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Muudatusettepanek 1
Elizabeth Lynne

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et siseturg tuleb 
korrastada eesmärgiga osutada üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid, mis on 
kõigile kättesaadavad, kvaliteetsed ja 
taskukohased; on seisukohal, et komisjoni 
ettepanek ei ole rahuldav, ning avaldab 
kahetsust, et selles ei viidata ühelegi 
õigusakti ettepanekule peale nende, mis 
käsitlevad kontsessioone ja hankeid;

1. on seisukohal, et siseturul tuleb tagada
üldist majandushuvi pakkuvad teenused, 
mis on kõigile kättesaadavad, kvaliteetsed 
ja taskukohased;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et siseturg tuleb 
korrastada eesmärgiga osutada üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid, mis on 
kõigile kättesaadavad, kvaliteetsed ja 
taskukohased; on seisukohal, et komisjoni 
ettepanek ei ole rahuldav, ning avaldab 
kahetsust, et selles ei viidata ühelegi 
õigusakti ettepanekule peale nende, mis 
käsitlevad kontsessioone ja hankeid;

1. palub komisjonil ja liikmesriikidel 
tagada, et üldist majandushuvi pakkuvaid 
teenuseid oleks võimalik osutada kõige 
asjakohasemal tasandil, nende 
rahastamiseeskirjad oleksid selged, nende 
kvaliteet oleks nii kõrge kui võimalik ja 
need oleksid kõigile kättesaadavad;
rõhutab, et tähtis on arendada suurte 
võrguteenuste taristuid, hõlmates 
energeetikat, transporti ja elektronside;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et siseturg tuleb 
korrastada eesmärgiga osutada üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid, mis on 
kõigile kättesaadavad, kvaliteetsed ja 
taskukohased; on seisukohal, et komisjoni 
ettepanek ei ole rahuldav, ning avaldab 
kahetsust, et selles ei viidata ühelegi 
õigusakti ettepanekule peale nende, mis 
käsitlevad kontsessioone ja hankeid;

1. on seisukohal, et siseturg tuleb 
korrastada eesmärgiga osutada üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid, mis on 
kõigile kättesaadavad, kvaliteetsed ja 
taskukohased; on seisukohal, et komisjoni 
ettepanek nr 25 ei ole rahuldav, kuna 
kodanikud ja üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste sidusrühmad ei oota 
uusi teatisi, vaid konkreetset tegevust;
avaldab kahetsust, et pole viidet ühelegi 
õigusakti ettepanekule peale nende, mis 
käsitlevad kontsessioone ja hankeid; usub, 
et hästi toimiv turg nõuab kogu ELi 
hõlmavaid avalikke teenuseid, näiteks 
raudteevõrgustiku ja lairibaühenduse 
vallas;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Emilie Turunen

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et siseturg tuleb 
korrastada eesmärgiga osutada üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid, mis on 
kõigile kättesaadavad, kvaliteetsed ja 
taskukohased; on seisukohal, et komisjoni 
ettepanek ei ole rahuldav, ning avaldab 
kahetsust, et selles ei viidata ühelegi 
õigusakti ettepanekule peale nende, mis 
käsitlevad kontsessioone ja hankeid;

1. on seisukohal, et siseturg tuleb 
korrastada eesmärgiga osutada üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid, mis on 
kõigile kättesaadavad, kvaliteetsed ja 
taskukohased; on seisukohal, et komisjoni 
ettepanek ei ole rahuldav, ning avaldab 
kahetsust, et selles ei viidata ühelegi 
õigusakti ettepanekule peale nende, mis 
käsitlevad kontsessioone ja hankeid; palub 
komisjonil tagada, et kvaliteetsetest 
üldhuviteenustest saaksid osa kogu ELi 
kodanikud; märgib, et ühtse turu akti 
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algatus hõlmab kohustust esitada 2011. 
aastal üldhuviteenuseid käsitlev 
meetmepakett; eeldab, et need 
ettepanekud kajastavad Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 14 sätteid ja 
protokolli nr 26;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on seisukohal, et siseturg tuleb 
korrastada eesmärgiga osutada üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid, mis on 
kõigile kättesaadavad, kvaliteetsed ja 
taskukohased; on seisukohal, et komisjoni 
ettepanek ei ole rahuldav, ning avaldab 
kahetsust, et selles ei viidata ühelegi 
õigusakti ettepanekule peale nende, mis 
käsitlevad kontsessioone ja hankeid;

1. on seisukohal, et siseturg tuleb 
korrastada, tagamaks üldist majandushuvi 
pakkuvaid teenuseid, mis on kõigile 
kättesaadavad, kvaliteetsed ja 
taskukohased; on seisukohal, et komisjoni 
ettepanek ei ole rahuldav, ning avaldab 
kahetsust, et selles ei viidata ühelegi 
õigusakti ettepanekule peale nende, mis 
käsitlevad kontsessioone ja hankeid;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Milan Cabrnoch

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et paljudes 
valdkondades, sh isikute, kaupade ja 
teenuste vaba liikumise osas, ei ole 
Euroopa kodanikud saanud veel ühtsest 
turust täielikku kasu, ning et tarvis on 
uusi stiimuleid eelkõige tööjõu tõhusa 
geograafilise liikuvuse tagamiseks üle 
terve Euroopa; 
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Or. en

Muudatusettepanek 7
Milan Cabrnoch

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et Euroopa kodanike ühtne 
turg puudutab peamiselt töökohti ja uute 
töökohtade loomist, ning et eluliselt tähtis 
on luua keskkond, kus ettevõtted ja 
kodanikud saaksid oma õigusi täielikult 
teostada;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Licia Ronzulli

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. rõhutab, et ühtne turg pakub 
tööhõive, majanduskasvu ja 
konkurentsivõime seisukohalt arvukalt 
võimalusi ning et nende täielikuks 
kasutamiseks tuleb kehtestada tugev 
struktuuripoliitika;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Licia Ronzulli

Arvamuse projekt
Lõige 1 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 d. rõhutab koolitamise ja 
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kvalifikatsiooni elulist tähtsust, mis 
panevad aluse töökohtade loomisele ja 
sotsiaalsele lõimumisele ning järelikult 
ühtse turu edule;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Emilie Turunen

Arvamuse projekt
Lõige 1 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 e. toonitab, et „kodanike asetamine 
ühtse turu keskmesse” jääb täitumata 
sooviks, kui see on üksnes abistav 
strateegia veenmaks inimesi selles, et 
ühtne turg on neile hea; on seisukohal, et 
tuleb võtta otsustavamaid meetmeid 
solidaarsusel põhineva Euroopa mudeli 
säilitamiseks ja täiustamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Françoise Castex

Arvamuse projekt
Lõige 1 f (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 f. juhib tähelepanu üldist majandushuvi 
pakkuvate teenuste ja üldist huvi 
pakkuvate sotsiaalteenuste tähtsusele 
kodanike ja kohalike asutuste lepitamisel 
ühtse turuga ning avaldab kahetsust 
üldhuviteenuseid käsitlevate kavandatud 
meetmete ebaselguse üle; rõhutab peale 
selle, et kohalikke asutusi paneb 
muretsema õiguslik ebakindlus 
vastutusalas, kus nad peavad üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid ja 
üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenuseid 



PE456.899v01-00 8/42 AM\854931ET.doc

ET

silmas pidades sekkuma;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Françoise Castex

Arvamuse projekt
Lõige 1 g (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 g. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 14 kutsutakse 
Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles 
kehtestama määrusega põhimõtted ja 
tingimused üldist majandushuvi 
pakkuvatele teenustele, et täita oma 
avaliku teenistuse missiooni eesmärki; 
seepärast palub komisjonilt vastavaid 
algatusi;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab pettumust, et ei esitata ühtki 
ettepanekut sotsiaalteenuste kohta; on 
seisukohal, et esitatud ettepanekud on 
väga kaugel hr Barroso lubatud 
kvaliteediraamistikust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 14
Emilie Turunen

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab pettumust, et ei esitata ühtki 
ettepanekut sotsiaalteenuste kohta; on 
seisukohal, et esitatud ettepanekud on väga 
kaugel hr Barroso lubatud 
kvaliteediraamistikust;

