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Muudatusettepanek 1
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et luues Euroopas 
parimat keskkonda tugeva, 
konkurentsivõimelise, püsiva ja 
mitmekesise tööstusbaasi säilitamiseks ja 
arendamiseks ning toetades 
tööstussektorite muutumist senisest 
energia- ja ressursitõhusamaks, on vaja 
tagada ka korralik tööhõive ja sotsiaalne 
ühtsus; 

1. on seisukohal, et luues Euroopas 
parimat keskkonda tugeva, 
konkurentsivõimelise, püsiva ja 
mitmekesise tööstusbaasi säilitamiseks ja 
arendamiseks ning toetades 
tööstussektorite, eriti ehitustööstuse,
muutumist senisest energia- ja 
ressursitõhusamaks, on vaja tagada ka 
korralik tööhõive ja sotsiaalne ühtsus; 

Or. en

Muudatusettepanek 2
Frank Engel

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et luues Euroopas 
parimat keskkonda tugeva, 
konkurentsivõimelise, püsiva ja 
mitmekesise tööstusbaasi säilitamiseks ja 
arendamiseks ning toetades 
tööstussektorite muutumist senisest 
energia- ja ressursitõhusamaks, on vaja 
tagada ka korralik tööhõive ja sotsiaalne 
ühtsus; 

1. on seisukohal, et luues Euroopas 
parimat keskkonda tugeva, 
konkurentsivõimelise, püsiva ja 
mitmekesise tööstusbaasi säilitamiseks ja 
arendamiseks ning toetades 
tööstussektorite muutumist senisest 
energia- ja ressursitõhusamaks, on vaja 
tagada korralik tööhõive ja sotsiaalne 
ühtsus; 

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. VKEd moodustavad rohkem kui 
2/3 tööstuse tööhõivest, mistõttu nende 
heaolu on ELis tööpuuduse 
vähendamiseks ja tuleviku tööhõive, 
jõukuse ning majanduskasvu 
edendamiseks ülioluline.  Võttes arvesse, 
et ELi väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtjad seisavad silmitsi tiheda ja 
keeruka konkurentsiga, mida pakuvad 
neile kasvava turumajandusega riigid, 
ning asjaolu, et finantskriis on nende 
igapäevaseid raskusi veelgi süvendanud, 
peab toetus VKEdele olema prioriteet.  
Ettepanekud: kehtestada julged eesmärgid 
halduskoormuse täiendavaks 
märkimisväärseks vähendamiseks ja 
VKEde halduskeskkonna lihtsustamiseks, 
eelkõige alustavate ettevõtete puhul; 
finantsabi eeskirjade ja Euroopa 
algatusraamistike (näiteks JASMINE või 
JEREMIE) täiendav lihtsustamine; 
suurendada veelgi Euroopa 
Investeerimispanga rolli VKEde 
rahastamisele juurdepääsu lihtsustamisel 
ning rakendada uusi positiivseid 
strateegiaid ettevõtluse ergutamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Frank Engel

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. usub, et Euroopat on vaja 
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ülemaailmsel tööstuskaardil säilitada ja 
tugevdada, võttes eriti arvesse ELi 
investeerimiskohustustest tekkivaid uusi 
tööstuslikke võimalusi, näiteks 
kliimamuutuse ja energia valdkondades, 
mis avavad kõrget oskustaset nõudvate 
töökohtade võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Frank Engel

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab Euroopa tööstuse tööjõusse 
investeerimist, kusjuures suurt tähelepanu 
tuleks pöörata valdkondlikule 
sotsiaaldialoogile, et toime tulla 
struktuuriliste muutustega, mis kaasnevad 
üleilmastumise ning ressursi- ja 
energiasäästlikuma majanduse 
edendamisega; 

2. nõuab Euroopa tööstuse tööjõusse 
uuendatud investeerimist, kusjuures suurt 
tähelepanu tuleks pöörata valdkondlikule 
sotsiaaldialoogile, et toime tulla 
struktuuriliste muutustega, mis kaasnevad 
üleilmastumise ning ressursi- ja 
energiasäästlikuma majanduse 
edendamisega; 

