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Muudatusettepanek 1
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt -1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

-1. kutsub komisjoni üles võtma 
viivitamata vastu kokkulepitud teatis 
majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme 
kohta ning ajakohastama sellega seoses 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
tulemustabelit, lisades sellele tööhõive- ja 
sotsiaalnäitajad ning võttes vastu 
majandus- ja rahaliidu sotsiaalse 
mõõtmega seotud eraldiseisva 
tulemustabeli;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on rahul asjaoluga, et mõningad 
liikmesriigid on esitanud aruanded 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide osas 
saavutatust, kirjeldades mõnel juhul nende 
eesmärkidega seotud konkreetseid 
projekte; kutsub kõiki liikmesriike üles 
esitama 2014. aasta Euroopa poolaasta 
täitmisel ka sellised aruanded;

1. avaldab kahetsust, et ainult mõningad 
liikmesriigid on esitanud aruanded 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide osas 
saavutatust; kutsub kõiki liikmesriike üles 
esitama 2014. aasta Euroopa poolaasta 
täitmisel ka sellised aruanded;

Or. es

Muudatusettepanek 3
Inês Cristina Zuber
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Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on rahul asjaoluga, et mõningad 
liikmesriigid on esitanud aruanded 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide osas 
saavutatust, kirjeldades mõnel juhul nende 
eesmärkidega seotud konkreetseid 
projekte; kutsub kõiki liikmesriike üles 
esitama 2014. aasta Euroopa poolaasta 
täitmisel ka sellised aruanded;

1. märgib, et mõningad liikmesriigid on 
esitanud aruanded strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide osas saavutatust, 
kirjeldades mõnel juhul nende 
eesmärkidega seotud konkreetseid 
projekte;

Or. pt

Muudatusettepanek 4
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on rahul asjaoluga, et mõningad 
liikmesriigid on esitanud aruanded 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide osas 
saavutatust, kirjeldades mõnel juhul nende 
eesmärkidega seotud konkreetseid 
projekte; kutsub kõiki liikmesriike üles 
esitama 2014. aasta Euroopa poolaasta 
täitmisel ka sellised aruanded;

1. on rahul asjaoluga, et mõningad 
liikmesriigid on esitanud aruanded 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide osas 
saavutatust, kirjeldades mõnel juhul nende 
eesmärkidega seotud konkreetseid 
projekte; kutsub kõiki liikmesriike üles 
esitama 2014. aasta Euroopa poolaasta 
täitmisel ka sellised aruanded; avaldab 
kahetsust, et komisjon ei ole esitanud 
strateegia „Euroopa 2020” eduaruannet; 
kutsub komisjoni üles esitama kõnealuse 
aruande igal aastal;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)



AM\944149ET.doc 5/48 PE516.693v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. tuletab meelde, et Euroopa Parlament 
palus oma raportis 2013. aasta 
majanduskasvu strateegia kohta sellist 
strateegiat, mis muudaks kokkuhoiukavad 
ühilduvaks majanduskasvu ja tööhõive 
loomise stiimulitega. Sellega seoses usub, 
et komisjoni esitatud riigipõhised 
soovitused, isegi kui neisse teha mõned 
muudatused eelarve konsolideerimise 
ajakavas, on nende eesmärkide 
saavutamiseks ikkagi ebapiisavad. 
Hoiatab, et riikidele struktuuriliste 
reformide kohta tehtud soovitused võivad 
anda majanduskasvu ja tööhõive suhtes 
samu negatiivseid tagajärgi nagu eelnev 
kokkuhoiupoliitika;

Or. es

Muudatusettepanek 6
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et neoliberaalsed ehk nn 
kokkuhoiumeetmed, mida on jõustatud 
eeskätt riiklike reformikavade, majanduse 
juhtimise ja Euroopa poolaasta osana, on 
üks sotsiaal- ja majanduskriisi süvendav 
tegur mitmes nõrgema majandusega 
riigis, muutes aina raskemaks töölisklassi 
perede ning eelkõige naiste ja laste elu, 
kes on vaesuse suurenemise, töötuse ning 
ebakindla ja vähetasustatud töö peamised 
ohvrid;

Or. pt
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Muudatusettepanek 7
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. väljendab muret ambitsioonide ja 
edusammude üldise puudumise üle 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide 
saavutamise vallas; kutsub üles 
paigutama strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärgid Euroopa poolaasta keskmesse, 
nii et liikmesriigid püstitavad 
ambitsioonikad riiklikud eesmärgid, mis 
sisaldavad üksikasjalikke strateegiaid 
nende saavutamiseks, ning edusamme 
jälgitakse nähtavalt riiklike 
reformikavade ja riigispetsiifiliste 
soovituste kaudu ja iga-aastases 
majanduskasvu analüüsis; kutsub 
komisjoni üles andma liikmesriikidele 
süstemaatiliselt soovitusi seoses strateegia 
„Euroopa 2020” iga eesmärgiga, kus 
edusammud puuduvad;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. usub kindlalt, et riigispetsiifilised 
soovitused muutuksid Euroopa poolaasta 
taustal palju olulisemaks ja tõhusamaks 
pärast seda, kui on kehtestatud 
tulemustabel ja sotsiaalvaldkonna 
näitajad, mis tuleks lisada 
makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse raames ja sõltumatul alusel;
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Or. en