2. väljendab pettumust, et ei esitata ühtki 
ettepanekut sotsiaalteenuste kohta; on 
seisukohal, et esitatud ettepanekud on väga 
kaugel hr Barroso lubatud 
kvaliteediraamistikust; kutsub komisjoni 
üles kiiresti esitama nii 
kvaliteediraamistikku kui sellega seotud 
ettepanekuid;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. väljendab pettumust, et ei esitata ühtki 
ettepanekut sotsiaalteenuste kohta; on 
seisukohal, et esitatud ettepanekud on väga 
kaugel hr Barroso lubatud 
kvaliteediraamistikust;

2. väljendab pettumust, et ei esitata ühtki 
ettepanekut kvaliteetsete üldist huvi 
pakkuvate sotsiaalteenuste kohta; on 
seisukohal, et esitatud ettepanekud on väga 
kaugel hr Barroso lubatud 
kvaliteediraamistikust;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Elizabeth Lynne

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni üles kehtestama 
selgepiirilisi õigusakte, milles üldist huvi 
pakkuvad sotsiaalteenused määratletaks 
pigem põhiõiguste kui majanduslike 
väljavaadete alusel, milles kindlustataks 
subsidiaarsuse ja kohaliku omavalitsuse 
põhimõtteid ning välistataks turureeglite 

välja jäetud
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kohaldamine üldist huvi pakkuvatele 
sotsiaalteenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni üles kehtestama 
selgepiirilisi õigusakte, milles üldist huvi 
pakkuvad sotsiaalteenused määratletaks 
pigem põhiõiguste kui majanduslike 
väljavaadete alusel, milles kindlustataks 
subsidiaarsuse ja kohaliku omavalitsuse 
põhimõtteid ning välistataks turureeglite 
kohaldamine üldist huvi pakkuvatele 
sotsiaalteenustele;

3. kutsub komisjoni üles aitama kaasa ELi 
eeskirjade rakendamisele, muutes 
selgemaks vastavuskriteeriume, millele 
tuginevad riigiabi üldist huvi pakkuvatele 
sotsiaalteenustele, avalikud hanked ja 
siseturg;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni üles kehtestama 
selgepiirilisi õigusakte, milles üldist huvi 
pakkuvad sotsiaalteenused määratletaks 
pigem põhiõiguste kui majanduslike 
väljavaadete alusel, milles kindlustataks
subsidiaarsuse ja kohaliku omavalitsuse
põhimõtteid ning välistataks turureeglite 
kohaldamine üldist huvi pakkuvatele 
sotsiaalteenustele;

3. kutsub komisjoni üles kehtestama 
selgepiirilisi seadusandlikke ettepanekuid,
mis põhinevad artiklil 14 ja protokollil 26 
ning on vastavuses põhiõiguste hartaga, 
mis tunnustavad subsidiaarsuse 
põhimõtteid, nagu on kindlaks määratud 
aluslepingutes, ning tõkestavad ELi 
turureeglite pealesundimist, mis takistavad 
liikmesriikide ametiasutuste, eriti 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste 
eelisõiguse rakendamist üldhuviteenuste 
osutamisel, eelkõige kaitseb nende rolli 
üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
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osutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Emilie Turunen

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni üles kehtestama 
selgepiirilisi õigusakte, milles üldist huvi 
pakkuvad sotsiaalteenused määratletaks 
pigem põhiõiguste kui majanduslike 
väljavaadete alusel, milles kindlustataks 
subsidiaarsuse ja kohaliku omavalitsuse 
põhimõtteid ning välistataks turureeglite 
kohaldamine üldist huvi pakkuvatele 
sotsiaalteenustele;

3. kutsub komisjoni üles kehtestama 
kiiresti selgepiirilisi õigusakte, milles 
üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused 
määratletaks pigem põhiõiguste kui 
majanduslike väljavaadete alusel, milles 
kindlustataks subsidiaarsuse ja kohaliku 
omavalitsuse põhimõtteid ning välistataks 
turureeglite kohaldamine üldist huvi 
pakkuvatele sotsiaalteenustele; osutab 
sidusrühmade kaua aega kestnud 
dialoogile sel teemal ning kutsub 
komisjoni üles lõpuks tegutsema;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Sylvana Rapti

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. kutsub komisjoni üles kehtestama 
selgepiirilisi õigusakte, milles üldist huvi 
pakkuvad sotsiaalteenused määratletaks 
pigem põhiõiguste kui majanduslike 
väljavaadete alusel, milles kindlustataks 
subsidiaarsuse ja kohaliku omavalitsuse 
põhimõtteid ning välistataks turureeglite 
kohaldamine üldist huvi pakkuvatele 
sotsiaalteenustele;

3. kutsub komisjoni üles kehtestama 
selgepiirilisi õigusakte, milles üldist huvi 
pakkuvad sotsiaalteenused määratletaks 
pigem põhiõiguste kui majanduslike 
väljavaadete alusel, tagades nõnda üldise 
ligipääsu kõikide Euroopa kodanike jaoks 
ning kindlustades üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste kvaliteedi, õigusakte, 
milles kindlustataks subsidiaarsuse ja 
kohaliku omavalitsuse põhimõtteid ning 
välistataks turureeglite kohaldamine üldist 
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huvi pakkuvatele sotsiaalteenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Emilie Turunen

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. kutsub komisjoni üles julgustama ja 
toetama üldist huvi pakkuvate 
sotsiaalteenuste osutamist sotsiaal-
majanduslike ettevõtete poolt;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. kutsub komisjoni üles tagama 
subsidiaarsuse põhimõttest kinnipidamist 
ja hoiduma kontsessioone käsitleva 
direktiivi ettepanekust, arvestades 
sellealaseid sisulisi kultuurierinevusi 
liikmesriikide vahel;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub lisada kõigisse asjakohastesse 4. palub komisjonil vastavalt ettepanekule 
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ühtse turu õigusaktidesse siduva 
sotsiaalkaitse klausli eesmärgiga tagada 
põhiõiguste austamine 
konkurentsieeskirjades ning kaitsta ja 
säilitada kollektiivse tegutsemise õigust ja
streigiõigust nelja vabaduse kontekstis; 
nõuab, et Euroopa Kohtu juurde luuaks 
eraldi sotsiaalasjade koda, kuhu 
kuuluksid kohtunikud, kelle erialaks on 
tööõigus ja sotsiaalõigus;

29 tagada, et kõigis ühtse turu 
õigusaktides võetaks arvesse põhiõigusi ja
nende asjakohast rakendamist; 

Or. en

Muudatusettepanek 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub lisada kõigisse asjakohastesse 
ühtse turu õigusaktidesse siduva 
sotsiaalkaitse klausli eesmärgiga tagada 
põhiõiguste austamine 
konkurentsieeskirjades ning kaitsta ja 
säilitada kollektiivse tegutsemise õigust ja 
streigiõigust nelja vabaduse kontekstis; 
nõuab, et Euroopa Kohtu juurde luuaks 
eraldi sotsiaalasjade koda, kuhu 
kuuluksid kohtunikud, kelle erialaks on 
tööõigus ja sotsiaalõigus;

4. palub kõigis seadusandlikes 
ettepanekutes järgida Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklit 9, eriti kui need 
puudutavad tööhõive kõrge taseme 
toetamist, piisava sotsiaalse kaitse 
tagamist ja võitlust sotsiaalse tõrjutuse 
vastu ning ELi majanduskasvu ja 
tööhõivet puudutavaid eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Emilie Turunen

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub lisada kõigisse asjakohastesse 
ühtse turu õigusaktidesse siduva 