Or. en

Muudatusettepanek 6
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab Euroopa tööstuse tööjõusse 
investeerimist, kusjuures suurt tähelepanu 
tuleks pöörata valdkondlikule 
sotsiaaldialoogile, et toime tulla 
struktuuriliste muutustega, mis kaasnevad 
üleilmastumise ning ressursi- ja 
energiasäästlikuma majanduse 

2. nõuab Euroopa tööstuse tööjõusse 
investeerimist, kusjuures suurt tähelepanu 
tuleks pöörata valdkondlikule 
sotsiaaldialoogile, et toime tulla 
struktuuriliste muutustega, mis kaasnevad 
üleilmastumise ning ressursi- ja 
energiasäästlikuma majanduse 
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edendamisega; edendamisega; õhutab 
kollektiivrääkimistele, et vähendada 
tööstussektori palgaerinevusi; ergutab 
nende sektorite tööturu osapooli, kus 
tööhõive on vähenenud, seisma varakult 
silmitsi väljakutsetega ja toetama 
üleminekuetapil nii töötajaid 
individuaalselt kui sektorit; rõhutab 
ülemineku turvalisuse tähtsust toimivate 
sotsiaalkindlustussüsteemide kaudu, kuna 
see võib hõlbustada inimeste otsust 
liikuda sektorite suunas, kus töökohti 
luuakse;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Roger Helmer

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. nõuab kõiki meetmeid uuenduslike 
tööstussektorite ja uute tehnoloogiate 
ergutamiseks, näiteks maksude ja 
halduskoormuse vähendamist ning liigse 
reguleerimise peatamist, eesmärgiga tuua 
majanduskasv ning luua uusi töökohti; 

Or. en

Muudatusettepanek 8
Frank Engel

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et ELi uue 
pikaajalise säästva tööstuse strateegia abil 
tuleks saavutada arvestatav tööhõive kasv 

3. on seisukohal, et ELi uus 
pikaajaline säästva tööstuse strateegia on 
ELi 2020. aasta strateegia oluline osa, ja 
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vähese süsinikdioksiidiheitega tööstuses, 
muuta teadmised ja loovuse inimeste, 
äriühingute ja piirkondade peamiseks 
ressursiks ning aktiivselt toetada 
innovatsiooni, investeeringuid ja 
töökohtade loomist uutel aladel; 

et see peab keskenduma 
kõrgetasemelistele tööstussektoritele, mis 
suudaksid olla konkurentsivõimelised 
ülemaailmsel tasandil ning pingutaksid 
uuenduslike tehnoloogiliste lahenduste 
nimel energiaga varustamise ja 
süsinikdioksiidi heitmete vähendamise 
osas;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et ELi uue 
pikaajalise säästva tööstuse strateegia abil 
tuleks saavutada arvestatav tööhõive kasv 
vähese süsinikdioksiidiheitega tööstuses, 
muuta teadmised ja loovuse inimeste, 
äriühingute ja piirkondade peamiseks 
ressursiks ning aktiivselt toetada 
innovatsiooni, investeeringuid ja 
töökohtade loomist uutel aladel; 

3. on seisukohal, et võttes arvesse 
tootlikkuse taseme erinevuse vähenemist 
võrdluses tärkava turumajandusega 
riikidega, peab EL oma konkurentsieelise 
suurenemise nimel rohkem töötama, 
mistõttu tuleks ELi uue pikaajalise säästva 
tööstuse strateegia abil saavutada 
arvestatav tööhõive kasv vähese 
süsinikdioksiidiheitega tööstuses, muuta 
teadmised ja loovuse inimeste, äriühingute 
ja piirkondade peamiseks ressursiks ning 
aktiivselt toetada innovatsiooni, 
investeeringuid ja töökohtade loomist uutel 
aladel, tagades eelkõige noorte inimeste 
juurdepääsu neile aladele. Euroopa Liidu 
ettevõtete, sealhulgas eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate edukaks 
arvessevõtmiseks on väga oluline 
tugevdada meie konkurentsivõimelisust ja 
võimalikku kasvu üleilmastunud 
maailmas;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on seisukohal, et ELi uue 
pikaajalise säästva tööstuse strateegia abil 
tuleks saavutada arvestatav tööhõive kasv 
vähese süsinikdioksiidiheitega tööstuses, 
muuta teadmised ja loovuse inimeste, 
äriühingute ja piirkondade peamiseks 
ressursiks ning aktiivselt toetada 
innovatsiooni, investeeringuid ja 
töökohtade loomist uutel aladel; 