Muudatusettepanek 9
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. avaldab kahetsust asjaolu üle, et EL 
27 on nüüd majanduslanguses ja et 
praegune fiskaalpoliitika ei pööra seda 
protsessi ümber; kutsub komisjoni 
seetõttu üles oma vaatenurga selle asjaolu 
ning paljude liikmesriikide noorte ja 
pikaajalise töötuse vastuvõetamatute 
tasemete valguses ümber hindama;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et asümmeetria komisjoni 
tehtud soovitustes on enneolematult 
suurendanud sotsiaalmajanduslikke ja 
tööhõivealaseid erinevusi liikmesriikide 
vahel. Hoiatab, et vaatamata mõningatele 
sammudele paremuse poole, on 
soovitustes ikka veel ebavõrdseid 
tingimusi, millega on ette näha, et 
kõnealused erinevused suurenevad veelgi;

Or. es
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Muudatusettepanek 11
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. nõuab tungivalt, et komisjon jälgiks 
strateegia „Euroopa 2020” riiklikke 
eesmärke finantsabi saavates 
liikmesriikides ja annaks sel eesmärgil 
kohandatud riigispetsiifilise soovituse, 
võttes nõuetekohaselt arvesse 
makromajanduslike 
kohandamisprogrammidega seatud 
piiranguid;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. avaldab kahetsust, et vaatamata 
parlamendi korduvatele nõudmistele, et 
kõik liikmesriigid esitaksid riiklikud 
tööhõivekavad ja riiklikud noorte tööhõive 
kavad, ei ole märkimisväärne hulk 
liikmesriike seda veel teinud;

Or. es

Muudatusettepanek 13
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 1 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. kutsub komisjoni ja nõukogu üles 
jätkuvalt täiustama näitajaid strateegia 
„Euroopa 2020” sotsiaalse, keskkonna- ja 
innovatsioonimõõtme jälgimiseks 
Euroopa poolaasta raamistikus; nõuab 
kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete 
metoodikate väljatöötamist, et parandada 
selliste üldiste sotsiaalsete ja 
keskkonnaalaste asjaolude hindamise 
täpsust, mida võrreldav ELi tasandi 
statistika praegu igakülgselt ei kajasta;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 1 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 d. peab positiivseks asjaolu, et komisjon 
tunnistab vajadust vähendada töö 
maksustamist teiste tuluallikate kasuks, 
nagu keskkonnamaks. Sellegipoolest 
palub komisjonil võtta arvesse, et suurem 
kapitali maksustamine on vajalik selleks, 
et kiirendada eelarve konsolideerimist 
õiglasemalt;

Or. es

Muudatusettepanek 15
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab tänavuste riigispetsiifiliste 
soovituste erilist tähtsust, kuna järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
määratlevad liikmesriigid oma 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringute 
prioriteedid; sellega seoses nõuab ELi 
rahastamise otsustavamat suunamist 
majanduskasvu ja tööhõive poliitikasse 
ning eriti võitlusse noorte töötuse vastu;

2. tunnistab, et riigispetsiifilised soovitused 
on eriti tähtsad tänavu ja et nende 
keskmes peab olema kokkuhoiukavade 
kombineerimine majanduskasvu 
stimuleerimise, tööpuuduse – eriti noorte 
töötuse – vastu võitlemise ning tootlike 
investeeringute, nagu hariduse ja 
innovatsiooni säilitamisega. Avaldab 
kahetsust, et komisjon ei võtnud oma 
soovituste projekti enamikku Euroopa 
Parlamendi koostatud soovitusi. 
Väljendab murelikkust sotsiaalsete ja 
majanduslike erinevuste suurenemise 
pärast eri liikmesriikide vahel;

Or. es

Muudatusettepanek 16
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab tänavuste riigispetsiifiliste 
soovituste erilist tähtsust, kuna järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
määratlevad liikmesriigid oma 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringute 
prioriteedid; sellega seoses nõuab ELi 
rahastamise otsustavamat suunamist 
majanduskasvu ja tööhõive poliitikasse 
ning eriti võitlusse noorte töötuse vastu;

2. tunnistab tänavuste riigispetsiifiliste 
soovituste erilist tähtsust, kuna järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
määratlevad liikmesriigid oma 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringute 
prioriteedid; sellega seoses nõuab ELi 
rahastamise otsustavat suunamist 
majanduskasvu ja tööhõive poliitikasse 
ning eriti võitlusse noorte töötuse vastu 
ning jätkusuutlike, kindlate, 
sotsiaalkindlustuse ja piisava palgaga 
töökohtade loomisse;