4. palub lisada kõigisse asjakohastesse 
ühtse turu õigusaktidesse siduva 
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sotsiaalkaitse klausli eesmärgiga tagada 
põhiõiguste austamine 
konkurentsieeskirjades ning kaitsta ja 
säilitada kollektiivse tegutsemise õigust ja 
streigiõigust nelja vabaduse kontekstis; 
nõuab, et Euroopa Kohtu juurde luuaks 
eraldi sotsiaalasjade koda, kuhu kuuluksid 
kohtunikud, kelle erialaks on tööõigus ja 
sotsiaalõigus;

sotsiaalkaitse klausli eesmärgiga tagada 
põhiõiguste kõrvaletõrjumise vältimine 
konkurentsieeskirjades ning kaitsta ja 
säilitada kõiki põhiõigusi, sealhulgas 
kollektiivse tegutsemise õigust ja 
streigiõigust nelja vabaduse kontekstis; 
kutsub Euroopa Kohut üles andma 
hinnangut eraldi sotsiaalasjade koja 
loomisele Euroopa Kohtu juurde, kuhu 
kuuluksid kohtunikud, kelle erialaks on 
tööõigus ja sotsiaalõigus; kutsub Euroopa 
Kohut üles muutma oma protseduure 
läbipaistvamaks, eriti kohtunike ametisse 
nimetamise ja kohtuasjade puhul; osutab 
asjaolule, et põhiõiguste harta õiguste 
järgimise tagamiseks on vaja analüüsida 
mitte ainult kõikide kavandatavate 
õigusaktide, vaid ka juba vastuvõetud 
õigusaktide sotsiaalset mõju;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub lisada kõigisse asjakohastesse 
ühtse turu õigusaktidesse siduva 
sotsiaalkaitse klausli eesmärgiga tagada 
põhiõiguste austamine 
konkurentsieeskirjades ning kaitsta ja 
säilitada kollektiivse tegutsemise õigust ja 
streigiõigust nelja vabaduse kontekstis; 
nõuab, et Euroopa Kohtu juurde luuaks 
eraldi sotsiaalasjade koda, kuhu kuuluksid 
kohtunikud, kelle erialaks on tööõigus ja 
sotsiaalõigus;

4. taunib Lissaboni lepingu artiklis 9 
esitatud uuele horisontaalsele 
sotsiaalvaldkonda reguleerivale sättele 
toetuvate tõsiseltvõetavate hinnangute 
puudumist sotsiaalse mõju kohta; palub 
lisada kõigisse asjakohastesse ühtse turu 
õigusaktidesse siduva sotsiaalkaitse klausli 
eesmärgiga tagada ELi poliitika ja eriti 
konkurentsieeskirjade panus 
sotsiaalsetesse edusammudesse ja neis 
põhiõiguste austamine ning kaitsta ja 
säilitada kollektiivse tegutsemise õigust ja 
streigiõigust nelja vabaduse kontekstis; 
nõuab, et Euroopa Kohtu juurde luuaks 
eraldi sotsiaalasjade koda, kuhu kuuluksid 
kohtunikud, kelle erialaks on tööõigus ja
sotsiaalõigus; usub, et ettepanek 29 tuleb 
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sellega seoses lõpule viia;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Liisa Jaakonsaari

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub lisada kõigisse asjakohastesse 
ühtse turu õigusaktidesse siduva 
sotsiaalkaitse klausli eesmärgiga tagada 
põhiõiguste austamine
konkurentsieeskirjades ning kaitsta ja
säilitada kollektiivse tegutsemise õigust ja 
streigiõigust nelja vabaduse kontekstis; 
nõuab, et Euroopa Kohtu juurde luuaks 
eraldi sotsiaalasjade koda, kuhu kuuluksid 
kohtunikud, kelle erialaks on tööõigus ja 
sotsiaalõigus;

4. palub lisada siduva horisontaalse
sotsiaalkaitse klausel määruse vormis, mis 
sunnib majandusvabaduste kasutamisel 
austama sotsiaalseid põhiõigusi, andes 
konfliktide korral eesõiguse sotsiaalsetele 
põhiõigustele ning mis kaitseb ja säilitab
kollektiivse tegutsemise õigust ja 
streigiõigust nelja vabaduse kontekstis; 
nõuab, et Euroopa Kohtu juurde luuaks 
eraldi sotsiaalasjade koda, kuhu kuuluksid 
kohtunikud, kelle erialaks on tööõigus ja 
sotsiaalõigus;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub lisada kõigisse asjakohastesse 
ühtse turu õigusaktidesse siduva 
sotsiaalkaitse klausli eesmärgiga tagada
põhiõiguste austamine
konkurentsieeskirjades ning kaitsta ja 
säilitada kollektiivse tegutsemise õigust ja 
streigiõigust nelja vabaduse kontekstis; 
nõuab, et Euroopa Kohtu juurde luuaks 
eraldi sotsiaalasjade koda, kuhu kuuluksid 
kohtunikud, kelle erialaks on tööõigus ja 
sotsiaalõigus;

4. palub lisada Lissaboni lepingusse 
sotsiaalsete edusammude klausli ning 
kõigisse asjakohastesse ühtse turu 
õigusaktidesse siduva sotsiaalkaitse klausli 
eesmärgiga välistada põhiõiguste 
kahjustamine konkurentsieeskirjades ning 
kaitsta ja säilitada neis kollektiivse 
tegutsemise õigust ja streigiõigust nelja 
vabaduse kontekstis; nõuab, et Euroopa 
Kohtu juurde luuaks eraldi sotsiaalasjade 
koda, kuhu kuuluksid kohtunikud, kelle 
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erialaks on tööõigus ja sotsiaalõigus;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. palub lisada kõigisse asjakohastesse 
ühtse turu õigusaktidesse siduva 
sotsiaalkaitse klausli eesmärgiga tagada 
põhiõiguste austamine 
konkurentsieeskirjades ning kaitsta ja 
säilitada kollektiivse tegutsemise õigust ja
streigiõigust nelja vabaduse kontekstis; 
nõuab, et Euroopa Kohtu juurde luuaks 
eraldi sotsiaalasjade koda, kuhu kuuluksid 
kohtunikud, kelle erialaks on tööõigus ja 
sotsiaalõigus;

4. palub lisada kõigisse ühtse turuga 
seotud seadusandlikesse meetmetesse
siduva sotsiaalkaitse klausli eesmärgiga 
tagada põhiõiguste austamine 
konkurentsieeskirjades ning tagada ja 
säilitada kollektiivläbirääkimiste õigust,
streigiõigust ja õigust vabadele 
ühendustele nelja vabaduse kontekstis; 
nõuab, et Euroopa Kohtu juurde luuaks 
eraldi sotsiaalasjade koda, kuhu kuuluksid 
kohtunikud, kelle erialaks on tööõigus ja 
sotsiaalõigus;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. tunneb heameelt komisjoni kavatsuste 
üle üleeuroopalise transpordivõrgu suhtes 
ettepanekus 26 ja energeetika taristute 
suhtes ettepanekus 27, kuid usub, et 
komisjon, kelle ülesanne on määratleda ja 
kaitsta üldisi Euroopa huve, peab 
esmajoones ja oma algatusõigusele 
vastavalt olema pühendunud tegevusele 
liidu nimel valdkondades, kus ta omab 
jagatud pädevusi või pädevust 
koordineerida liikmesriikide tegevust, 
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selle asemel et lihtsalt seada tegevuspiire 
turuosalistele või riikide sidusrühmadele;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Patrick Le Hyaric

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. nõuab, silmas pidades komisjoni uut 
strateegiat põhiõiguste harta tõhusaks 
rakendamiseks (ettepanek 29) ja edasisi 
lepingu muudatusi puudutavaid 
läbirääkimisi uue laienemisringi 
kontekstis, sotsiaalsete edusammude 
klausli sisseviimist ELi esmastesse 
õigusaktidesse, seades tingimuseks, et 
põhiõigused üldiselt ja streigiõigus, õigus 
osaleda ametiühingualases tegevuses, 
kollektiivläbirääkimiste õigus jne on nn 
siseturu põhiõiguste suhtes alati 
ülimuslikud;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Françoise Castex

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. tunneb heameelt ettepaneku 29 üle ja 
komisjoni valmisoleku üle rakendada 
põhiõiguste hartat ja sotsiaalkaitse 
klauslit (Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 9); toonitab, et need meetmed 
peavad olema tõhusad; palub, et lisaks 
komisjoni analüüsile kõigi õigusaktide 
sotsiaalse mõju kohta peaks paluma ka 
parlamendi, teiste Euroopa 
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institutsioonide ja sotsiaalsete partnerite 
arvamust;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Arvamuse projekt
Lõige 4 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 d. tervitab kavandatud otsust kehtestada 
Euroopa raadiospektri meetmekava, eriti 
800 MHz sagedusriba digitaalse dividendi 
vabastamist aastaks 2013, et võimaldada 
maapiirkondade katmist 
lairibaühendusega ning kõigi kodanike 
kiiret juurdepääsu internetile;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ1 läbivaatamist 
eesmärgiga kaitsta liikmesriikide 
tööõigusalaseid eeskirju ja töösuhete 
süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme, ning 
miinimummääradele viitamise asemel 
säilitada võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõte;