3. on seisukohal, et ELi uue 
pikaajalise säästva tööstuse strateegia abil 
tuleks saavutada arvestatav tööhõive kasv 
vähese süsinikdioksiidiheitega tööstuses, 
muuta teadmised ja loovuse inimeste, 
äriühingute ja piirkondade peamiseks 
ressursiks sotsiaalmajanduse edendamisel 
ning aktiivselt toetada innovatsiooni, 
investeeringuid, kutseharidust, elukestvat 
õpet, teadmiste ning oskuste edastamist ja 
kvaliteetsete töökohtade loomist uutel 
aladel;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Frank Engel

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. nõuab arvestatavat tööhõive kasvu 
vähese süsinikdioksiidiheitega 
tööstussektorites, teadmiste ja loovuse 
muutmist inimeste, äriühingute ja 
piirkondade peamiseks ressursiks ning 
innovatsiooni, investeeringute ja uutel 
aladel töökohtade loomise aktiivset 
toetamist seal, kus tugevale 
rahvusvahelisele konkurentsile peab 
kaasuma vajalik investeerimine ja oskuste 
ning ressursside koondamine; 

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab noorte inimeste tööturule 
juurdepääsu ergutamise vajadust õiglaselt 
tasustatud praktika ja kvaliteetse 
väljaõppe kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. kutsub tööstust üles osalema oma 
tööhõive potentsiaali edendamiseks 
ökoinnovatsioonis; märgib seoses sellega, 
et ettevõtjate teavitamine uute 
ärivõimaluste näitamise kaudu on väga 
oluline ressursisäästlike majanduste ja 
jätkusuutlike tööstussektorite arendamise 
strateegia eduks;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab vajalikuks, et ümberõppe 
kindlustamiseks suurendataks järk-järgult 
kõikide töötajate pädevust ja nähtaks ette 

4. peab vajalikuks, et ümberõppe 
kindlustamiseks suurendataks järk-järgult 
kõikide töötajate pädevust, vaatamata 
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uute töökohtade jaoks vajaminevaid 
oskusi;  rahastamiseks tuleks kasutada 
riiklikke ja erainvesteeringuid ning sellega 
seoses tuleks ESFi suunitlust muuta nii, et 
see pakuks iga üksiku juhtumiga 
kohandatud haridus- ja koolituslahendusi; 

nende vanusele ja oskustele ja nähtaks ette 
uute töökohtade jaoks vajaminevaid 
oskusi;  rahastamiseks tuleks kasutada 
riiklikke ja erainvesteeringuid ning sellega 
seoses tuleks ESFi suunitlust muuta nii, et 
see pakuks iga üksiku juhtumiga 
kohandatud haridus- ja koolituslahendusi, 
sealhulgas elukutse vahetamisega seotud 
tasu skeeme; 

Or. en

Muudatusettepanek 15
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab vajalikuks, et ümberõppe 
kindlustamiseks suurendataks järk-järgult 
kõikide töötajate pädevust ja nähtaks ette 
uute töökohtade jaoks vajaminevaid 
oskusi;  rahastamiseks tuleks kasutada 
riiklikke ja erainvesteeringuid ning 
sellega seoses tuleks ESFi suunitlust 
muuta nii, et see pakuks iga üksiku 
juhtumiga kohandatud haridus- ja 
koolituslahendusi; 

4. peab vajalikuks, et ümberõppe 
kindlustamiseks suurendataks järk-järgult 
kõikide töötajate pädevust ja nähtaks ette 
uute töökohtade jaoks vajaminevaid oskusi
ja kutsub seetõttu liikmesriike ja 
ettevõtteid üles tagama avalikke iga üksiku 
juhtumiga kohandatud haridus-ja 
koolituslahendusi; märgib, et Euroopa 
Sotsiaalfondi ulatust ei tohiks selles 
suhtes laiendada;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab vajalikuks, et ümberõppe 
kindlustamiseks suurendataks järk-järgult 
kõikide töötajate pädevust ja nähtaks ette 