Or. de
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Muudatusettepanek 17
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab tänavuste riigispetsiifiliste 
soovituste erilist tähtsust, kuna järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
määratlevad liikmesriigid oma 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringute 
prioriteedid; sellega seoses nõuab ELi 
rahastamise otsustavamat suunamist 
majanduskasvu ja tööhõive poliitikasse 
ning eriti võitlusse noorte töötuse vastu;

2. tunnistab tänavuste riigispetsiifiliste 
soovituste erilist tähtsust, kuna järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
määratlevad liikmesriigid oma 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringute 
prioriteedid; sellega seoses nõuab ELi 
rahastamise otsustavamat suunamist 
strateegia „Euroopa 2020” kõikidesse 
prioriteetidesse;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnistab tänavuste riigispetsiifiliste 
soovituste erilist tähtsust, kuna järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
määratlevad liikmesriigid oma 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringute 
prioriteedid; sellega seoses nõuab ELi 
rahastamise otsustavamat suunamist 
majanduskasvu ja tööhõive poliitikasse 
ning eriti võitlusse noorte töötuse vastu;

2. tunnistab tänavuste riigispetsiifiliste 
soovituste erilist tähtsust, kuna järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus 
määratlevad liikmesriigid oma 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringute 
prioriteedid; sellega seoses nõuab ELi 
rahastamise otsustavamat suunamist 
majanduskasvu ja tööhõive poliitikasse 
ning eriti võitlusse noorte töötuse ja 
pikaajalise töötuse vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Pervenche Berès
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Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on mures üha leviva seisukoha 
pärast, et ränne lahendaks noorte töötuse 
probleemi; aluslepingu nurgakiviks 
olevale töötajate vabale liikumisele 
vaatamata toob see vastusena praegusele 
kriisile kaasa ajude äravoolu, tekitab uue 
tasakaalustamatuse aktiivsete ja 
mitteaktiivsete inimeste vahel ning aitaks 
lõpuks kaasa ELis ja eriti euroalal juba 
käimasolevale polariseerumisele;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunneb heameelt sellest, et mitmed 
liimesriigid on algatanud ulatuslikud 
tööturu reformid, et muuta tööturg 
vastupidavamaks, seesmiselt ja väliselt 
paindlikumaks, vähendada selle killustatust 
ja hõlbustada ühelt töölt teisele üleminekut;

3. tunneb heameelt sellest, et mitmed 
liimesriigid on algatanud ulatuslikud 
tööturu reformid, et muuta tööturg 
vastupidavamaks, seesmiselt ja väliselt 
paindlikumaks, vähendada selle killustatust 
ja hõlbustada ühelt töölt teisele üleminekut; 
avaldab kahetsust, et ainult vähesed 
nendest reformidest on ellu viidud piisava 
konsensusega sotsiaalpartnerite vahel. 
Palub komisjonil tagada oma riigipõhistes 
soovitustes, et tööturgude vajalik 
paindlikkus säilitab Euroopa 
sotsiaalmudelile omase optimaalse 
sotsiaalkaitsetaseme;

Or. es
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Muudatusettepanek 21
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunneb heameelt sellest, et mitmed 
liimesriigid on algatanud ulatuslikud
tööturu reformid, et muuta tööturg 
vastupidavamaks, seesmiselt ja väliselt 
paindlikumaks, vähendada selle 
killustatust ja hõlbustada ühelt töölt 
teisele üleminekut;

3. julgustab liikmesriike viima läbi tööturu 
reforme, mis keskenduvad kindlalt 
õigustega töö kvaliteedi edendamisele,
sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalse kaasatuse 
parandamisele, töötajate sotsiaal- ja 
tööõiguste kindlustamisele ning uute 
õiguste loomisele, töötervishoiu ja -
ohutuse edendamisele, paremale 
sotsiaalse riski juhtimisele ning töö- ja 
pereelu ühitamisele;

Or. pt

Muudatusettepanek 22
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunneb heameelt sellest, et mitmed 
liimesriigid on algatanud ulatuslikud 
tööturu reformid, et muuta tööturg 
vastupidavamaks, seesmiselt ja väliselt 
paindlikumaks, vähendada selle 
killustatust ja hõlbustada ühelt töölt 
teisele üleminekut;

3. võtab teadmiseks, et mitmed liimesriigid 
on algatanud ulatuslikud tööturu reformid, 
muutes tööturu seesmiselt ja väliselt 
paindlikumaks; kutsub komisjoni üles 
tagama, et poliitilistes suunistes oleksid 
tööturu reformid suunatud muu hulgas 
killustatuse vähendamisele, ühelt töölt 
teisele ülemineku edendamisele, 
haavatavate rühmade tööturule 
kaasamisele, palgavaesuse 
vähendamisele, soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisele, ebatüüpiliste lepingutega 
töötajate õiguste tugevdamisele ja 
suurema sotsiaalkaitse tagamisele 
füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks;

