudes 
töökohtade loomise eesmärgi positiivse 
aktiivse kaasatuse aspektidega, viies 
avalikud investeeringud kooskõlla 
jätkusuutliku kvaliteetse tööga.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. a suunis (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. a suunis Sotsiaalse ja majandusliku 
ühtekuuluvuse poliitika tugevdamine 
tööhõive toetuseks
Liikmesriigid võtavad endale kohustuse 
korrastada, täiendada, kooskõlastada ja 
kohandada riiklikke eesmärke riigisiseselt 
ja üksteise vahel, mille tulemusel 
vähendatakse majandusarengu 
piirkondadevahelisi erinevusi.
Liikmesriigid on teadlikud, et 
ühtekuuluvuspoliitika esindab tõhusat ja 
toetavat, kuid mitte allutatud vahendit 
suunistele, hõlmates piirkondlikke 
iseärasusi, toetades piirkondi sotsiaal-
majanduslike probleemide ületamisel ja 
vähendades erinevusi. 
Integreeritud lähenemisviis, 
mitmetasandiline juhtimine ja 
partnerluspõhimõtted peaksid olema 
juhtimise keskmes ja strateegia vahendid, 
kusjuures eelkõige piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil on oluline roll 
strateegia levitamisvahendina, et jõuda 
liidus tegutsevate ning tootvate 
loendamatute majandus- ja sotsiaalsete 
osalejateni, eelkõige VKEdeni. 
Seetõttu ei ole ühtekuuluvuspoliitika 
ainult stabiilsete rahaeraldiste allikaks, 
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vaid on ka võimas vahend 
majandusarengu jaoks ja seega tööhõivet 
edendav vahend liidu kõigi piirkondade 
jaoks. 
Liikmesriigid peaksid investeerima 
rohkem transpordi, energia, 
telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia 
infrastruktuuri ning kasutama täiel 
määral Euroopa struktuurifonde. 
Selleks et lihtsustada rakendussüsteeme, 
tuleks julgustada võimalike abisaajate 
osalust liidu kaasrahastatud 
programmides. 
Selle saavutamiseks peaksid liikmesriigid 
kooskõlas integreeritud lähenemisviisiga 
looma koostoime ühtekuuluvuspoliitika ja 
muude sektorite poliitika vahel, sest 
ühtekuuluvus ei ole kulu-, vaid jõuallikas, 
selle abil saab realiseerida kasutamata 
potentsiaali, vähendada struktuurseid 
erinevusi riikide ja piirkondade vahel, 
suurendada majanduskasvu ja parandada 
liidu piirkondade konkurentsivõimet 
globaliseeruvas maailmas, tasakaalustada 
ülemaailmse majanduskriisi mõju ja luua 
sotsiaalset kapitali Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8 a. suunis (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. suunis: Ühtekuuluvuspoliitika 
reformimine ja tugevdamine tööhõive 
toetamiseks
Liikmesriigid kohustuvad riigisiseselt ja 
riikide vahel seadma, täiendama, 
kooskõlastama ja kohandama riiklikke 
eesmärke nii, et piirkondadevaheline 
majandusarengu erinevused vähenevad.
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Liikmesriigid on teadlikud sellest, et 
ühtekuuluvuspoliitika on suuniste tõhus 
ja toetav, kuid allutamata vahend, mis 
arvestab piirkondlike eripäradega, toetab 
piirkondade sotsiaal-majanduslike 
raskuste ületamist ja vähendab erinevusi. 
Integreeritud lähenemisviis, 
mitmetasandiline juhtimine ja 
partnerluspõhimõtted peaksid olema 
juhtimise keskmes ja strateegia vahendid, 
kusjuures eelkõige piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil on oluline roll 
strateegia levitamisvahendina, et jõuda 
liidus tegutsevate ning tootvate 
loendamatute majandus- ja sotsiaalsete 
osalejateni, eelkõige VKEdeni. Seetõttu ei 
ole ühtekuuluvuspoliitika ainult 
stabiilsete rahaeraldiste allikaks, vaid on 
ka võimas vahend majandusarengu jaoks 
ja seega tööhõivet edendav vahend liidu 
kõigi piirkondade jaoks. 
Liikmesriigid peaksid rohkem 
investeerima transpordi, energia, 
telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia 
infrastruktuuri ning kasutama täiel 
määral Euroopa struktuurifonde, mille 
eeskirju ja menetlusi tuleks ühtlustada, et 
lihtsustada rakendussüsteeme ja 
julgustada võimalikke abisaajaid osalema 
liidu kaasrahastatavates programmides. 
Selle saavutamiseks peaksid liikmesriigid 
kooskõlas integreeritud lähenemisviisiga 
looma koostoime ühtekuuluvuspoliitika ja 
muude sektorite poliitika vahel, sest 
ühtekuuluvus ei ole kulu-, vaid jõuallikas, 
selle abil saab realiseerida kasutamata 
potentsiaali, vähendada struktuurseid 
erinevusi riikide ja piirkondade vahel, 
suurendada majanduskasvu ja parandada 
liidu piirkondade konkurentsivõimet 
globaliseeruvas maailmas, tasakaalustada 
ülemaailmse majanduskriisi mõju ja luua 
sotsiaalset kapitali Euroopa Liidus.