5. tervitab väljakuulutatud 
õigusloomealgatust, mis puudutab 
töötajate lähetamist käsitleva direktiivi 
96/71/EÜ1rakendamist, eesmärgiga 
tagada lähetatud töötajate õiguste 
austamine ning riigi ametiasutuste ja 
ettevõtete kohustuste selgemaks 
muutmine; palub liikmesriike heastada 
puudused direktiivi 96/71/EÜ 
rakendamisel ja jõustamisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 35
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ1) läbivaatamist 
eesmärgiga kaitsta liikmesriikide 
tööõigusalaseid eeskirju ja töösuhete 
süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme, ning 
miinimummääradele viitamise asemel
säilitada võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõte;

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ1 rakendamise 
läbivaatamist vastavalt ettepanekule 30 
eesmärgiga kaitsta liikmesriikide 
tööõigusalaseid eeskirju ja töösuhete 
süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme, ning säilitada 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõte;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Elizabeth Lynne

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ1 läbivaatamist 
eesmärgiga kaitsta liikmesriikide 
tööõigusalaseid eeskirju ja töösuhete 
süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme, ning 
miinimummääradele viitamise asemel 
säilitada võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõte;

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ1 läbivaatamist, et 
kaitsta liikmesriikide tööõigusalaseid 
eeskirju ja töösuhete süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme;

Or. en

                                               
1 EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1.
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Muudatusettepanek 37
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ1 läbivaatamist 
eesmärgiga kaitsta liikmesriikide 
tööõigusalaseid eeskirju ja töösuhete 
süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme, ning 
miinimummääradele viitamise asemel 
säilitada võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõte;

5. on seisukohal, et ettepanekuga 30 ei 
jõuta piisavalt kaugele ning nõuab
töötajate lähetamist käsitleva direktiivi 
96/71/EÜ1 läbivaatamist eesmärgiga kaitsta 
liikmesriikide tööõigusalaseid eeskirju ja 
töösuhete süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme, ning 
miinimummääradele viitamise asemel 
säilitada võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõte;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Liisa Jaakonsaari

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ1 läbivaatamist 
eesmärgiga kaitsta liikmesriikide 
tööõigusalaseid eeskirju ja töösuhete 
süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme, ning 
miinimummääradele viitamise asemel 
säilitada võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõte;

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ1 läbivaatamist 
eesmärgiga kaitsta liikmesriikide töösuhete 
süsteeme ning taastada tööõigusalaseid 
eeskirju ja töötingimusi reguleeriva 
õigusliku raamistiku tunnustamine riigis, 
kus töö on korraldatud, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme, ning 
miinimumstandarditele viitamise asemel 
säilitada võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõte;

Or. en



AM\854931ET.doc 21/42 PE456.899v01-00

ET

Muudatusettepanek 39
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ1 läbivaatamist 
eesmärgiga kaitsta liikmesriikide 
tööõigusalaseid eeskirju ja töösuhete 
süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme, ning 
miinimummääradele viitamise asemel 
säilitada võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõte;

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ1 läbivaatamist 
eesmärgiga kaitsta liikmesriikide 
tööõigusalaseid eeskirju ja töösuhete 
süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme, ning 
miinimummääradele viitamise asemel 
säilitada ühesugusel töökohal võrdse töö 
eest võrdse tasu maksmise põhimõte, nagu 
on sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 18 ja 157;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Emilie Turunen

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ1 läbivaatamist 
eesmärgiga kaitsta liikmesriikide 
tööõigusalaseid eeskirju ja töösuhete 
süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme, ning 
miinimummääradele viitamise asemel 
säilitada võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõte;

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ1 sihipärast 
läbivaatamist eesmärgiga kaitsta 
liikmesriikide tööõigusalaseid eeskirju ja 
töösuhete süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme, ning 
miinimummääradele viitamise asemel 
säilitada ühesugusel töökohal võrdväärse 
töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte; 
nõuab, et tööõigusalaste eeskirjade 
määratlemisel peetaks asjakohastes 
õigusaktides silmas töötamise kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 41
Patrick Le Hyaric

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ1 läbivaatamist 
eesmärgiga kaitsta liikmesriikide 
tööõigusalaseid eeskirju ja töösuhete 
süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme, ning 
miinimummääradele viitamise asemel 
säilitada võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõte;

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ1 läbivaatamist 
eesmärgiga kaitsta liikmesriikide 
tööõigusalaseid eeskirju ja töösuhete 
süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme, ning 
miinimummääradele viitamise asemel 
säilitada ühesugusel töökohal või samas 
asukohas võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõte;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Sylvana Rapti

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ1 läbivaatamist 
eesmärgiga kaitsta liikmesriikide 
tööõigusalaseid eeskirju ja töösuhete 
süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme, ning 
miinimummääradele viitamise asemel 
säilitada võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise põhimõte;

5. nõuab töötajate lähetamist käsitleva 
direktiivi 96/71/EÜ1 läbivaatamist 
eesmärgiga kaitsta liikmesriikide 
tööõigusalaseid eeskirju ja töösuhete 
süsteeme, sealhulgas 
kollektiivläbirääkimisi ja kollektiivse 
tegutsemise eri vorme, ning 
miinimummääradele viitamise asemel 
säilitada samas kohas võrdväärse töö eest 
võrdse tasu maksmise põhimõte, et 
ergutada töötajate piirülest liikuvust ning 
kogemuste ja heade tavade vahetamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 43
Emilie Turunen

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. nõuab komisjonilt laiendatud 
kontrolli algatamist sotsiaalse dumpingu 
ilmnemise suhtes tasustamis- ja 
töötingimustes siseturu piires; rõhutab, et 
sotsiaalpartneritel ja riiklikul 
tööinspektsioonil on selle kontrolli 
läbiviimisel täita otsustav osa; ootab 
komisjonilt vajadusel ettepanekuid 
õiguslike meetmete või täiendavate 
rakendusmeetmete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Françoise Castex

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. tunneb heameelt ettepanekute 32 ja 
35 üle, mis käsitlevad pädevuse 
tunnustamist ja varasema kogemuse 
kinnitamist; palub selle ühendamist 
Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga 
ning selle arvesse võtmist sektori ja/või 
ettevõtte kollektiivlepingutes vastavalt 
liikmesriigi korrale;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et teise samba 
pensionisüsteemi mis tahes reformi 
eesmärgiks peaks olema esimese samba 
tugevdamine ja täiendamine, mis tagab 
piisava pensioni; tuletab komisjonile 
meelde, et paljudes liikmesriikides on 
olemas hästitoimiv esimese samba 
süsteem; nõuab tungivalt, et komisjon 
seda arvesse võtaks ja kasutaks 
olemasolevaid näiteid kogu ELis 
sihttasemetena;

6. on seisukohal, et üldiselt tuleks jätkata
pensionisüsteemi reguleerimist riiklikul 
tasandil, järgides subsidiaarsuse 
põhimõtet; siiski palub liikmesriikidel 
kooskõlastada oma pensionipoliitikaid 
tõhusamalt ning vahetada parimaid 
tavasid Euroopa tasandil, et tulla toime 
üldiste finantsalaste ja demograafiliste 
ülesannetega; palub komisjonil ja 
liikmesriikidel minna edasi ELi piires 
ringiliikuvate töötajate pensioniõiguste 
ülekantavuse parandamisel; 

Or. en

Muudatusettepanek 46
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et teise samba 
pensionisüsteemi mis tahes reformi
eesmärgiks peaks olema esimese samba 
tugevdamine ja täiendamine, mis tagab 
piisava pensioni; tuletab komisjonile 
meelde, et paljudes liikmesriikides on 
olemas hästitoimiv esimese samba 
süsteem; nõuab tungivalt, et komisjon seda 
arvesse võtaks ja kasutaks olemasolevaid 
näiteid kogu ELis sihttasemetena;

