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Muudatusettepanek 42
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) ÜMTde jätkusuutliku arengu 
toetamiseks tuleks ELi ja ÜMTde vahelist 
erisuhet edasi arendada ning asendada 
tavapärane arengukoostööalane 
lähenemisviis vastastikuse partnerlusega.
ELi ja ÜMTde vaheline solidaarsus peaks 
põhinema ka nende ainulaadsel suhtel ja 
tõsiasjal, et kuulutakse samasse Euroopa 
perre.

(5) ELi ja ÜMTde vahelisel solidaarsusel 
põhineva ÜMTde jätkusuutliku arengu 
toetamiseks tuleks ELi ja ÜMTde vahelist 
erisuhet edasi arendada ning asendada 
tavapärane arengukoostööalane 
lähenemisviis partnerlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Kodanikuühiskonna panust ÜMTde 
arengusse saab suurendada 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
tugevdamise kaudu kõikides 
koostöövaldkondades.

(6) Kodanikuühiskonna panust ÜMTde 
arengusse saab suurendada 
kodanikuühiskonna organisatsioonide, eriti
ametiühingute ja teiste töötajate
organisatsioonide tugevdamise kaudu 
kõikides koostöövaldkondades.

Or. en

Muudatusettepanek 44
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Assotsieerimise eesmärk peaks olema 
bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi 
teenuste säilitamine, taastamine ja 
jätkusuutlik kasutamine, kuna need on 
jätkusuutliku arengu oluline eeltingimus.

(9) Assotsieerimise eesmärk peaks olema 
bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi 
teenuste säilitamine, taastamine ja 
jätkusuutlik kasutamine, kuna need on 
jätkusuutliku arengu oluline eeltingimus. 
Rõhutab sellega seoses, et ÜMTdes on 
tähtis võtta kõik loodusvarad riigi 
demokraatlikusse omandusse, selleks et 
tagada keskkonnahoidlikkus ja põhilise 
elanikkonna huvid.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) ÜMTde geograafiline kaugus
kahjustab nende konkurentsivõimet, 
mistõttu tuleb parandada 
juurdepääsuvõimalusi.

(14) ÜMTde geograafiline kaugus
raskendab nende majanduslikku arengut, 
mistõttu tuleb parandada 
juurdepääsuvõimalusi.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) EL ja ÜMTd tunnustavad hariduse 
tähtsust ÜMTde jätkusuutliku arengut 
võimendava tegurina.

(15) EL ja ÜMTd tunnustavad hariduse 
tähtsust ÜMTde jätkusuutlikku arengut 
võimendava tegurina. Rõhutab, et vaba, 
üleüldine, kättesaadav ja riigieelarveline 
avalik kooliharidus kõigil tasemetel 
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algharidusest kuni kõrghariduseni on 
parim viis tagada elanike õigus 
haridusele.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) ÜMTde majanduslik ja sotsiaalne 
areng peaksid teineteist toetama, et 
tugevdada ÜMTde konkurentsivõimet ning 
täita eelkõige kaitsetute 
elanikkonnarühmade ja puuetega isikute 
sotsiaalse heaolu ja kaasatuse eesmärgid. 
Seepärast peaks ELi ja ÜMTde vaheline 
koostöö hõlmama ka teabe ja hea tava 
vahetamist muu hulgas oskuste arendamise 
ja sotsiaalkaitse valdkonnas, samuti 
puuetega inimeste õiguste edendamist, 
lähtudes ÜRO puuetega isikute õiguste 
konventsioonist. Lisaks peaks liidu ja 
ÜMTde assotsieerimine aitama edendada 
inimväärset tööd ja sotsiaalse dialoogi häid 
tavasid, aga ka tööõiguse põhireeglite 
järgimist, võrdseid võimalusi, 
mittediskrimineerimist ja juurdepääsu nii 
ÜMTdes kui ka piirkondades, kus nad 
asuvad.