Or. es
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Muudatusettepanek 254
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. a suunis (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. a suunis Ühtekuuluvuspoliitika 
reformimine ja tugevdamine tööhõive 
toetamiseks
Liikmesriigid kohustuvad riigisiseselt ja 
riikide vahel seadma, täiendama, 
kooskõlastama ja kohandama riiklikke 
eesmärke nii, et piirkondadevaheline 
majandusarengu erinevused vähenevad.
Liikmesriigid on teadlikud, et 
ühtekuuluvuspoliitika esindab tõhusat ja 
toetavat, kuid mitte allutatud vahendit 
suunistele, hõlmates piirkondlikke 
iseärasusi, toetades piirkondi sotsiaal-
majanduslike probleemide ületamisel ja 
vähendades erinevusi. Integreeritud 
lähenemisviis, mitmetasandiline juhtimine 
ja partnerluspõhimõtted peaksid olema 
juhtimise keskmes ja strateegia vahendid, 
kusjuures eelkõige piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil on oluline roll 
strateegia levitamisvahendina, et jõuda 
liidus tegutsevate ning tootvate 
loendamatute majandus- ja sotsiaalsete 
osalejateni, eelkõige VKEdeni. Seetõttu ei 
ole ühtekuuluvuspoliitika ainult 
stabiilsete rahaeraldiste allikaks, vaid on 
ka võimas vahend majandusarengu jaoks 
ja seega tööhõivet edendav vahend liidu 
kõigi piirkondade jaoks.
Liikmesriigid peaksid rohkem 
investeerima transpordi, energia, 
telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia 
infrastruktuuri ning kasutama täiel 
määral Euroopa struktuurifonde, mille 
eeskirju ja menetlusi tuleks ühtlustada, et 
lihtsustada rakendussüsteeme ja 
julgustada võimalikke abisaajaid osalema 
liidu kaasrahastatavates programmides. 
Liikmesriigid peaksid selle saavutamiseks 
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kooskõlas integreeritud lähenemisviisiga 
looma koostoime ühtekuuluvuspoliitika ja 
muude sektorite poliitika vahel, et jõuda 
vastavusse ELi 2020. aasta strateegia 
aruka, kaasava ja keskkonnahoidliku 
kasvu komplekssete eesmärkidega ja 
toetada tõhusamalt kõige ebasoodsamas 
olukorras mikropiirkondi ja kõige 
haavatavamaid rühmi, mis peavad vastu 
astuma keerulistele, mitmel tasandil 
esinevatele puudustele, sest ühtekuuluvus 
ei ole kulu-, vaid jõuallikas, selle abil saab 
realiseerida kasutamata potentsiaali, 
vähendada struktuurseid erinevusi riikide 
ja piirkondade vahel, suurendada 
majanduskasvu ja parandada liidu 
piirkondade konkurentsivõimet 
globaliseeruvas maailmas, tasakaalustada 
ülemaailmse majanduskriisi mõju ja luua 
sotsiaalset kapitali Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lisa – 9. suunis – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. suunis: Tulemuste parandamine
haridus- ja koolitussüsteemide kõikidel 
tasemetel ja kolmanda taseme hariduse 
omandajate arvu suurendamine

9. suunis: Haridus- ja koolitussüsteemide 
parandamine kõikidel tasemetel ja
kolmanda taseme hariduse omandajate 
arvu suurendamine

Or. en

Muudatusettepanek 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 9. suunis – lõik 1
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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.
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.

Selleks et tagada kõikidele juurdepääs 
kvaliteetsele haridusele ja koolitusele ning 
parandada haridusalaseid tulemusi, peaksid 
liikmesriigid tegema koolitus- ja 
täienduskoolituse süsteemidesse tõhusaid 
investeeringuid, eelkõige ELi tööjõu 
oskuste suurendamiseks, võimaldades 
seeläbi töötajatel kohaneda kiiresti 
muutuva tööeluga. 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 oleks võimalik.
Liikmesriigid peaksid muutma oma 
haridus- ja koolitussüsteemid avatumaks ja 
asjakohasemaks, rakendades selleks 
eelkõige riiklikke 
kvalifikatsiooniraamistikke, mis 
võimaldavad avatud õppevorme ka 
vanemas eas, 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. Selleks et 
vähendada selliste noorte arvu, kes ei ole 
hõivatud töö, õppetegevuse ega 
koolitusega, peaksid liikmesriigid tegema 
kõik vajaliku, hoidmaks ära koolist 
väljalangemist. Inimestele, kes erinevatel 
põhjustel ei saa nendes süsteemides 
osaleda, tuleb tagada sotsiaalkindlustus 
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vaesuse vähendamiseks. Inimestele, kes ei 
saa haiguste ja/või puude tõttu oma 
varasema tööga enam tegeleda, tuleb 
pakkuda konkreetseid meetmeid 
kutsealaseks täiendusõppeks ja/või 
ümberõppeks.