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Ismail Ertug

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunneb heameelt sellest, et mitmed 
liimesriigid on algatanud ulatuslikud 
tööturu reformid, et muuta tööturg 
vastupidavamaks, seesmiselt ja väliselt 
paindlikumaks, vähendada selle killustatust 
ja hõlbustada ühelt töölt teisele üleminekut;

3. tunneb heameelt sellest, et mitmed 
liimesriigid on algatanud ulatuslikud 
tööturu reformid, et muuta tööturg 
vastupidavamaks, seesmiselt ja väliselt 
paindlikumaks, vähendada selle killustatust 
ja hõlbustada ühelt töölt teisele üleminekut; 
rõhutab vajadust rakendada kõnealuste 
reformide käigus liikmesriikides 
majanduspotentsiaaliga kohandatud 
miinimumpalk, et vältida ebakindlaid ja 
ebaväärikaid tööhõiveolukordi;

Or. de

Muudatusettepanek 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. väljendab murelikkust selle pärast, et 
Euroopas püütakse saavutada suuremat 
konkurentsivõimet üksnes palkade 
devalveerimise, mitte aga meie 
majandussüsteemide tootlikkuse 
suurendamise teel. Palub komisjonil 
võimaldada jätta innovatsiooni ja 
hariduse jaoks vajalikud investeeringud 
eelarvepuudujäägi arvestusest välja, et 
tagada suurem tootlikkus kogu Euroopa 
Liidus;

Or. es
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Muudatusettepanek 25
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib väga murelikult, et esialgsed 
riigispetsiifilised soovitused, mille 
komisjon paljudele liikmesriikidele andis, 
olid pensionireformide osas väga 
normatiivsed, kuid niisugused reformid 
eeldavad riiklikku poliitilist ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust ja saavad olla edukad 
üksnes juhul, kui need on 
sotsiaalpartneritega kokku lepitud;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. märgib, et mõningates riikides kasvab 
endiselt valitsemissektori võla suhe 
SKPsse ja et nendes liikmesriikides tuleb 
hoogustada tööhõivet ja majanduskasvu 
edendavaid meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 3 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. avaldab kahetsust, et komisjoni 
soovitused nendele riikidele, kellel on 
suurem maksumarginaal oma 
sisenõudluse suurendamiseks, on 
ebapiisavad ja et need on netopalga 
suurendamise asemel keskendunud 
sotsiaalmaksete vähendamisele. Nõuab 
tungivalt, et komisjon vaataks need 
soovitused läbi; 

Or. es

Muudatusettepanek 28
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et kõik liikmesriigid on saanud 
tööturul osalemise määra puudutavad 
soovitused; kutsub kõrge tööpuuduse 
tasemega liikmesriike sotsiaalpartneritega 
konsulteerides intensiivistama selliseid 
aktiivseid tööturumeetmeid nagu koolitus 
ja tööturuasutused ning alustama edasisi 
reforme, et hõlbustada töö leidmist, vältida 
varast tööturult lahkumist, vähendada 
tööjõukulusid ja võidelda tööturu 
killustatuse vastu;

4. märgib, et kõik liikmesriigid on saanud 
tööturul osalemise määra puudutavad 
soovitused; kutsub kõrge tööpuuduse 
tasemega liikmesriike sotsiaalpartneritega 
konsulteerides intensiivistama selliseid 
aktiivseid tööturumeetmeid nagu koolitus 
ja tööturuasutused ning alustama edasisi 
reforme, et hõlbustada töö leidmist;

Or. pt

Muudatusettepanek 29
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et kõik liikmesriigid on saanud 
tööturul osalemise määra puudutavad 
soovitused; kutsub kõrge tööpuuduse 
tasemega liikmesriike sotsiaalpartneritega 
konsulteerides intensiivistama selliseid 
aktiivseid tööturumeetmeid nagu koolitus 
ja tööturuasutused ning alustama edasisi 
reforme, et hõlbustada töö leidmist, vältida 
varast tööturult lahkumist, vähendada 
tööjõukulusid ja võidelda tööturu 
killustatuse vastu;

4. märgib, et kõik liikmesriigid on saanud 
tööturul osalemise määra puudutavad 
soovitused; kutsub kõrge tööpuuduse 
tasemega liikmesriike sotsiaalpartneritega 
konsulteerides intensiivistama selliseid 
aktiivseid tööturumeetmeid nagu koolitus 
ja tööturuasutused ning alustama edasisi 
reforme, et hõlbustada töö leidmist, vältida 
varast tööturult lahkumist, vähendada 
tööjõukulusid ja võidelda tööturu 
killustatuse vastu ning viia töötajate 
oskused vastavusse tööturu nõudmistega;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et kõik liikmesriigid on saanud 
tööturul osalemise määra puudutavad 
soovitused; kutsub kõrge tööpuuduse 
tasemega liikmesriike sotsiaalpartneritega 
konsulteerides intensiivistama selliseid 
aktiivseid tööturumeetmeid nagu koolitus 
ja tööturuasutused ning alustama edasisi 
reforme, et hõlbustada töö leidmist, vältida 
varast tööturult lahkumist, vähendada 
tööjõukulusid ja võidelda tööturu 
killustatuse vastu;