(16) ÜMTde majanduslik ja sotsiaalne 
areng peaksid teineteist toetama, et 
tugevdada kohalikke majandusi ning täita 
eelkõige kaitsetute elanikkonnarühmade ja 
puuetega isikute sotsiaalse heaolu ja 
kaasatuse eesmärgid. Seepärast peaks ELi 
ja ÜMTde vaheline koostöö hõlmama ka 
teabe ja hea tava vahetamist muu hulgas 
oskuste arendamise ja sotsiaalkaitse 
valdkonnas, samuti puuetega inimeste 
õiguste edendamist, lähtudes ÜRO 
puuetega isikute õiguste konventsioonist. 
Lisaks peaks liidu ja ÜMTde 
assotsieerimine aitama edendada 
inimväärset tööd ja sotsiaalse dialoogi häid 
tavasid, aga ka tööõiguse põhireeglite 
järgimist, võrdseid võimalusi, 
mittediskrimineerimist ja juurdepääsu nii 
ÜMTdes kui ka piirkondades, kus nad 
asuvad.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 16 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Koostöö peamine eesmärk peaks 
olema parandada töötingimusi ning 
edendada töötajate ja ametiühingute 
õigusi. Rõhutab, et selles protsessis on 
tähtis roll ametiühingutel ja teistel 
töötajate esindajatel.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Üleilmsed muutused, mis kajastuvad 
jätkuvas kaubanduse liberaliseerimise 
protsessis, mõjutavad suurel määral liitu, 
mis on ÜMTde peamine kaubanduspartner, 
ÜMTde AKV riikidest naabreid ja teisi 
majanduspartnereid.

(21) Üleilmsed muutused, mis kajastuvad 
jätkuvas kaubanduse liberaliseerimise 
protsessis, mõjutavad suurel määral liitu, 
mis on ÜMTde peamine kaubanduspartner, 
ÜMTde AKV riikidest naabreid ja teisi 
majanduspartnereid. Märgib, et jätkuv 
liberaliseerumine on kõige kasulikum 
olnud tugevatele majandustele ja kõige 
kahjulikum lõunapoolkera elanikele ning 
ülejäänud maailma töölisklassile ja 
vaestele. Rõhutab seetõttu, et 
neoliberaalne globaliseerumine peab 
lõppema ning et maailma majandust tuleb 
arendada edasi toetudes tõelisele 
rahvusvahelisele solidaarsusele ja 
koostööle.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 21 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Kokkuhoiupoliitikal on olnud 
kahjulik mõju miljonite töötajate ja vaeste 
tööhõivele ja elatiseteenimisele kogu 
maailmas, rõhutab vajadust liidu ja 
ÜMTde koostöö järele, et eemalduda 
kokkuhoiupoliitikast ja edendada 
suuremahulisi riiklikke 
investeerimisprogramme kui ainsat 
võimalust, mille abil tagada inimväärsed 
elu- ja töötingimused enamikule nii liidu 
kui ka ÜMTde elanikest.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Paul Murphy

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) ÜMTd võivad mängida otsustavat 
rolli võitluses maksuparadiiside vastu. 
Rõhutab sellega seoses vajadust liikuda 
finantssektori tõelise läbipaistvuse poole. 
Märgib veel, et finantssektor on vaja võtta 
riigi demokraatlikusse omandusse ja riigi 
demokraatliku kontrolli alla, sest sest see 
loob parimad eeldused, et vastata tavaliste 
inimeste vajadustele, taastada majanduse 
areng odava laenusüsteemi abil, tagades 
samas tavatarbijate säästud.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Jean-Luc Bennahmias

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) keskkonda säästva majanduskasvu 
edendamine;

(b) keskkonda säästva majanduskasvu ja 
töökohtade edendamine kõigis keskkonda 
säästvat majanduskasvu toetavates 
sektorites;

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) sotsiaalse dialoogi tekitamine;

Or. en

Muudatusettepanek 54
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) noorte inimeste toomine tööturule, et 
vähendada töötust noorte hulgas.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Jean-Luc Bennahmias

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 31 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit tagab, et artiklis 49 määratletud 
ÜMTdest pärit füüsilised isikud võivad 
osaleda liidu noortealgatustes samadel 
alustel kui liikmesriikide kodanikud.