Or. de

Muudatusettepanek 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Haridus ja teadusuuringud peaksid olema 
ELi arengustrateegia keskne osa ning 
haridus- ja koolitustaset ning -
standardeid tuleks tõsta vastavalt 
pädevuse ja aususe põhimõttele, 
eesmärgiga luua uus, õppimiskeskne 
haridusmudel, mis tagab kõikidele 
juurdepääsu kvaliteetsele haridusele ja 
koolitusele ning parandab haridusalaseid 
tulemusi. Liikmesriigid peaksid 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, tõstes oluliselt teadus-
ja arendustegevusse tehtavate 
investeeringute taset ning kasutades ära 
seitsmenda raamprogrammi läbivaatamist 
ning uue mitmeaastase finantsraamistiku 
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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. Selleks et vähendada selliste noorte 
arvu, kes ei ole hõivatud töö, õppetegevuse 
ega koolitusega, peaksid liikmesriigid 
tegema kõik vajaliku, hoidmaks ära koolist 
väljalangemist.

loomist, eelkõige eesmärgiga edendada 
tööalast konkurentsivõimet, elukestvat 
õpet ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia alaseid 
oskusi. 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. 
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.

Or. it

Muudatusettepanek 258
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

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 
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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. 
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.

kutseharidust ja -koolitust ning 
täiskasvanute koolitust), võttes ühtlasi 
arvesse vabaharidust ja mitteformaalset 
õppimist. Reformid peaksid olema 
suunatud selliste põhipädevuste 
omandamise tagamisele, mida igaüks vajab 
keskkonnahoidliku ja teadmistepõhise 
majanduse tingimustes edukas olemiseks 
ning milleks eeskätt on tööalane 
konkurentsivõime, jätkuõpe ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia alased 
oskused. Selles kontekstis ei tohiks 
jätkusuutlikku mõõdet piirata 
keskkonnaga seotud ametite õppega, vaid 
see tuleb kaasata kõigisse 
koolitusprogrammidesse ja kõikidel 
hariduse tasemetel ning muuta 
rahastamise eeltingimuseks. Liikmesriigid 
ja tööturu osapooled peaksid koos võtma 
vastutuse muutust ennetava juhtimise 
osas. Selles kontekstis ei tohiks 
jätkusuutlikku mõõdet piirata 
keskkonnaga seotud ametite õppega, vaid 
see tuleb kaasata kõigisse 
koolitusprogrammidesse ja kõikidel 
hariduse tasemetel ning muuta 
rahastamise eeltingimuseks. Liikmesriigid 
ja tööturu osapooled peaksid koos võtma 
vastutuse muutust ennetava juhtimise
osas. 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. 
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 
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väljalangemist.

Or. en

Muudatusettepanek 259
Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 9. suunis – lõige 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.
Parandama peaks mittetraditsiooniliste 
õppijate juurdepääsu kõrgharidusele ning 

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. Samuti oleks soovitav 
kõnealust õpet kõrghariduse raames 
arendada. 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.
Kõrgharidusasutustele antav riigiabi 
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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.

tuleks siduda kohustusega ettevõtetega 
partnerlust luua. Õpetaja elukutse tuleks 
muuta atraktiivsemaks. 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

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. Erilist rõhku tuleb asetada 
hariduse kvaliteedile ning 
kõrgharidussektoris tööturu nõuete 
uurimisele, et vähendada 
ülikoolilõpetajate töötust. Reformid 
peaksid olema suunatud selliste 
põhipädevuste omandamise tagamisele, 
mida igaüks vajab teadmistepõhise 
majanduse tingimustes edukas olemiseks 
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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. Selleks et vähendada selliste noorte 
arvu, kes ei ole hõivatud töö, õppetegevuse 
ega koolitusega, peaksid liikmesriigid 
tegema kõik vajaliku, hoidmaks ära koolist 
väljalangemist.

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. 
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.

Or. pl

Muudatusettepanek 261
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

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 vältima kvaliteetsele 
kutse- ja täiendusõppele juurdepääsul 
soopõhist tööturu killustatust. Meetmed 
peaksid hõlmama kõiki haridusvaldkondi 
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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.
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.

(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.
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.

Or. de

Muudatusettepanek 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Selleks et tagada kõikidele juurdepääs 
kvaliteetsele haridusele ja koolitusele ning 
parandada haridusalaseid tulemusi, peaksid 
liikmesriigid tegema haridus- ja 
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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. 
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.

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. 
Parandama peaks mittetraditsiooniliste 
õppijate, näiteks eakad, sünnituspuhkuselt 
tööle tagasi tulevad emad, puuetega 
inimesed, juurdepääsu kõrgharidusele ning 
suurendama peaks tööturul nõutavate 
kutseoskuste omandamise eesmärgil 
hariduses ja koolituses osalejate arvu. 
Selleks et vähendada selliste noorte arvu, 
kes ei ole hõivatud töö, õppetegevuse ega 
koolitusega, peaksid liikmesriigid tegema 
kõik vajaliku, hoidmaks ära koolist 
väljalangemist.