4. märgib, et kõik liikmesriigid on saanud 
tööturul osalemise määra puudutavad 
soovitused; kutsub kõrge tööpuuduse 
tasemega liikmesriike sotsiaalpartneritega 
konsulteerides intensiivistama selliseid 
aktiivseid tööturumeetmeid nagu koolitus 
ja tööturuasutused ning alustama edasisi 
reforme, et hõlbustada töö leidmist, vältida 
varast tööturult lahkumist, võidelda tööturu 
killustatuse vastu; märgib, et 
liikmesriikides on vaja haridust ja 
töökohti ajutiselt riiklikult toetada, et 
hoida ära pikaajaline töötus ja 
võimaldada noortel kutsealal tööle asuda; 
kutsub liikmesriike, komisjoni ja nõukogu 
sellega seoses üles koostama 
investeerimisprogrammid jätkusuutlike 
töökohtade loomiseks, märgib, et 
jätkusuutlikuks töötuse vastu võitlemiseks 
on vaja kindlaks määrata kohustuslikud 
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eesmärgid selle kohta, milliseid 
investeeringuid liikmesriikides tehakse;

Or. de

Muudatusettepanek 31
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et kõik liikmesriigid on saanud 
tööturul osalemise määra puudutavad 
soovitused; kutsub kõrge tööpuuduse 
tasemega liikmesriike sotsiaalpartneritega 
konsulteerides intensiivistama selliseid 
aktiivseid tööturumeetmeid nagu koolitus 
ja tööturuasutused ning alustama edasisi 
reforme, et hõlbustada töö leidmist, vältida 
varast tööturult lahkumist, vähendada 
tööjõukulusid ja võidelda tööturu 
killustatuse vastu;

4. märgib, et kõik liikmesriigid on saanud 
tööturul osalemise määra puudutavad 
soovitused; kutsub kõrge tööpuuduse 
tasemega liikmesriike sotsiaalpartneritega 
konsulteerides intensiivistama selliseid 
aktiivseid, kõikehõlmavaid ja kaasavaid
tööturumeetmeid nagu koolitus ja 
tööturuasutused ning alustama edasisi 
reforme, et hõlbustada töö leidmist, vältida 
varast tööturult lahkumist, vähendada 
tööjõukulusid ja võidelda tööturu 
killustatuse vastu;

Or. de

Muudatusettepanek 32
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et kõik liikmesriigid on saanud 
tööturul osalemise määra puudutavad 
soovitused; kutsub kõrge tööpuuduse
tasemega liikmesriike sotsiaalpartneritega 
konsulteerides intensiivistama selliseid 
aktiivseid tööturumeetmeid nagu koolitus 
ja tööturuasutused ning alustama edasisi 
reforme, et hõlbustada töö leidmist, vältida 

4. märgib, et kõik liikmesriigid on saanud 
tööturul osalemise määra puudutavad 
soovitused; kutsub madala tööturul 
osalemise määraga liikmesriike 
sotsiaalpartneritega konsulteerides 
intensiivistama selliseid aktiivseid 
tööturumeetmeid nagu koolitus ja 
tööturuasutused ning alustama edasisi 
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varast tööturult lahkumist, vähendada
tööjõukulusid ja võidelda tööturu 
killustatuse vastu;

reforme, et hõlbustada kvaliteetse töö 
leidmist, soodustada töö- ja eraelu 
ühitamist, vältida varast tööturult 
lahkumist, nihutada maksustamist tööjõult 
keskkonnamaksude poole, vähendades sel 
viisil tööjõukulusid ja võidelda tööturu 
killustatuse vastu; rõhutab vajadust tagada 
kvaliteetse töö jätkusuutlikkus ja võidelda 
aktiivselt kasvava palgavaesuse vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. märgib, et kõik liikmesriigid on saanud 
tööturul osalemise määra puudutavad 
soovitused; kutsub kõrge tööpuuduse 
tasemega liikmesriike sotsiaalpartneritega 
konsulteerides intensiivistama selliseid 
aktiivseid tööturumeetmeid nagu koolitus 
ja tööturuasutused ning alustama edasisi 
reforme, et hõlbustada töö leidmist, vältida 
varast tööturult lahkumist, vähendada 
tööjõukulusid ja võidelda tööturu 
killustatuse vastu;

4. märgib, et kõik liikmesriigid on saanud 
tööturul osalemise määra puudutavad 
soovitused; kutsub kõrge tööpuuduse 
tasemega liikmesriike sotsiaalpartneritega 
konsulteerides intensiivistama selliseid 
aktiivseid tööturumeetmeid nagu koolitus 
ja tööturuasutused ning alustama edasisi 
reforme, et hõlbustada töö leidmist, vältida 
varast tööturult lahkumist, suurendada 
konkurentsivõimet ja võidelda tööturu 
killustatuse vastu;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et palkade ja pensionite tõus 
ja väärtustamine, eriti kõige enam 
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nõrgenenud majandusega riikides, on 
põhitähtis nende riikide siseturu 
elavdamiseks, nagu ka töötajate ja nende 
perekondade elutingimuste 
parandamiseks;