1. Liit tagab, et artiklis 49 määratletud 
ÜMTdest pärit füüsilised isikud võivad 
osaleda liidu noortealgatustes ja
-programmides samadel alustel kui 

liikmesriikide kodanikud.

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Assotsieerimise eesmärk on tugevdada 
ÜMTde ja liidu noorte vahelisi sidemeid, 
muu hulgas edendades ÜMTde noorte 
koolitusalast liikuvust ning noorte 
vastastikust üksteisemõistmist.

2. Assotsieerimise eesmärk on tugevdada 
ÜMTde ja liidu noorte vahelisi sidemeid, 
muu hulgas edendades ÜMTde noorte 
koolitusalast liikuvust ja noorte 
vastastikust üksteisemõistmist, luues neile 
soodsad tingimused oma oskuste 
arendamiseks ning töötamiseks ja 
aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus, mis 
on oluline jätkusuutliku majandusliku ja 
sotsiaalse arengu seisukohalt.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Jean-Luc Bennahmias

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Assotsieerimise eesmärk on tugevdada 
ÜMTde ja liidu noorte vahelisi sidemeid, 
muu hulgas edendades ÜMTde noorte 
koolitusalast liikuvust ning noorte 

2. Assotsieerimise eesmärk on tugevdada 
ÜMTde ja liidu noorte vahelisi sidemeid, 
muu hulgas edendades ÜMTde noorte 
haridus- ja koolitusalast õpilasvahetust ja
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vastastikust üksteisemõistmist. liikuvust ning kultuuridevahelise 
suhtlemise õppimist ja noorte vastastikust 
üksteisemõistmist.

Or. fr

Muudatusettepanek 58
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Noorte töötuse vältimiseks teevad liit 
ja ÜMTd koostööd selle nimel, et noored 
oleksid aktiivselt tööturule kaasatud.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) õppuritele töökogemuse omandamise 
võimalusi, mis võivad noortel inimestel 
aidata teha otsuseid oma tulevase karjääri 
osas ja omandada tööturu jaoks kasulikke 
oskusi;

Or. en

Selgitus

Töökogemus annab õppuritele ülevaate tööelust ja võimaldab neil töö käigus õppida.

Muudatusettepanek 60
Jean-Luc Bennahmias
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) abi ÜMTdele hariduspoliitika 
väljatöötamisel ja rakendamisel.

(b) abi ÜMTdele haridus- ning ametlikku 
ja mitteametlikku õppetegevust käsitleva 
poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) asjaomast koolitust ja hariduslikke 
võimalusi, mis võivad lihtsustada 
keskkonnasäästlikel töökohtadel vajalike 
oskuste edendamist, rõhuasetusega 
soolisel võrdõiguslikkusel.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liit ja ÜMTd peavad dialoogi tööhõive 
ja sotsiaalpoliitika valdkonnas, et toetada 
ÜMTde majanduslikku ja sotsiaalset 
arengut ning edendada inimväärset tööd
ÜMTdes ja piirkondades, kus nad asuvad. 
Lisaks on dialoogi eesmärk aidata ÜMTde 
ametiasutustel töötada välja valdkonna 
poliitika ja õigusaktid.

1. Euroopa Liit ja ÜMTd peavad dialoogi 
tööhõive ja sotsiaalpoliitika valdkonnas, et 
toetada ÜMTde majanduslikku ja 
sotsiaalset arengut ning edendada ÜMTdes 
ja piirkondades, kus nad asuvad,
inimväärset tööd ja sotsiaalset kaasamist 
keskkonnasäästlikku majandusse. Lisaks 
on dialoogi eesmärk aidata ÜMTde 
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ametiasutustel töötada välja valdkonna 
poliitika ja õigusaktid.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 33 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Euroopa Liit ja ÜMTd teevad 
koostööd inimväärse töö edendamise 
nimel vabaduse, võrdsuse, turvalisuse ja 
inimväärikuse tingimustes, et lihtsustada 
vaesuse vastu võitlemist ning saavutada 
kaasav ja jätkusuutlik areng.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Jean-Luc Bennahmias