6. rõhutab, et teise samba 
pensionisüsteemi mis tahes reform peaks 
olema liikmesriigi pädevuses ja selle
eesmärgiks peaks olema esimese samba 
tugevdamine ja täiendamine, mis tagab 
piisava pensioni; tuletab komisjonile 
meelde, et paljudes liikmesriikides on 
olemas hästitoimiv esimese samba 
süsteem; nõuab tungivalt, et komisjon seda 
arvesse võtaks ja kasutaks olemasolevaid 
näiteid kogu ELis sihttasemetena;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Emilie Turunen

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et teise samba
pensionisüsteemi mis tahes reformi 
eesmärgiks peaks olema esimese samba 
tugevdamine ja täiendamine, mis tagab 
piisava pensioni; tuletab komisjonile 
meelde, et paljudes liikmesriikides on 
olemas hästitoimiv esimese samba 
süsteem; nõuab tungivalt, et komisjon seda 
arvesse võtaks ja kasutaks olemasolevaid 
näiteid kogu ELis sihttasemetena;

6. on seisukohal, et teise samba 
pensionisüsteemi mis tahes reformi 
eesmärgiks peaks olema esimese samba 
tugevdamine ja täiendamine, mis tagab 
piisava pensioni; tuletab komisjonile 
meelde, et paljudes liikmesriikides on 
olemas hästitoimiv esimese samba 
süsteem; nõuab tungivalt, et komisjon seda 
arvesse võtaks ja kasutaks olemasolevaid 
näiteid kogu ELis sihttasemetena; rõhutab, 
et majanduskriisi, demograafilisi muutusi 
ja probleeme, millega puutuvad kokku 
ringiliikuvad töötajad, ei tohi kasutada 
ettekäändena seadmaks kahtluse alla 
pensioniõiguste esimese samba 
ülimuslikkust ja tähtsust, eriti pidades 
silmas vaesuse ennetamist;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Liisa Jaakonsaari

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et teise samba 
pensionisüsteemi mis tahes reformi 
eesmärgiks peaks olema esimese samba 
tugevdamine ja täiendamine, mis tagab 
piisava pensioni; tuletab komisjonile 
meelde, et paljudes liikmesriikides on 
olemas hästitoimiv esimese samba 
süsteem; nõuab tungivalt, et komisjon seda 
arvesse võtaks ja kasutaks olemasolevaid 
näiteid kogu ELis sihttasemetena;

6. on seisukohal, et teise samba 
pensionisüsteemi mis tahes reformi 
eesmärgiks peaks olema esimese samba 
tugevdamine ja täiendamine, mis tagab 
piisava pensioni; tuletab komisjonile 
meelde, et paljudes liikmesriikides on 
olemas hästitoimiv esimese samba 
süsteem; nõuab tungivalt, et komisjon seda 
arvesse võtaks ja kasutaks olemasolevaid 
näiteid kogu ELis sihttasemetena; nõuab, 
et komisjon hindaks vajadust 
pensionifonde mõjutavate eri eeskirjade 
järele ning vajadust parandada 
pensioniõiguste ülekantavust, sealhulgas 
ettevõtete pensioni ülekantavaust tööandja 
vahetamisel; palub komisjonil tugevdada 
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määrusi, mis käsitlevad pensioniskeemide 
läbipaistvust, nende 
investeerimisstrateegiaid ja maksevõimet, 
kaasates juba protsessi algetapil 
sotsiaalpartnereid;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et teise samba 
pensionisüsteemi mis tahes reformi 
eesmärgiks peaks olema esimese samba 
tugevdamine ja täiendamine, mis tagab 
piisava pensioni; tuletab komisjonile 
meelde, et paljudes liikmesriikides on 
olemas hästitoimiv esimese samba 
süsteem; nõuab tungivalt, et komisjon seda 
arvesse võtaks ja kasutaks olemasolevaid 
näiteid kogu ELis sihttasemetena;

6. on seisukohal, et teise samba 
pensionisüsteemi mis tahes reformi 
eesmärgiks peaks olema esimese samba 
tugevdamine ja täiendamine, mis tagab 
piisava pensioni; peab samuti tähtsaks 
näha ette kolmanda samba kasutamise 
maksusoodustused, kolmandat sammast ei 
tohiks aga pidada alternatiiviks kahele 
ülejäänud sambale; tuletab komisjonile 
meelde, et paljudes liikmesriikides on 
olemas hästitoimiv esimese samba 
süsteem; nõuab tungivalt, et komisjon seda 
arvesse võtaks ja kasutaks olemasolevaid 
näiteid kogu ELis sihttasemetena;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Sylvana Rapti

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on seisukohal, et teise samba 
pensionisüsteemi mis tahes reformi 
eesmärgiks peaks olema esimese samba 
tugevdamine ja täiendamine, mis tagab 
piisava pensioni; tuletab komisjonile 

6. on seisukohal, et teise samba 
pensionisüsteemi mis tahes reformi 
eesmärgiks peaks olema esimese samba 
tugevdamine ja täiendamine, mis tagab 
piisava pensioni; tuletab komisjonile 
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meelde, et paljudes liikmesriikides on 
olemas hästitoimiv esimese samba 
süsteem; nõuab tungivalt, et komisjon seda 
arvesse võtaks ja kasutaks olemasolevaid 
näiteid kogu ELis sihttasemetena;

meelde, et paljudes liikmesriikides on 
olemas hästitoimiv esimese samba süsteem 
ja et selle osatähtsust tuleb tagada, mitte 
kaudselt õõnestada; nõuab tungivalt, et 
komisjon seda arvesse võtaks ja kasutaks 
olemasolevaid näiteid kogu ELis 
sihttasemetena;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Patrick Le Hyaric

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kritiseerib tugevalt komisjoni 
suundumust, et kogumisskeemidele 
antakse uus tõuge n.ö pensionide siseturu 
tugevdamisega – mitte üksnes 
tööandjapensioniskeemidele, vaid ka 
hulgale erinevatele erapensionifondidele, 
elukindlustusele jne, mis peab ilmselt 
andma informatsiooni tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevust ja järelevalvet 
käsitleva direktiivi kavandatavaks 
ülevaatamiseks; kritiseerib tugevalt 
asjaolu, et tööandjapensioni 
kogumisasutuste tegevust ja järelevalvet 
käsitlev direktiiv avas 
tööandjapensioniskeemidele osutatavad 
teenused konkurentsile ning liberaliseeris 
tugevasti nõudeid 
usaldatavusnormatiividele;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Patrick Le Hyaric

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. kaitseb kogumisskeemide 
mõistuspäraste aktivate astmelist 
taasintegreerimist riiklikkusse 
pensioniskeemi – nagu seda on teinud 
Argentiina –, eesmärgiga suurendada 
ümberjaotust, et aidata kaasa kahekordse 
eesmärgi saavutamisele – vältida vaesust 
vanas eas ja säilitada elatustase seoses 
pensionisüsteemi töötasust sõltuvate 
komponentidega;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. palub komisjonil uuesti läbi vaadata 
riigihankeid käsitlevad direktiivid, et 
lubada liikmesriikidel vastu võtta ja 
rakendada riiklikul või kohalikul tasandil 
kõrgeimaid sotsiaalseid ja majanduslikke 
nõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles töötama välja 
tõelise ümberkorraldusstrateegia, millega 
kaasatakse aktiivselt kõik sidusrühmad, 
sealhulgas töötajad ja nende esindajad; 
on seisukohal, et teavitamis- ja 

7. kutsub komisjoni üles algatama 
konsultatsioone sotsiaalpartneritega, et 
luua Euroopa mehhanism tootmise 
ümberkorraldamise prognoosimiseks, nii 
et vahendeid saaks tõhusamalt ümber 
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konsulteerimiskord kehtib kõigi 
ettevõttesiseste tegevuste puhul, 
sealhulgas ettevõttes tehtud strateegilised 
otsused ja valikud ning nende eeldatav 
mõju tööhõivele;

suunata tekkivatesse sektoritesse ning 
töötajatele saaks pakkuda rohkem ja 
paremaid uusi võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles töötama välja 
tõelise ümberkorraldusstrateegia, millega 
kaasatakse aktiivselt kõik sidusrühmad, 
sealhulgas töötajad ja nende esindajad; on 
seisukohal, et teavitamis- ja 
konsulteerimiskord kehtib kõigi 
ettevõttesiseste tegevuste puhul, 
sealhulgas ettevõttes tehtud strateegilised 
otsused ja valikud ning nende eeldatav 
mõju tööhõivele;