Or. pl
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Muudatusettepanek 263
Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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. 
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 

Selleks et tagada kõikidele juurdepääs 
kvaliteetsele haridusele ja koolitusele ning 
parandada haridusalaseid tulemusi, peaksid 
liikmesriigid tegema haridus- ja 
koolitussüsteemidesse veelgi rohkem
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, sealhulgas õpetajate 
objektiivsetel kriteeriumidel põhinevate 
hindamissüsteemide loomise abil, 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 ning 
õpetajate kvalifikatsiooni tuleb tõsta 
jätkuvate üldiste investeeringute abil 
täienduskoolitusse. Parandama peaks 
mittetraditsiooniliste õppijate juurdepääsu 
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tegema kõik vajaliku, hoidmaks ära koolist 
väljalangemist.

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.

Or. it

Muudatusettepanek 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Selleks et tagada kõikidele juurdepääs 
kvaliteetsele haridusele ja koolitusele ning 
parandada haridusalaseid tulemusi, peaksid 
liikmesriigid vältima eelarvekärpeid ja 
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 
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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. Selleks et vähendada selliste noorte 
arvu, kes ei ole hõivatud töö, õppetegevuse 
ega koolitusega, peaksid liikmesriigid 
tegema kõik vajaliku, hoidmaks ära koolist 
väljalangemist.

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. Selleks et vähendada selliste noorte 
arvu, kes ei ole hõivatud töö, õppetegevuse 
ega koolitusega, peaksid liikmesriigid 
tegema kõik vajaliku, hoidmaks ära koolist 
väljalangemist.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 9. suunis – lõik 2 

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
vähemalt 40 %-ni.

Liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid, koolist väljalangevuse 2014. 
aastaks määra 10 %-ni vähendamiseks 
ning samal ajal kolmanda taseme või 
sellega samaväärse haridusega 30–34-
aastaste inimeste osakaalu 2014. aastaks
vähemalt 40 %-ni suurendamiseks. Võtma 
peab asjakohaseid meetmeid, tagamaks, et 
keskpikas ja pikas perspektiivis on 
ühiskondlikus tegevuses osalemine 
võimalik kõigile ja et rahvusvaheline 
ühtne hariduse liigitus 3 (ISCED3) on 
kõigile kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 9. suunis – lõik 2
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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 
vähemalt 40 %-ni.

ELi peamine eesmärk, mille põhjal 
liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid, on vähendada koolist 
väljalangevuse määra 10 %-ni ning samal 
ajal suurendada kolmanda taseme 30–34-
aastaste inimeste osakaalu 2020. aastaks 
vähemalt 40 %-ni.

Or. de

Muudatusettepanek 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 9. suunis – lõik 2 

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
vähemalt 40 %-ni.

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 2014. aastaks
vähemalt 40 %-ni.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 10. suunis – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 10. suunis: Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine ning vaesuse vastu võitlemine

 10. suunis: Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine ning vaesuse vastu võitlemine
eelkõige integreerimise kaudu tööturule

Or. en
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Muudatusettepanek 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 10. suunis – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. suunis: Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine ning vaesuse vastu võitlemine

10. suunis: Vaesuse vastu võitlemine ja 
sotsiaalse kaasatuse ning kaitse 
edendamine

Or. en

Muudatusettepanek 270
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 10. suunis – lõik -1 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad riiklikuks 
eesmärgiks vähendada 25 % võrra nende 
eurooplaste arvu, kes elavad allpool 
riiklikku vaesuspiiri, aidates enam kui 
20 miljonit inimest vaesusest välja, 
eelkõige tööhõive- ja hariduspoliitika 
meetmete abil.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 10. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõupingutused, mida liikmesriigid teevad 
vaesuse vähendamiseks, peaksid olema 
suunatud ühiskonnas täieliku tööturul 
osalemise saavutamisele ja tööhõive 

Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks 
liikmesriikidel teha jõupingutusi, et 
vähendada vaesust, sealhulgas töötajate 
vaesust. Jõupingutused peaksid olema 
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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 
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.