4. peab vajalikuks, et ümberõppe 
kindlustamiseks suurendataks järk-järgult 
kõikide töötajate pädevust ja nähtaks ette 
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uute töökohtade jaoks vajaminevaid 
oskusi;  rahastamiseks tuleks kasutada 
riiklikke ja erainvesteeringuid ning sellega 
seoses tuleks ESFi suunitlust muuta nii, et 
see pakuks iga üksiku juhtumiga 
kohandatud haridus- ja koolituslahendusi; 

uute töökohtade jaoks vajaminevaid 
oskusi; eriti oluline oleks see ELis kriisi 
tõttu tippu jõudnud töötuse, sealhulgas 
eelkõige noorte töötuse vähendamise 
strateegiana. rahastamiseks tuleks 
kasutada riiklikke ja erainvesteeringuid 
ning sellega seoses tuleks ESFi suunitlust 
muuta nii, et see pakuks iga üksiku 
juhtumiga kohandatud haridus- ja 
koolituslahendusi; paljude tööstussektorite 
vajakajäämistega tegelemiseks tehtavad 
uuendatud jõupingutused peaksid olema 
prioriteediks mitmes poliitikavaldkonnas, 
näiteks hariduses, tööturu- ja 
teaduspoliitikas.  Samuti on vaja tekkivate 
oskuste vajadusi jälgida ja luua igale 
sektorile koos tööturu osapooltega ELi 
tasemel oskuste volikogud;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on arvamusel, et „üleilmastumise 
ajastu uus poliitika” saab saavutada oma 
eesmärke ainult siis, kui see hõlmab 
üleilmalistumise tagajärjel toimunud 
deinstrualiseerimisest põhjustatud 
praeguseid piirkondlikke erinevusi; 
rõhutab seetõttu ELi regionaalpoliitika ja 
tõukefondide suurt osatähtsust;

Or. en
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Muudatusettepanek 18
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. juhib tähelepanu asjaolule, et 
ettevõtja või tööstuse tootmisprotsessi 
muutustest mõjutatud töötajate 
koolitamine ja elukestev õpe loovad 
samuti uusi töökohti; palub ELilt 
muutumist ja ümberkorraldamist 
ennetava raamistiku arendamist, eriti 
tootmise osas, mis tagaks kõikidele 
asjaomastele töötajatele õiguse koolituse 
ja elukestva õppe skeemides osaleda;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. nõuab kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise tõhustamist ja lihtsustamist 
mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka 
kolmandate riikidega suhtes, et oleks 
lihtsam täita tööstuse nõudlust 
kvalifitseeritud tööjõu järele; 

Or. en

Muudatusettepanek 20
Roger Helmer

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et äri ja hariduse 
koostöö on õige vahend kvalifitseeritud 
tööjõu ettevalmistamiseks ning eelkõige 
tööstuses struktuurse tööpuuduse vastu 
võitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Roger Helmer

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil teha ettepanekud 
elukutse vahetamise toetamise, sotsiaalse 
ebavõrdsuse vähendamise, Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni inimväärse töö 
tagamise suuniste edendamise ja ELi 
tööhõivesuuniste kasutamise kohta, et 
määratleda iga tüüpi ametivahetuse kestel 
antavad tagatised; 

5. palub komisjonil teha ettepanekud 
elukutse vahetamise toetamise, sotsiaalse 
ebavõrdsuse vähendamise ja ELi 
tööhõivesuuniste kasutamise kohta, et 
määratleda iga tüüpi ametivahetuse kestel 
antavad tagatised; 

Or. en

Muudatusettepanek 22
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. palub komisjonil teha ettepanekud 
elukutse vahetamise toetamise, sotsiaalse 
ebavõrdsuse vähendamise, Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni inimväärse töö 
tagamise suuniste edendamise ja ELi 
tööhõivesuuniste kasutamise kohta, et 

5. palub komisjonil teha ettepanekud 
elukutse vahetamise toetamise, sotsiaalse 
ebavõrdsuse vähendamise kohta (näiteks 
elukutse vahetamisega seotud tasu 
skeemide kaudu), samuti Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni inimväärse töö 
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määratleda iga tüüpi ametivahetuse kestel 
antavad tagatised; 

tagamise suuniste edendamise ja ELi 
tööhõivesuuniste kasutamise kohta, et 
määratleda iga tüüpi ametivahetuse kestel 
antavad tagatised; 

Or. en

Muudatusettepanek 23
Thomas Mann

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab komisjonilt tungivalt 
piiriüleste kollektiivläbirääkimiste 
õigusraamistiku loomist, et tagada 
piiriüleste lepingute täitmisele pööratavus 
ja lahendada töökorralduse, töötingimuste 
ja koolitusega seotud küsimused. 