7. kutsub komisjoni üles kontrollima 
ümberkorraldusstrateegiat vastavalt 
ettepanekule 32, nii et 
konsultatsioonidesse oleks aktiivselt
kaasatud kõik sidusrühmad, sealhulgas 
töötajad ja nende esindajad; on seisukohal, 
et ümberkorraldusstrateegias, teavitamis-
ja konsulteerimiskorras tuleb tegelda eriti 
ettevõtte võimalike otsuste eeldatava 
mõjuga tööhõivele, tagades samal ajal 
tundliku teabe konkurentide eest salajas 
hoidmise;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles töötama välja 
tõelise ümberkorraldusstrateegia, millega 
kaasatakse aktiivselt kõik sidusrühmad, 
sealhulgas töötajad ja nende esindajad; on 
seisukohal, et teavitamis- ja 
konsulteerimiskord kehtib kõigi 
ettevõttesiseste tegevuste puhul, sealhulgas 
ettevõttes tehtud strateegilised otsused ja 

7. nõuab tõelist 
ümberkorraldusstrateegiat; seetõttu 
tervitab ettepanekut 32 ja nõuab 
komisjonilt arutelusid, et kaasata 
ettepanekuid tegevusjuhendiks, mis 
tagaks sotsiaalse dialoogi, prognoosimise 
ja õigeaegse teabevahetuse, paljude 
sidusrühmade kaasamise, kutsealase 
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valikud ning nende eeldatav mõju 
tööhõivele;

ülemineku kõigile, muutustega kaasneva 
tervishoiumõõtme ja tööhõive; on 
seisukohal, et teavitamis- ja 
konsulteerimiskord kehtib kõigi 
ettevõttesiseste tegevuste puhul, sealhulgas 
ettevõttes tehtud strateegilised otsused ja 
valikud ning nende eeldatav mõju 
tööhõivele;

Or. en

Muudatusettepanek 57
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kutsub komisjoni üles töötama välja 
tõelise ümberkorraldusstrateegia, millega 
kaasatakse aktiivselt kõik sidusrühmad, 
sealhulgas töötajad ja nende esindajad; on 
seisukohal, et teavitamis- ja 
konsulteerimiskord kehtib kõigi 
ettevõttesiseste tegevuste puhul, sealhulgas 
ettevõttes tehtud strateegilised otsused ja 
valikud ning nende eeldatav mõju 
tööhõivele;

7. kutsub komisjoni üles töötama välja 
tõelise ümberkorraldusstrateegia, millega 
kaasatakse aktiivselt kõik sidusrühmad, 
sealhulgas töötajad ja nende esindajad; on 
seisukohal, et teavitamis- ja 
konsulteerimiskord kehtib kõigi 
ettevõttesiseste tegevuste puhul, sealhulgas 
ettevõttes tehtud strateegilised otsused ja 
valikud ning nende eeldatav mõju 
tööhõivele; on arvamusel, et see 
kaasamine peaks laienema kõigile ühtse 
turu akti poliitilistele ja seadusandlikele 
algatustele;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. on seisukohal, et ühtse turu strateegia 
peaks tugevdama sotsiaalset heaolu, 
töötajate õigusi ja tagama õiglased 
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töötingimused kõigile Euroopa 
kodanikele;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Françoise Castex

Arvamuse projekt
Lõige 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. märgib komisjoni valmisolekut 
toetada tõhusamalt sotsiaalset dialoogi ja 
parandada otsuste ja demokraatia 
läbipaistvust; rõhutab vajadust toetada 
seda valmisolekut konkreetsete 
algatustega; nõuab Euroopa 
töönõukogude väljaarendamist ja toetust 
tööstussektori ühiskomisjonide loomisele, 
millel on vahendid, et tegelda 
küsimustega, mis on seotud majanduse 
ümberstruktureerimise investeeringutega;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Liisa Jaakonsaari

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. kiidab heaks komisjoni kavatsuse
vaadata läbi kutsekvalifikatsioonide 
direktiiv 2005/36/EÜ1, ning sellise 
üleeuroopalise kutsekaardi kasutuselevõtu, 
mis sisaldaks vähemalt teavet 
kutsekvalifikatsiooni, töökogemuse ja 
maksukuulekuse kohta, vastates samas 
isikuandmete kaitse nõuetele; teeb
ettepaneku kaaluda üleeuroopalise 
kutseoskuste passi ja üleeuroopalise 
kutsekaardi ühendamist eesmärgiga 

8. kiidab heaks komisjoni kavatsuse 
vaadata läbi kutsekvalifikatsioonide 
direktiiv 2005/36/EÜ1, ning sellise 
üleeuroopalise kutsekaardi kasutuselevõtu, 
mis sisaldaks vähemalt teavet 
kutsekvalifikatsiooni, töökogemuse ja 
maksukuulekuse kohta, vastates samas 
isikuandmete kaitse nõuetele; teeb 
ettepaneku kaaluda üleeuroopalise 
kutseoskuste passi ja üleeuroopalise 
kutsekaardi ühendamist eesmärgiga 
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kehtestada ELi tasandil üksainus ja ühtne 
kaart;

kehtestada ELi tasandil üksainus ja ühtne 
kaart; rõhutab kutsekaardi võimalusi 
võitluses varimajanduse / ebaseadusliku 
tööturuga Euroopas; 

Or. en

Muudatusettepanek 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. kiidab heaks komisjoni kavatsuse 
vaadata läbi kutsekvalifikatsioonide 
direktiiv 2005/36/EÜ1, ning sellise 
üleeuroopalise kutsekaardi kasutuselevõtu, 
mis sisaldaks vähemalt teavet 
kutsekvalifikatsiooni, töökogemuse ja 
maksukuulekuse kohta, vastates samas 
isikuandmete kaitse nõuetele; teeb 
ettepaneku kaaluda üleeuroopalise 
kutseoskuste passi ja üleeuroopalise 
kutsekaardi ühendamist eesmärgiga 
kehtestada ELi tasandil üksainus ja ühtne 
kaart;

8. kiidab heaks komisjoni kavatsuse 
vaadata läbi kutsekvalifikatsioonide 
direktiiv 2005/36/EÜ1, ning kaaluda sellise 
üleeuroopalise kutsekaardi 
kasutuselevõttu, mis sisaldaks muu hulgas
teavet kutsekvalifikatsiooni, töökogemuse 
ja maksukuulekuse kohta, vastates samas 
isikuandmete kaitse nõuetele; teeb 
ettepaneku kaaluda üleeuroopalise 
kutseoskuste passi ja üleeuroopalise 
kutsekaardi ühendamist eesmärgiga 
kehtestada ELi tasandil üksainus ja ühtne 
kaart;

Or. en

Muudatusettepanek 62
Emilie Turunen

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. tunneb heameelt noortele mõeldud 
liikuvuskaardi üle, mis parandab noorte 
inimeste õppimis-, koolitus- ja 
tööhõivetingimusi välismaal; osutab 
asjaolule, et see algatus pole mingil juhul 
piisav, et võidelda noorte töötuse 
murettekitava tasemega Euroopas;
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Or. en

Muudatusettepanek 63
Liisa Jaakonsaari

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. tervitab ettepanekuid, mis toetavad 
sotsiaalse ettevõtluse uuenduspotentsiaali; 
juhib tähelepanu sotsiaalse ettevõtluse 
sellele osale, mis hõlmab ühistuid, 
vastastikuseid ühinguid ja sihtasutusi ning 
millel on eriti oluline roll jätkusuutlikus 
tööhõives ja majanduskasvus ning 
võitluses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega;

9. tervitab ettepanekuid, mis toetavad 
sotsiaalse ettevõtluse uuenduspotentsiaali; 
tõstab esile paljude sotsiaalmajanduslike 
ettevõtete suurt vastupanuvõimet 
majanduslikus ja sotsiaalses kriisis, nende 
paindlikkust muutuvate nõudmiste suhtes 
ja nende innovatsioonivõimet mitte ainult 
majanduslikus ja ökoloogilises, vaid ka 
sotsiaalses mõttes; juhib tähelepanu 
sotsiaalse ettevõtluse sellele osale, mis 
hõlmab ühistuid, vastastikuseid ühinguid ja 
sihtasutusi ning millel on eriti oluline roll 
jätkusuutlikus tööhõives ja 
majanduskasvus ning võitluses vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutusega; tuletab komisjonile 
meelde, et sotsiaalmajanduse osalejate 
jaoks tuleb tagada võrdsed tingimused, 
parandades eelkõige õiguskindlust üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste vallas;