suunatud ühiskonnas täieliku ja sõltumatu
tööturul, poliitilises, ühiskonna-, kultuuri-
ja majanduselus osalemise saavutamisele 
ja tööhõive võimaluste laiendamisele, 
kasutades igakülgselt ära Euroopa 
Sotsiaalfondi vahendeid. Jõupingutused 
peaksid keskenduma ka võrdsete 
võimaluste tagamisele, nagu juurdepääsu 
kaudu taskukohastele, jätkusuutlikele ja 
kvaliteetsetele era- ja avaliku sektori 
teenustele (sealhulgas veebipõhistele 
teenustele kooskõlas 4. suunisega) ja 
eelkõige tervishoiule, kus tegutsetakse 
eelkõige sotsiaalsetel, töö vahendamise, 
tervishoiu tagamise ja majapidamisega 
seotud aladel. Liikmesriigid peaksid 
kehtestama aktiivsed ja tõhusad 
diskrimineerimise vastased meetmed.
Selleks et võidelda sotsiaalse tõrjutuse 
vastu, julgustada inimesi ja võimaldada
tööturul osaleda, 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 vaesust vältiva sissetuleku ja 
tervishoiule juurdepääsu kindlustamiseks, 
luues seeläbi sotsiaalse ühtekuuluvuse.
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 vähemused, 
puuetega inimesed, lapsed ja noored, 
vanemad naised ja mehed, sisserändajad ja 
kodutud. Liikmesriigid peaksid 
kooskõlastama ELis kohustuse, et 2015. 
aastaks kaotatakse kodutus, ja tagama, et 
liikmesriigid töötavad välja integreeritud 
poliitilised meetmed, et tagada kõigile 
juurdepääs taskukohasele hea 
kvaliteediga ja piisava energiavarustusega 
eluasemele. Nõukogu peaks 
kooskõlastama ELi eesmärgi 
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miinimumsissetulekute ja 
asendussissetulekute süsteemide kohta, 
mis peab tagama vähemalt 60 % määra
riiklikust keskmisest sissetulekust, ning 
lisaks koostama kõigis liikmesriikides 
ajakava sellest eesmärgist kinnipidamise 
kohta. Laste vaesuse kaotamise osas on 
liikmesriigid kohustatud ELis vähendama 
laste vaesust 2012. aastaks 50 % võrra, 
kusjuures sellist vähendamist ei peaks 
mõõtma vaid majanduslike näitajate abil, 
ning tagama piisavad vahendid selle 
eesmärgi saavutamiseks. Euroopa Liidu 
eesmärkidega ei ole kooskõlas see, et laps, 
eriti ühe vanemaga perekonna laps, 
vaesusriski langeb. Selliseid vanemaid 
tuleb kaitsta niisuguse riski eest tasuta 
lastehoiu, sotsiaalse kaitse ja 
töövahendusametite asjakohaste toetuste 
abil. Samuti peaksid liikmesriigid eelkõige 
kõige haavatavamate inimeste toetuseks 
aktiivselt edendama sotsiaalmajandust ja 
sotsiaalset innovatsiooni, mis on suunatud 
elu eri etappidel erinevatele sotsiaalsetele 
riskidele.

Or. de

Muudatusettepanek 272
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Selle eesmärgi saavutamiseks peaksid 
liikmesriigid tegema jõupingutusi vaesuse, 
sealhulgas töötavate inimeste vaesuse 
vähendamiseks, edendama ühiskonnas 
täielikku tööturul osalemist ja laiendama 
tööhõive võimalusi, seoses millega tuleks 
kasutada Euroopa Sotsiaalfondi 
vahendeid. Peaks olema tagatud, et 
võrdsed võimalused ja juurdepääs
taskukohastele, jätkusuutlikele ja 
kvaliteetsetele era- ja avaliku sektori 
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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 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.

teenustele (sealhulgas veebipõhistele 
teenustele kooskõlas 4. suunisega) ja 
eelkõige tervishoiule säiliksid. Selleks et 
võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu, 
julgustada inimesi ühiskonnas tähtsamat 
rolli mängima ja edendada tööturul 
osalemist, peab täiendavalt tõhustama 
sotsiaalkaitsesüsteeme ja aktiivse kaasatuse 
poliitikat, et luua inimestele võimalusi ja 
töövõimalusi nende erinevatel 
eluetappidel, kaitsta neid tõrjutuse ohu eest 
ja pakkuda tuge kvaliteetsele töökohale 
saamiseks, eriti neile, kes on tööturust 
kõige kaugemal. Seepärast peab looma 
koolitus- ja töökohtade loomiseks 
tõhusaid lähenemisviise kehtivale 
tööturupoliitikale nende jaoks, kes on 
tööturult eemale jäänud seoses 
kvalifikatsiooni puudumisega. Samal ajal 
peaks sotsiaalkindlustus- ja 
pensionisüsteeme moderniseerima, et neid 
saaks igakülgselt kasutada piisava 
sissetulekutoetuse kindlustamiseks, 
ühiskondlikust elust osavõtu ja 
tervishoiule juurdepääsu kindlustamiseks, 
kuid nende süsteemide rahaline 
jätkusuutlikkus peab säilima. 
Toetussüsteemide puhul peaks tagama 
sissetuleku kindlustatuse ühelt töökohalt 
teisele üleminekul ja vähendama vaesust
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. Eriti 
liikmesriigid on kohustatud võitlema laste 
vaesuse vastu asjakohaste meetmete 
kaudu nii, et laste isiklikku arengut ei 
piirata ja et nad ei oleks ebasoodsas 
olukorras tööellu sisenemisel seoses 
nende loomuliku arengu takistamisega 
vaesuse tõttu. Samuti peaksid liikmesriigid 
kõige haavatavamate inimeste toetuseks
aktiivselt edendama sotsiaalmajandust ja 
sotsiaalset innovatsiooni ja tõhusalt 
rakendama vastu võetud 
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diskrimineerimise vastaseid meetmeid. 