Or. pt

Muudatusettepanek 35
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kiidab heaks komisjoni 
riigispetsiifilised soovitused 
keskkonnamaksude valdkonnas; rõhutab, 
et maksustamise tööjõult 
keskkonnamaksude poole nihutamisel 
ning keskkonnale kahjulike toetuste 
järkjärgulisel kaotamisel on positiivne 
eelarve-, tööhõive-, sotsiaal- ja 
keskkonnamõju, kutsub komisjoni üles 
muutma keskkonnamaksud eesseisva iga-
aastase majanduskasvu analüüsi 
prioriteediks;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. avaldab kahetsust, et ükski 
riigispetsiifiline soovitus ei tegele töö 
maksustamise mõjuga pikaajalistele 
investeeringutele ja tulemustega 
töökohtade loomise tähenduses;
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Or. en

Muudatusettepanek 37
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. avaldab kahetsust palgakujunduse ja 
kollektiivläbirääkimiste 
detsentraliseerimisele suunatud 
riigispetsiifiliste soovituste pärast; kutsub 
komisjoni üles tulevikus sellistest 
soovitustest hoiduma;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et erilist muret tekitab 
töötute noorte olukord ja et tuleb kiiresti 
tegutseda; nõuab Euroopa noorte tööhõive 
alast kokkulepet, mille kaudu viia ellu 
ammugi kokku lepitud meetmed ning 
suunata noorte tööpuuduse vastaseks 
võitluseks uusi meetmeid ja vahendeid;

5. tuletab meelde, et erilist muret tekitab 
töötute noorte olukord ja et tuleb kiiresti 
tegutseda; nõuab Euroopa noorte tööhõive 
alast kokkulepet, mille abil saaks viia 
lõpule ja ellu 2012. aasta juunis 
majanduskasvu ja tööhõive paktis kokku 
lepitud meetmed ning võtta igal juhul 
vastu uusi meetmeid ja vahendeid;

Or. es

Muudatusettepanek 39
Marije Cornelissen
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. tuletab meelde, et erilist muret tekitab 
töötute noorte olukord ja et tuleb kiiresti 
tegutseda; nõuab Euroopa noorte tööhõive 
alast kokkulepet, mille kaudu viia ellu 
ammugi kokku lepitud meetmed ning 
suunata noorte tööpuuduse vastaseks 
võitluseks uusi meetmeid ja vahendeid;

5. tuletab meelde, et erilist muret tekitab 
töötute noorte olukord ja et tuleb kiiresti 
tegutseda; nõuab Euroopa noorte tööhõive 
alast kokkulepet, mille kaudu viia ellu 
ammugi kokku lepitud meetmed ning 
suunata noorte tööpuuduse vastaseks 
võitluseks uusi meetmeid ja vahendeid, 
vähendades mittetöötavate ja 
mitteõppivate noorte arvu ja noorte 
vaesust, võttes arvesse inimväärse töö 
kvalitatiivset aspekti ning järgides 
täielikult tööõiguse põhireegleid;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. ootab noorte tööhõive algatuse 
varasemaks nihutamist, nagu nõudis 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjon oma 
ühissätete määruse 
muudatusettepanekutes;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tervitab noortegarantii vastuvõtmist 
nõukogus ning järgmises mitmeaastase 
finantsraamistiku raames 6 miljardi euro 
eraldamist noorte tööhõive algatusele; 
kutsub liikmesriike üles noortegarantii 
skeeme ellu viima;

6. tervitab noortegarantii vastuvõtmist 
nõukogus ning järgmises mitmeaastase 
finantsraamistiku raames 6 miljardi euro 
eraldamist noorte tööhõive algatusele; 
kutsub liikmesriike üles noortegarantii 
skeeme ellu viima; väljendab heameelt 
selle üle, et neid vahendeid saab kasutada 
järgmiste finantsperspektiivide kahel 
esimesel aastal. Tuletab meelde, et see arv 
on siiski ebapiisav ja peaks olema esimene 
samm noorte töötuse vastu võitlemiseks. 
Juhib tähelepanu sellele, et ILO 
arvutatud summa noorte töötuse vastase 
programmi elluviimiseks ELis on 21 000 
miljonit eurot;

Or. es

Muudatusettepanek 42
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tervitab noortegarantii vastuvõtmist 
nõukogus ning järgmises mitmeaastase 
finantsraamistiku raames 6 miljardi euro 
eraldamist noorte tööhõive algatusele; 
kutsub liikmesriike üles noortegarantii 
skeeme ellu viima;

6. tervitab noortegarantii vastuvõtmist 
nõukogus ning märgib, et järgmises 
mitmeaastase finantsraamistiku raames 6 
miljardi euro eraldamine noorte tööhõive 
algatusele ei ole piisav jätkusuutlikuks 
noorte töötuse vastu võitlemiseks; kutsub 
nõukogu üles liikmesriike noortegarantii 
skeemide elluviimisel parimal võimalikul 
viisil rahaliselt toetama;