Or. en

Muudatusettepanek 64
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. tervitab ettepanekuid, mis toetavad 
sotsiaalse ettevõtluse uuenduspotentsiaali; 
juhib tähelepanu sotsiaalse ettevõtluse 
sellele osale, mis hõlmab ühistuid, 
vastastikuseid ühinguid ja sihtasutusi ning 
millel on eriti oluline roll jätkusuutlikus 

9. tervitab ettepanekuid, mis toetavad 
sotsiaalse ettevõtluse uuenduspotentsiaali 
ja toonitab, et siseturg ei tohi ähvardada 
juriidiliste isikute mitmekesisust; suhtub 
ärimudelite mitmekesisusse, mida teiste 
hulgas esindavad ühistud ja vastastikused 
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tööhõives ja majanduskasvus ning 
võitluses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega;

ühingud, kui üldsuse huvisse, mis on 
kriisis oma vastupidavust tõestanud ja 
mida tuleks hinnata; juhib tähelepanu 
sotsiaalse ettevõtluse sellele osale, mis 
hõlmab ühistuid, vastastikuseid ühinguid ja 
sihtasutusi ning millel on eriti oluline roll 
jätkusuutlikus tööhõives ja 
majanduskasvus ning võitluses vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutusega ja palub 
ettepanekuga 37 sisse viia Euroopa 
staatus vastastikuste ühingute ja ühistute 
jaoks; 

Or. en

Muudatusettepanek 65
Emilie Turunen

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. tervitab ettepanekuid, mis toetavad 
sotsiaalse ettevõtluse uuenduspotentsiaali; 
juhib tähelepanu sotsiaalse ettevõtluse 
sellele osale, mis hõlmab ühistuid, 
vastastikuseid ühinguid ja sihtasutusi ning 
millel on eriti oluline roll jätkusuutlikus 
tööhõives ja majanduskasvus ning 
võitluses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega;

9. tervitab ettepanekuid, mis toetavad 
sotsiaalse ettevõtluse uuenduspotentsiaali; 
juhib tähelepanu sotsiaalse ettevõtluse 
sellele osale, mis hõlmab ühistuid, 
vastastikuseid ühinguid ja sihtasutusi ning 
millel on eriti oluline roll jätkusuutlikus 
tööhõives ja majanduskasvus ning 
võitluses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega; 
nõuab meetmeid erisuguste Euroopa 
statuutide kehtestamiseks sihtasutustele, 
vastastikustele ühingutele ja ühistutele, et 
vältida õiguslikku ebakindlust, 
võimaldada piiriülest tegutsemist ja 
tagada see, et niisugused sotsiaalse 
suunitlusega ja innovatiivsed ettevõtted 
saaksid parimal viisil kasutada ära oma 
majanduslikku ja sotsiaalset potentsiaali 
ühtsel turul;

Or. en
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Muudatusettepanek 66
Rovana Plumb

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. tervitab ettepanekuid, mis toetavad 
sotsiaalse ettevõtluse uuenduspotentsiaali; 
juhib tähelepanu sotsiaalse ettevõtluse 
sellele osale, mis hõlmab ühistuid, 
vastastikuseid ühinguid ja sihtasutusi ning 
millel on eriti oluline roll jätkusuutlikus 
tööhõives ja majanduskasvus ning 
võitluses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega;

9. tervitab ettepanekuid, mis toetavad 
sotsiaalse ettevõtluse uuenduspotentsiaali; 
juhib tähelepanu sotsiaalse ja rohelise 
ettevõtluse sellele osale, mis hõlmab 
ühistuid, vastastikuseid ühinguid ja 
sihtasutusi ning millel on eriti oluline roll 
jätkusuutlikus tööhõives ja 
majanduskasvus ning võitluses vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutusega;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Emilie Turunen

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. palub, et sotsiaalne ettevõtlus kaasataks 
täielikumalt riiklikesse tegevuskavadesse, 
mis töötatakse välja sotsiaalse kaasatuse 
valdkonnas WTO eestvedamisel, ning 
palub sotsiaalset ettevõtlust rohkem toetada 
struktuurifondide ja sotsiaaluuenduse 
kavade raames toimuva rahastamise abil;

10. palub, et sotsiaalne ettevõtlus kaasataks 
täielikumalt riiklikesse tegevuskavadesse, 
mis töötatakse välja sotsiaalse kaasatuse 
valdkonnas WTO eestvedamisel, ning 
palub sotsiaalset ettevõtlust rohkem toetada 
struktuurifondide ja sotsiaaluuenduse 
kavade raames toimuva rahastamise abil; 
tervitab sotsiaalmajanduslike ettevõtete 
määratlemist ühena sotsiaalse 
turumajanduse edendamise hoobadest 
ning nõuab meetmeid, et parandada 
nende piiriülest juurdepääsetavust ja 
maksimeerida nende ettevõtlus- ja 
tööhõivepotentsiaali ühtsel turul;

Or. en
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Muudatusettepanek 68
Sylvana Rapti

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. palub, et sotsiaalne ettevõtlus kaasataks 
täielikumalt riiklikesse tegevuskavadesse, 
mis töötatakse välja sotsiaalse kaasatuse 
valdkonnas WTO eestvedamisel, ning 
palub sotsiaalset ettevõtlust rohkem toetada 
struktuurifondide ja sotsiaaluuenduse 
kavade raames toimuva rahastamise abil;

10. palub, et sotsiaalne ettevõtlus kaasataks 
täielikumalt riiklikesse tegevuskavadesse, 
mis töötatakse välja sotsiaalse kaasatuse 
valdkonnas WTO eestvedamisel, ning 
palub sotsiaalset ettevõtlust rohkem toetada 
struktuurifondide ja sotsiaaluuenduse 
kavade raames toimuva rahastamise abil; 
teeb seepärast ettepaneku seada sisse tihe 
koostöö ja ühised arutelud tööhõive, 
sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimuste nõukogu ning 
majandus- ja rahandusküsimuste 
nõukogu üksuste otsuste puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 69
Emilie Turunen

Arvamuse projekt
Lõige 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. tervitab komisjoni ettepanekut 
Euroopa ühistu põhikirja puudutavate 
konsultatsioonide kohta, et muuta 
Euroopa ühistu ettevõtjatele 
atraktiivsemaks;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Emilie Turunen

Arvamuse projekt
Lõige 10 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 b. võtab arvesse, sotsiaalse ettevõtluse 
algatus on kõige tõhusam, kui ta tugineb 
selgetele täpsetele määratlustele ja 
keskendub sotsiaalse majanduse 
ettevõtetele, st ettevõtetele, mis a) annavad 
kapitali ees eelistuse individuaalsele ja 
sotsiaalsele eesmärgile, b) pakuvad 
vabatahtlikku ja avatud liikmelisust, c) 
teostavad ja ergutavad demokraatlikku 
liikmeskonna poolset kontrolli, c) 
ühendavad liikmete/kasutajate huvid 
ja/või üldised huvid, d) kaitsevad ja 
kohaldavad solidaarsuse ja vastutuse 
põhimõtet, e) on autonoomse juhtimisega, 
f) kasutavad ülejääke jätkusuutliku 
arengu eesmärkide täitmiseks või teenuste 
osutamiseks oma liikmete huvides või 
üldistes huvides (üldhuviteenused);

Or. en

Muudatusettepanek 71
Emilie Turunen

Arvamuse projekt
Lõige 10 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 c. tuletab meelde, et oma resolutsioonis 
sotsiaalmajanduse kohta nõudis Euroopa 
Parlament suuremat tunnustust 
sotsiaalmajanduslikele ettevõtetele, 
hõlmates ELi poliitikate põhimõtete üldist 
lõimimist, tugevdatud dialoogi 
sotsiaalmajanduse esindajatega, paremat 
ettevõtluse toetamist ja sotsiaalse dialoogi 
tunnustamist; tuletab meelde, et samas 
otsuses on Euroopa Parlament nõudnud 
riiklikelt registritelt 
sotsiaalmajandusettevõtete arvelevõtmist 
ja on nõudnud kindlat statistikat 
sotsiaalmajandusettevõtete tegevuse 
kohta;
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Or. en

Muudatusettepanek 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. tervitab komisjoni algatust ettevõtte 
juhtimiskultuuri parandamiseks, mille 
konkreetseks eesmärgiks on laiendada 
töötajate kaasamist ettevõtte haldamisse ja 
parandada ettevõtte esitatava teabe 
läbipaistvust, kaasa arvatud juhtkonna 
tasustamist käsitlev teave; nõuab ühtset 
lähenemisviisi, mis hõlmab kõrgete 
miinimumstandardite kehtestamist ning 
töötajate ja nende esindajate teavitamis-
ja konsulteerimisõiguste ja juhatuse 
koosseisus osalemise õiguse edendamist.