Or. en

Muudatusettepanek 273
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 
töökohalt teisele üleminekul ja vaesuse 
vähendamisele eelkõige nende rühmade 

Jõupingutused, mida liikmesriigid teevad 
vaesuse vähendamiseks, peaksid olema 
suunatud ühiskonnas täieliku tööturul 
osalemise saavutamisele ja tööhõive 
võimaluste laiendamisele, kasutades 
igakülgselt ära Euroopa Sotsiaalfondi 
vahendeid. Vaesusega võitlemise 
erieesmärkide sõnastamiseks tuleb 
selgitada välja, kuidas tuleks vaesust 
hinnata. Täpsustada tuleb tavamääratlust, 
mille kohaselt 60 % keskmisest 
sissetulekust moodustav sissetulek 
tähendab vaesust. Vaesust ei saa 
tuvastada sellise ühepoolse näitaja abil. 
Vaesusel on palju rohkem mõõtmeid, nt 
kas isikul on või ei ole oma maja, vara, 
kulusid või võlgu.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. Sellega seoses peab põlvkondade ja 
eri kultuuride vaheline solidaarsus 
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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. 

moodustama Euroopa poliitika aluse.
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. 
Sotsiaalkindlustussüsteemide 
ajakohastamine nõuab head järelevalvet 
ning tööd sotsiaalse turumajanduse 
saavutamise suunas. 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. 

Or. nl

Muudatusettepanek 274
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Jõupingutused, mida liikmesriigid teevad 
vaesuse vähendamiseks, peaksid olema 
suunatud ühiskonnas täieliku tööturul 
osalemise saavutamisele ja tööhõive 
võimaluste laiendamisele. Eriti suurt 
tähelepanu peaksid liikmesriigid pöörama 
siinkohal töötavate vaeste kasvavale 
rühmale. Seejuures tuleb igakülgselt ära 
kasutada Euroopa Sotsiaalfondi 
vahendeid. Jõupingutused peaksid 



PE442.935v02-00 192/214 AM\820832ET.doc

ET

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 
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.

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. Sisserändajad tuleks tõhusamalt 
tööturule ja ühiskonda kaasata, et 
edendada muu hulgas sotsiaalset 
ühtekuuluvust. 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 
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.

Or. de
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Muudatusettepanek 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 
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 

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 
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 
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ja kodutud. Samuti peaksid liikmesriigid 
kõige haavatavamate inimeste toetuseks 
aktiivselt edendama sotsiaalmajandust ja 
sotsiaalset innovatsiooni.

ja kodutud. Selleks et tagada kõnealune 
sissetuleku kindlustatus erinevatel 
eluetappidel, peaksid liikmesriigid tagama 
piisava miinimumsissetuleku, mis peaks 
olema vähemalt ülalpool vaesuspiiri, 
kooskõlas erinevate tavade, 
kollektiivlepingute ja liikmesriikide 
õigusaktidega. Samuti peaksid 
liikmesriigid kõige haavatavamate inimeste 
toetuseks aktiivselt edendama 
sotsiaalmajandust ja sotsiaalset 
innovatsiooni.

Or. fr

Muudatusettepanek 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

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 ja pakkuma tuge inimväärse töökoha 
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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 
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.

saamisel eriti neile, kes on tööturust kõige 
rohkem eemale jäänud. Seepärast on 
miinimumsissetulekukavad, mis on 
kooskõlas erinevate tavade, 
kollektiivlepingute ja liikmesriikide 
riiklike õigusaktidega, vajalikud, 
esindades 60 % riigi keskmisest 
sissetulekust ja sotsiaalsetest 
miinimumstandarditest ning selgetest 
vaesuse vähendamise eesmärkidest, mis 
on seotud laste vaesusega, ja konkreetsete 
eesmärkidega, mis on seotud inimväärse 
töö ja sotsiaalkindlustussüsteemidega. 
Töötuskindlustuskavad peaksid olema 
arendatud töökindlustuskavade suunas, 
tagades töökoha, ümberkoolituse või 
sotsiaalselt kasuliku tegevuse igale töötule 
inimesele. 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 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 10. suunis – lõik 1 
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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 
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.

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. Samuti peaksid 
liikmesriigid tagama, et avaliku sektori 
teenuste antud suuline või kirjalik teave 
on selge ja täielik ning et õiguse 
andmisest keeldumise korral tuleks seda 
põhjendada ning nimetada asjaomase 
isiku edasikaebamise võimalusi.
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 
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 
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naised ja mehed, seaduslikud sisserändajad 
ja kodutud. Samuti peaksid liikmesriigid 
kõige haavatavamate inimeste toetuseks 
aktiivselt edendama sotsiaalmajandust ja 
sotsiaalset innovatsiooni.

Or. fr

Muudatusettepanek 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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. 

Jõupingutused, mida liikmesriigid teevad 
vaesuse vähendamiseks ja sotsiaalse 
kaasatuse edendamiseks 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, 
kohandama mittepideva ja paindliku 
tööhõive uute vormidega ning toetama 
üldiste tagatud miinimumsissetuleku 
süsteemidega, kooskõlastama muu hulgas 
ELi raamistiku direktiivi abil, mis sätestab 
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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. 

juurdepääsukriteeriumid, sobivusnõuded 
ja ühised täiendavad meetmed, mida saaks 
igakülgselt kasutada piisava 
sissetulekutoetuse ja prioriteetse 
juurdepääsu kindlustamiseks
üldhuviteenustele, nagu tervishoid ja 
koolitus, luues seeläbi sotsiaalse 
ühtekuuluvuse ja töövõimalused, 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. 