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Dialoogi raames vahetatakse eelkõige 
teavet ja head tava sellistes tööhõive ja 
sotsiaalpoliitika valdkonna 
tegevuspõhimõtete ja õigusaktide 
küsimustes, mis pakuvad huvi nii liidule 
kui ka ÜMTdele. Eelkõige kaalutakse 
dialoogi pidamist oskuste arendamise, 
sotsiaalkaitse, ühiskondliku dialoogi, 
võrdsete võimaluste, 
mittediskrimineerimise, puuetega inimeste 
juurdepääsuvõimaluste, töötervishoiu ja -
turvalisuse ning muude tööõiguse reeglite 
ülevõtmise valdkonnas.

2. Dialoogi raames vahetatakse eelkõige 
teavet ja head tava sellistes tööhõive ja 
sotsiaalpoliitika valdkonna 
tegevuspõhimõtete ja õigusaktide 
küsimustes, mis pakuvad huvi nii liidule 
kui ka ÜMTdele. Eelkõige kaalutakse 
dialoogi pidamist kutseoskuste vajaduse 
hindamise, oskuste arendamise, tööturu 
vajadustele vastava kvalifitseeritud tööjõu 
koolitamise, sotsiaalkaitse, ühiskondliku 
dialoogi, võrdsete võimaluste, 
mittediskrimineerimise, puuetega inimeste 
juurdepääsuvõimaluste, töötervishoiu ja -
turvalisuse ning muude tööõiguse reeglite 
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ülevõtmise valdkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Liit ja ÜMTd teevad 
koostööd parimate aktiivse tööturu 
poliitika tavade vahetamise, tugeva 
sotsiaalse dialoogi ja tööstandardite ning 
sotsiaalse kaitse nimel, et seista töötajate 
ja nende kogukondade õiguste eest ning 
võidelda lapstööjõu kasutamise, 
sunniviisilise töö ja deklareerimata töö 
vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 33 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Euroopa Liit ja ÜMTd teevad 
koostööd selle nimel, et turvalise 
paindlikkuse põhimõtete täieliku 
elluviimise kaudu tagada sobiv tasakaal 
tööturu turvalisuse ja paindlikkuse vahel, 
ning et tööturu killustatuse 
vähendamiseks võimaldada nii vajalikku 
sotsiaalset kaitset kui ka koolituste 
kättesaadavust, arengut karjääriredelil ja 
täisajaga töötamise võimalusi inimestele, 
kes on töökohta vahetamas või on kas 
ajutisel või osalise tööajaga tööl;
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Or. en

Muudatusettepanek 67
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 33 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Euroopa Liit ja ÜMTd vahetavad 
parimaid tavasid ja teevad koostööd, et 
investeerida teenustesse, nagu mõistliku 
hinnaga ja kvaliteetne pikapäeva-
lastehoid, pikapäeva-koolikohad ja eakate 
inimeste hooldus, mis aitavad edendada 
sugudevahelist võrdsust, toetada paremat 
tasakaalu töö- ja eraelu vahel ning luua 
tingimused, mis võimaldavad pääseda 
tööturule nii esimest kui ka mitmendat 
korda.

Or. en

Muudatusettepanek 68
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 33 – lõige 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 d. Elanike lahkumine, sh nn ajude 
äravool ja noorte inimeste väljaränne töö 
leidmise eesmärgil on mitmete ÜMTde 
jaoks tõsine valupunkt ning seetõttu 
peavad liit ja ÜMTd koostööd tegema, et 
kaitsta võõrtöötajate õigusi tööturul.

Or. en



AM\922065ET.doc 15/15 PE500.392v03-00

ET

Muudatusettepanek 69
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 34 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Euroopa Liit ja ÜMTd korraldavad 
parimate tavade vahetamist, et parandada 
töö tulemuslikkust. On oluline tagada, et 
ennetuspoliitika hõlmaks kõiki töötajaid 
ning et nende põhiõigus tervisele oleks 
tõhusalt kaitstud.

Or. en