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 24
Roger Helmer

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab komisjonilt tungivalt 
piiriüleste kollektiivläbirääkimiste 
õigusraamistiku loomist, et tagada 
piiriüleste lepingute täitmisele pööratavus 
ja lahendada töökorralduse, töötingimuste 
ja koolitusega seotud küsimused. 

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 25
Frank Engel

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab komisjonilt tungivalt 
piiriüleste kollektiivläbirääkimiste 
õigusraamistiku loomist, et tagada
piiriüleste lepingute täitmisele pööratavus
ja lahendada töökorralduse, töötingimuste 
ja koolitusega seotud küsimused. 

6. nõuab komisjonilt tungivalt 
piiriüleste kollektiivläbirääkimiste 
õigusraamistiku visandamist, et 
võimaldada piiriüleseid lepinguid ja 
lahendada töökorralduse, töötingimuste ja 
koolitusega seotud küsimused. 

Or. en

Muudatusettepanek 26
Karima Delli

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. nõuab komisjonilt tungivalt 
piiriüleste kollektiivläbirääkimiste 
õigusraamistiku loomist, et tagada 
piiriüleste lepingute täitmisele pööratavus 
ja lahendada töökorralduse, töötingimuste 
ja koolitusega seotud küsimused. 

6. nõuab komisjonilt tungivalt 
piiriüleste kollektiivläbirääkimiste 
õigusraamistiku loomist, et tagada 
piiriüleste lepingute täitmisele pööratavus 
ja lahendada töökorralduse, töötamise ja
töökohatingimuste ning koolitusega 
seotud küsimused. 

Or. en

Muudatusettepanek 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. palub komisjonil ELi 
konkurentsipoliitikat aktiivselt rakendada, 
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et takistusi ühtse turu toimimisel veelgi 
kõrvaldada, mille jaoks on väga oluline 
põhjalikum järelevalve iga tööstussektori 
turgude üle. ELi tööstuse ulatuslik 
ümberstruktureerimine on tootluse 
suurendamiseks, majanduse ja tööhõive 
kasvu taastamise toetamiseks ning 
Euroopa sotsiaalmudeli kindlustamiseks 
ülitähtis. Ühtse turu tõhus toimimine on 
väga oluline, et potentsiaalseid mastaabi -
ja mitmekülgsussääste Euroopa tasandil 
saaks täielikult ära kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. palub komisjonil terviklikku 
lähenemisviisi veelgi arendada, 
ühendades kõik poliitikad, mis tööstust ja 
eelkõige töökohtade loomist ELis 
mõjutavad; nende hulka kuuluvad muude 
seas jätkusuutlikkus, piirkondlikud 
poliitikad, sotsiaalpoliitikad, haridus, 
kaubandus, konkurents ja 
makromajanduspoliitikad;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. peab liidu majandusliku, sotsiaalse 
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ja ökoloogilise tuleviku jaoks otsustavaks, 
et noortele selgitataks suurt vajadust 
spetsialiseeritud ja üldhariduse järele, 
pidades silmas nende hilisemat tööhõivet 
tööstuses;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. kutsub komisjoni selgesõnaliselt 
üles võtma kiireloomulisi meetmeid 
madala sissetulekuga riikidest pärit 
välistööjõu palkamise vastu madala 
sissetulekuga sektori töötajatena kõrge 
sissetulekuga riikides, samuti tööstuse 
ümberasumise vastu kõrge sissetulekuga 
riikidest madala sissetulekuga riikidesse, 
kuna mõlemad nähtused kahjustavad riigi 
kõiki majandusstruktuure, õõnestades 
samal ajal tõsiselt kõrge sissetulekuga 
riikide tööturgu;

Or. en