Or. it

Muudatusettepanek 279
Siiri Oviir

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemine on 
jätkuvalt oluline väljakutse. Selleks tuleb 
luua võimalusi tööjõuturul osalemiseks 
või sinna naasmiseks kõigile 
ühiskonnagruppidele sõltumata 
paikkonnast või haridustasemest. Oluline 
on leida tasakaal inimestele piisava 
kindlustunde pakkumise ning töötamise ja 
tulu teenimise motivatsiooni säilitamise 
vahel. Jõupingutused, mida liikmesriigid 
teevad vaesuse vähendamiseks, peaksid 
olema suunatud ühiskonnas täieliku 
tööturul osalemise saavutamisele ja 
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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 
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.

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 
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.

Or. et
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Muudatusettepanek 280
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 
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 

Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks 
liikmesriikidel teha jõupingutusi, et 
vähendada vaesust, sealhulgas töötajate 
vaesust, edendada täielikku osalemist 
ühiskonna- ja majanduselus ning 
laiendada tööhõive võimalusi, kasutades 
selleks Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid; 
tuleb tagada võrdsed võimalused ja ka
juurdepääs 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 
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 
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ja kodutud. Samuti peaksid liikmesriigid 
kõige haavatavamate inimeste toetuseks 
aktiivselt edendama sotsiaalmajandust ja 
sotsiaalset innovatsiooni.

kõige haavatavamate inimeste toetuseks 
aktiivselt edendama sotsiaalmajandust ja 
sotsiaalset innovatsiooni.

Or. de

Muudatusettepanek 281
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Jõupingutused, mida liikmesriigid teevad 
vaesuse vähendamiseks, peaksid olema 
suunatud ühiskonnas täieliku tööturul 
osalemise saavutamisele ja hästi 
tasustatud ning seeläbi töötaja iseseisvuse 
tagavate tööhõive võimaluste, 
laiendamisele, kasutades igakülgselt ära 
Euroopa struktuurifondide 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, tagades 
nende kättesaadavuse ka haavatavatele ja 
nõrgematele elanikkonna rühmadele. 
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, 
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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. 

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. 

Or. el

Muudatusettepanek 282
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Selle eesmärgi saavutamiseks peaksid 
liikmesriigid tegema jõupingutusi vaesuse, 
sealhulgas töötavate inimeste vaesuse 
vähendamiseks, edendama ühiskonnas 
täielikku tööturul osalemist ja laiendama 
tööhõive võimalusi, seoses millega tuleks 
kasutada Euroopa Sotsiaalfondi 
vahendeid. Peaks olema tagatud, et 
võrdsed võimalused ja juurdepääs
taskukohastele, jätkusuutlikele ja 
kvaliteetsetele era- ja avaliku sektori 
teenustele (sealhulgas veebipõhistele 
teenustele kooskõlas 4. suunisega) ja 
eelkõige tervishoiule oleksid parandatud. 
Selleks et võidelda sotsiaalse tõrjutuse 
vastu, julgustada inimesi ühiskonnas 
tähtsamat rolli mängima ja edendada 
tööturul osalemist, peab täiendavalt
tõhustama sotsiaalkaitsesüsteeme ja 
aktiivse kaasatuse poliitikat, et luua 
inimestele võimalusi ja töövõimalusi
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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 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.

nende erinevatel eluetappidel, kaitsta neid 
tõrjutuse ohu eest ja pakkuda tuge 
kvaliteetsele töökohale saamiseks, eriti 
neile, kes on tööturust kõige rohkem 
eemale jäänud. Samal ajal peaks 
sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteeme
moderniseerima, nii et neid saaks 
igakülgselt kasutada piisava 
sissetulekutoetuse kindlustamiseks, 
ühiskondlikust elust osavõtu ja 
tervishoiule juurdepääsu kindlustamiseks, 
kuid nende süsteemide rahaline 
jätkusuutlikkus peab säilima. 
Toetussüsteemide puhul peaks tagama 
sissetuleku kindlustatuse ühelt töökohalt 
teisele üleminekul ja vähendama vaesust
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. Eriti 
liikmesriigid on kohustatud võitlema laste 
vaesuse vastu asjakohaste meetmete 
kaudu nii, et laste isiklikku arengut ei 
piirata ja et nad ei oleks ebasoodsas 
olukorras tööellu sisenemisel seoses 
nende loomuliku arengu takistamisega 
vaesuse tõttu. Samuti peaksid liikmesriigid 
kõige haavatavamate inimeste toetuseks 
aktiivselt edendama sotsiaalmajandust ja 
sotsiaalset innovatsiooni ja tõhusalt 
rakendama vastu võetud 
diskrimineerimise vastaseid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 283
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 10. suunis – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõupingutused, mida liikmesriigid teevad 
vaesuse vähendamiseks, peaksid olema 

Jõupingutused, mida liikmesriigid teevad 
vaesuse vähendamiseks, peaksid olema 
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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 
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. 

suunatud ühiskonnas täieliku tööturul 
osalemise saavutamisele ja tööhõive 
võimaluste laiendamisele, parandades 
heaolu sotsiaalkaitsevõrku passiivse 
tööhõivepoliitika tõhustamise kaudu, 
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 
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. 