Or. de

Muudatusettepanek 43
Danuta Jazłowiecka
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Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tervitab noortegarantii vastuvõtmist 
nõukogus ning järgmises mitmeaastase 
finantsraamistiku raames 6 miljardi euro 
eraldamist noorte tööhõive algatusele; 
kutsub liikmesriike üles noortegarantii 
skeeme ellu viima;

6. tervitab noortegarantii vastuvõtmist 
nõukogus ning järgmises mitmeaastase 
finantsraamistiku raames 6 miljardi euro 
eraldamist noorte tööhõive algatusele; 
kutsub liikmesriike üles noortegarantii 
skeeme ellu viima ja olemasolevaid 
ressursse tõhusal viisil kasutama, 
keskendudes tegutsedes kõige raskemas 
olukorras olijatele;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tervitab noortegarantii vastuvõtmist 
nõukogus ning järgmises mitmeaastase 
finantsraamistiku raames 6 miljardi euro 
eraldamist noorte tööhõive algatusele; 
kutsub liikmesriike üles noortegarantii 
skeeme ellu viima;

6. märgib noortegarantii vastuvõtmist 
nõukogus ning järgmises mitmeaastase 
finantsraamistiku raames 6 miljardi euro 
eraldamist noorte tööhõive algatusele; 
kutsub liikmesriike üles noortegarantii 
skeeme ellu viima; viitab sellega seoses 
ILO uurimusele „Euro Zone job crisis: 
trends and policy responses” (euroala 
töökriis – suundumused ja poliitika 
reaktsioon), milles on märgitud, et selleks, 
et tegelikult mõjutada noorte tööpuudust, 
on vaja süstida 21 miljardit eurot, mis 
tõestab, et sellele valdkonnale eraldatud 
vahendid on ilmselgelt ebapiisavad;

Or. pt

Muudatusettepanek 45
Evelyn Regner
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Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tervitab noortegarantii vastuvõtmist 
nõukogus ning järgmises mitmeaastase 
finantsraamistiku raames 6 miljardi euro 
eraldamist noorte tööhõive algatusele; 
kutsub liikmesriike üles noortegarantii 
skeeme ellu viima;

6. tervitab noortegarantii vastuvõtmist 
nõukogus ning järgmises mitmeaastase 
finantsraamistiku raames 6 miljardi euro 
eraldamist noorte tööhõive algatusele; 
kutsub liikmesriike üles noortegarantii 
skeeme ellu viima; rõhutab, et 
noortegarantii tulemuslikuks 
elluviimiseks on vastavalt ILO andmetele 
ainuüksi euroalal vaja 21 miljardit eurot1, 
noorte töötusega seotud iga-aastased 
kulud moodustavad liidus seevastu 153 
miljardit eurot, mis vastab 1,2%-le ELi 
SKPst2; kutsub liikmesriike seetõttu üles 
suurendama jõupingutusi võitluses noorte 
töötuse vastu;
__________________
1 vt: International Labour Organization: 
Eurozone Job Crisis. Trends and Policy 
Responses. Genf, 2012.
2 vt: Eurofound: NEETs – Young people 
not in employment, education or training: 
Characteristics, costs and policy responses 
in Europe. Euroopa Liidu Väljaannete 
Talitus, Luxembourg 2012.

Or. de

Muudatusettepanek 46
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tervitab noortegarantii vastuvõtmist 
nõukogus ning järgmises mitmeaastase 
finantsraamistiku raames 6 miljardi euro 
eraldamist noorte tööhõive algatusele; 

6. tervitab noortegarantii vastuvõtmist 
nõukogus ning järgmises mitmeaastase 
finantsraamistiku raames 6 miljardi euro 
eraldamist noorte tööhõive algatusele; 
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kutsub liikmesriike üles noortegarantii 
skeeme ellu viima;

kutsub liikmesriike üles noortegarantii 
skeeme ellu viima; kutsub komisjoni ja 
nõukogu üles tagama, et ka ülemäärase 
eelarvepuudujäägi menetluses 
liikmesriikidel oleks eelarvepoliitilist 
manööverdamisruumi kõnealuste 
meetmete kasutamiseks, jättes eelkõige 
liikmesriikide noorte töötuse vastu 
võitlemise meetmete kaasrahastamise 
ajutiselt ülemäärase eelarvepuudujäägi 
arvestusest välja;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tervitab noortegarantii vastuvõtmist 
nõukogus ning järgmises mitmeaastase 
finantsraamistiku raames 6 miljardi euro 
eraldamist noorte tööhõive algatusele; 
kutsub liikmesriike üles noortegarantii 
skeeme ellu viima;

6. tervitab noortegarantii vastuvõtmist 
nõukogus ning järgmises mitmeaastase 
finantsraamistiku raames 6 miljardi euro 
eraldamist noorte tööhõive algatusele; 
kutsub liikmesriike üles kiiresti 
noortegarantii skeeme ellu viima;