11. tervitab komisjoni algatust ettevõtte 
juhtimiskultuuri ja sotsiaalse vastutuse 
parandamiseks, eriti töötajate 
osalusskeemide edendamist, pikaajalise 
osanikukohustuse tugevdamist ja 
suurenenud läbipaistvust; siiski lükkab 
tagasi sellekohased siduvad eeskirjad 
ettevõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 73
Sari Essayah

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. tervitab komisjoni algatust ettevõtte 
juhtimiskultuuri parandamiseks, mille 
konkreetseks eesmärgiks on laiendada 
töötajate kaasamist ettevõtte haldamisse ja 
parandada ettevõtte esitatava teabe 
läbipaistvust, kaasa arvatud juhtkonna 
tasustamist käsitlev teave; nõuab ühtset 
lähenemisviisi, mis hõlmab kõrgete 
miinimumstandardite kehtestamist ning
töötajate ja nende esindajate teavitamis-
ja konsulteerimisõiguste ja juhatuse 
koosseisus osalemise õiguse edendamist.

11. tervitab komisjoni ettepanekut 38 
avaliku arutelu kohta ettevõtte 
juhtimiskultuuri parandamiseks, mille 
konkreetseks eesmärgiks on läbipaistvuse 
suurendamine sotsiaalsetes ja 
keskkonnaküsimustes ja inimõiguste 
austamine, ning rõhutab, et suurem 
läbipaistvus, mis arvestab ärisaladustega, 
head suhted töötajatega ning 
tootmisprotsessid, mis on vastavuses 
säästva arenguga, on samuti ettevõtte, 
selle omanike ja ettevõttesse 
investeerinute huvides.
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Or. en

Muudatusettepanek 74
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. tervitab komisjoni algatust ettevõtte 
juhtimiskultuuri parandamiseks, mille 
konkreetseks eesmärgiks on laiendada 
töötajate kaasamist ettevõtte haldamisse ja 
parandada ettevõtte esitatava teabe 
läbipaistvust, kaasa arvatud juhtkonna 
tasustamist käsitlev teave; nõuab ühtset 
lähenemisviisi, mis hõlmab kõrgete 
miinimumstandardite kehtestamist ning 
töötajate ja nende esindajate teavitamis- ja 
konsulteerimisõiguste ja juhatuse 
koosseisus osalemise õiguse edendamist.

11. tervitab komisjoni kohustust
ettepanekus 38 ettevõtte juhtimiskultuuri 
parandamiseks, mille konkreetseks 
eesmärgiks on laiendada töötajate 
kaasamist ettevõtte haldamisse ja 
parandada ettevõtte esitatava teabe 
läbipaistvust, kaasa arvatud juhtkonna 
tasustamist käsitlev teave; nõuab ühtset 
lähenemisviisi, mis hõlmab kõrgete 
miinimumstandardite kehtestamist, milleks 
on muuhulgas palgaastmed ja juhtide 
palga ülempiir, et anda panus parema 
tasakaalu saavutamiseks osanike ja 
töötajate vahel ning pakkuda head 
stiimulit pikaajaliseks investeeringuks, 
ning töötajate ja nende esindajate 
teavitamis- ja konsulteerimisõiguste ja 
juhatuse koosseisus osalemise õiguse 
edendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Liisa Jaakonsaari

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. tervitab komisjoni algatust ettevõtte 
juhtimiskultuuri parandamiseks, mille 
konkreetseks eesmärgiks on laiendada 
töötajate kaasamist ettevõtte haldamisse ja 
parandada ettevõtte esitatava teabe 
läbipaistvust, kaasa arvatud juhtkonna 

11. tervitab komisjoni algatust ettevõtte 
juhtimiskultuuri parandamiseks, mille 
konkreetseks eesmärgiks on laiendada 
töötajate kaasamist ettevõtte haldamisse ja 
parandada ettevõtte esitatava teabe 
läbipaistvust, kaasa arvatud juhtkonna 
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tasustamist käsitlev teave; nõuab ühtset 
lähenemisviisi, mis hõlmab kõrgete 
miinimumstandardite kehtestamist ning 
töötajate ja nende esindajate teavitamis- ja 
konsulteerimisõiguste ja juhatuse 
koosseisus osalemise õiguse edendamist.

tasustamist käsitlev teave; nõuab ühtset 
lähenemisviisi, mis hõlmab kõrgete 
miinimumstandardite kehtestamist ning 
töötajate ja nende esindajate teavitamis- ja 
konsulteerimisõiguste ja juhatuse 
koosseisus osalemise õiguse edendamist; 
on arvamusel, et direktorite nõukogude ja 
otsuseid tegevate organite toimimist saab 
muuta paremaks naiste ja erineva tausta, 
kogemuse ja rollidega inimeste kaasamise 
teel ning et seepärast tuleks võtta 
meetmed, mis tagaks nende nõukogude ja 
organite koosseisude mitmekesisuse.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. tervitab komisjoni algatust ettevõtte 
juhtimiskultuuri parandamiseks, mille 
konkreetseks eesmärgiks on laiendada 
töötajate kaasamist ettevõtte haldamisse ja 
parandada ettevõtte esitatava teabe 
läbipaistvust, kaasa arvatud juhtkonna 
tasustamist käsitlev teave; nõuab ühtset 
lähenemisviisi, mis hõlmab kõrgete 
miinimumstandardite kehtestamist ning 
töötajate ja nende esindajate teavitamis- ja 
konsulteerimisõiguste ja juhatuse 
koosseisus osalemise õiguse edendamist.

11. tervitab komisjoni algatust ettevõtte 
juhtimiskultuuri parandamiseks, mille 
konkreetseks eesmärgiks on laiendada 
töötajate kaasamist ettevõtte haldamisse ja 
parandada ettevõtte esitatava teabe 
läbipaistvust, kaasa arvatud juhtkonna 
tasustamist käsitlev teave; nõuab ühtset 
lähenemisviisi, mis hõlmab kõrgete 
miinimumstandardite kehtestamist ning 
töötajate ja nende esindajate teavitamis- ja 
konsulteerimisõiguste ja juhatuse 
koosseisus osalemise õiguse edendamist 
sätestavat määrust.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Licia Ronzulli

Arvamuse projekt
Lõige 11 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 a. rõhutab vajadust võtta vastu 
ambitsioonikas Euroopa tööstuse poliitika 
eesmärgiga tugevdada reaalmajandust ja 
saavutada selle muutumine 
intelligentsemaks ja säästlikumaks.

Or. en

Muudatusettepanek 78
Sergio Gaetano Cofferati

Arvamuse projekt
Lõige 11 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 b. on seisukohal, et ettevõtte 
juhtimiskultuur peab hõlmama ettevõtete 
sotsiaalse vastutuse tavade omaksvõtmist 
ja positiivse tegutsemise soodustamist.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Lõige 11 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 c. palub komisjonil esitada ettepanek 
tagasihoidlike kodumajapidamiste 
energiakilbi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Sylvana Rapti

Arvamuse projekt
Lõige 11 d (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 d. rõhutab, et haavatavate rühmade 
ligipääs pangateenustele (muuhulgas 
hüpoteekidele, kuid mitte ainult nende 
teenuste puhul) on ülimalt tähtis ning et 
kõik seadusandlikud algatused peavad 
arvesse võtma tarbijate finantskaasamist 
ja kaitset ning piisavat teavet.

Or. en