Or. el
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Muudatusettepanek 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 
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 

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. On eriti oluline tagada võrdne 
juurdepääs haridusele ja võrdsed 
võimalused ebasoodsas olukorras 
olevatest peredest pärit lastele, et kaitsta 
neid sotsiaalse tõrjutuse eest 
täiskasvanuna. 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 
töökohalt teisele üleminekul ja vaesuse 
vähendamisele eelkõige nende rühmade 
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ja kodutud. Samuti peaksid liikmesriigid 
kõige haavatavamate inimeste toetuseks 
aktiivselt edendama sotsiaalmajandust ja 
sotsiaalset innovatsiooni. 

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. 

Or. pl

Muudatusettepanek 285
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

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 
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tervishoiule juurdepääsu kindlustamiseks, 
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.

tervishoiule juurdepääsu kindlustamiseks, 
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. Parandades riigi 
rahanduse jätkusuutlikkust, peaksid 
liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu 
sotsiaalse ühtekuuluvuse paranduste 
positiivsele mõjule liikmesriikide 
eelarvetele. Vähendatud vaesus ja 
parandatud osalus viivad sotsiaalkulude 
vähenemiseni ja maksutulude 
suurenemiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

Jõupingutused, mida liikmesriigid teevad 
vaesuse vähendamiseks, peaksid olema 
suunatud inimväärsete töö- ja 
elutingimuste edendamisele, 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, 
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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 
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.

jätkusuutlikele ja kvaliteetsetele era- ja 
avaliku sektori teenustele (sealhulgas 
veebipõhistele teenustele kooskõlas 4. 
suunisega) ja eelkõige sotsiaal-, tervishoiu 
ja eluaseme valdkonnale. 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 
töökohalt teisele üleminekul ja vaesuse 
vähendamisele eelkõige nende rühmade 
hulgas, kelle puhul sotsiaalse tõrjutuse oht 
on kõige suurem, nagu ühe vanemaga 
perekonnad, vähemused, sisserändajad,
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. Liikmesriigid peaksid 
tagama töökvaliteedi kõrged 
miinimumstandardid, et kaotada töötajate 
vaesus.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 10. suunis – lõik 1 
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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 
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.

Jõupingutused, mida liikmesriigid teevad 
vaesuse vähendamiseks, peaksid olema 
suunatud ühiskonnas täieliku tööturul 
osalemise saavutamisele ja tööhõive 
võimaluste laiendamisele, kasutades 
igakülgselt ära Euroopa Sotsiaalfondi 
vahendeid. Osamäära arvutamisel tuleb 
järgida põhimõtet, et leibkondade 
toetamine ei välista ESFi rahaliste 
vahendite kasutamist. 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 
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 
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aktiivselt edendama sotsiaalmajandust ja 
sotsiaalset innovatsiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 288
Elizabeth Lynne

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 
töökohalt teisele üleminekul ja vaesuse 

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 
töökohalt teisele üleminekul ja vaesuse 



AM\820832ET.doc 211/214 PE442.935v02-00

ET

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.

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 ja tõhusalt 
rakendama vastu võetud 
diskrimineerimise vastaseid õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 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 

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, võttes arvesse 
erinevaid vajadusi ja vastutust nende 
erinevatel eluetappidel, ja kaitsta neid 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Jutta Steinruck

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 10. suunis – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaalsüsteeme ei tohi vähendada ainult 
vaesuse vastu võitlemiseks. Need peavad 
säilitama oma sotsiaalse kaitse, kaasamise 
ja toetamise mahu.
Vajalike sotsiaalteenuste pakkumine 
peaks olema tagatud nende kaasamise 
toetamiseks, kes ei ole võimelised tööturul 
osalema, panustades vaesuse kaotamisse, 
tagades samas miinimumsissetuleku 
piisava taseme.

Or. en
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Muudatusettepanek 291
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 10. suunis – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sotsiaalkaitsesüsteem, sealhulgas 
pensionid ja tervishoiuteenused, peaksid 
olema tugevdatud ja ajakohastatud, 
tagades nende sotsiaalse piisavuse, 
rahalise jätkusuutlikkuse ja muutuvatele 
vajadustele vastavuse, tagades samas 
kõigile Euroopas piisava kaitse sotsiaalse 
ebakindluse eest, näiteks tervisega seotud 
probleemid, tööpuudus ja vaesus.
Liikmesriigid peaksid parandama 
lühiajaliste töölepingute sotsiaalset 
kaitset, mis mõjutab eelkõige naisi, eriti 
rasedaid naisi.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 10. suunis – lõik 2

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 kaotada vaesus ja eelkõige 
vähendada allpool riiklikku vaesuspiiri 
elavate Euroopa Liidu elanike arvu 2015. 
aastaks 50 % võrra.

Or. de

Muudatusettepanek 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 10. suunis – lõik 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohustuvad määratlema 
eesmärgid seoses töötavate vaeste arvu ja 
nende töötajate arvu vähendamisega, kes 
teenivad tasu, mis on vaesuspiiri lähedal.

Or. en

Muudatusettepanek 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 10. suunis – lõik 2 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. suunist tuleks näha kui esimest 
sammu tulevase sotsiaalse kaasatuse 
suunise loomisel ja aluslepingu 
laiendamisel uute majandust, tööhõivet ja 
sotsiaalküsimusi käsitlevate suuniste 
koostamiseks.

Or. en