Or. en

Muudatusettepanek 48
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab vajadust tagada 
maksusüsteemide, eelkõige 
progressiivsemate maksusüsteemide 
suurem võrdsus ja nihutada maksualus 
tööjõult teistele allikatele;
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Or. en

Muudatusettepanek 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. soovitab komisjonil jätkata noorte 
tööhõive meetmerühmade tegevust, mis 
aitaks kõrgeima noorte tööpuuduse 
määraga liikmesriikidel ELi 
struktuurifonde ümber korraldada nii, et 
need oleksid suunatud noortele; on rahul 
komisjoni kavatsusega laiendada ja 
intensiivistada Euroopa tööalase liikuvuse 
portaali EURES tegevust ning eelkõige 
edendada noorte liikuvust;

7. peab noorte tööhõive meetmerühmade 
saavutusi kõrgeima noorte tööpuuduse 
määraga liikmesriikides pärast ELi 
struktuurifondide ümberkorraldamist 
pettumust valmistavaks. On rahul 
komisjoni kavatsusega laiendada ja 
intensiivistada Euroopa tööalase liikuvuse 
portaali EURES tegevust ning eelkõige 
edendada noorte liikuvust;

Or. es

Muudatusettepanek 50
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. soovitab komisjonil jätkata noorte 
tööhõive meetmerühmade tegevust, mis 
aitaks kõrgeima noorte tööpuuduse 
määraga liikmesriikidel ELi 
struktuurifonde ümber korraldada nii, et 
need oleksid suunatud noortele; on rahul 
komisjoni kavatsusega laiendada ja 
intensiivistada Euroopa tööalase liikuvuse 
portaali EURES tegevust ning eelkõige 
edendada noorte liikuvust;

7. soovitab komisjonil jätkata noorte 
tööhõive meetmerühmade tegevust, mis 
aitaks kõrgeima noorte tööpuuduse 
määraga liikmesriikidel ELi
struktuurifonde ümber korraldada nii, et 
need oleksid suunatud noortele; on rahul 
komisjoni kavatsusega laiendada ja 
intensiivistada Euroopa tööalase liikuvuse 
portaali EURES tegevust ning eelkõige 
edendada noorte liikuvust; märgib siiski 
samal ajal, et liikuvus peab jääma 
vabatahtlikuks ja see ei tohi piirata 
jõupingutusi kohapeal töökohtade ja 
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õppimisvõimaluste loomiseks;

Or. de

Muudatusettepanek 51
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. soovitab komisjonil jätkata noorte 
tööhõive meetmerühmade tegevust, mis 
aitaks kõrgeima noorte tööpuuduse 
määraga liikmesriikidel ELi 
struktuurifonde ümber korraldada nii, et 
need oleksid suunatud noortele; on rahul 
komisjoni kavatsusega laiendada ja 
intensiivistada Euroopa tööalase liikuvuse 
portaali EURES tegevust ning eelkõige 
edendada noorte liikuvust;

7. soovitab komisjonil jätkata noorte 
tööhõive meetmerühmade tegevust, mis 
aitaks kõrgeima noorte tööpuuduse 
määraga liikmesriikidel ELi 
struktuurifonde ümber korraldada nii, et 
need oleksid suunatud noortele; on rahul 
komisjoni kavatsusega laiendada ja 
intensiivistada Euroopa tööalase liikuvuse 
portaali EURES tegevust ning eelkõige 
edendada noorte liikuvust; kutsub 
komisjoni üles esitama praktika 
kvaliteediraamistiku, mis hõlmab muu 
hulgas õiglase tasu, õpieesmärkide, 
töötingimuste ning tööohutuse ja 
töötervishoiu kriteeriume; kutsub
komisjoni, liikmesriike ja Euroopa 
sotsiaalpartnereid üles õpipoisiõppe liitu 
ambitsioonikalt ellu rakendama;

Or. de

Muudatusettepanek 52
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. soovitab komisjonil jätkata noorte 
tööhõive meetmerühmade tegevust, mis 
aitaks kõrgeima noorte tööpuuduse 

7. soovitab komisjonil jätkata noorte 
tööhõive meetmerühmade tegevust, mis 
aitaks kõrgeima noorte tööpuuduse 
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määraga liikmesriikidel ELi 
struktuurifonde ümber korraldada nii, et 
need oleksid suunatud noortele; on rahul 
komisjoni kavatsusega laiendada ja 
intensiivistada Euroopa tööalase liikuvuse 
portaali EURES tegevust ning eelkõige 
edendada noorte liikuvust;

määraga liikmesriikidel ELi mitmeaastase 
finantsraamistiku (2007–2013) 
struktuurifonde ümber korraldada nii, et 
need oleksid suunatud noortele; on rahul 
komisjoni kavatsusega laiendada ja 
intensiivistada Euroopa tööalase liikuvuse 
portaali EURES tegevust ning eelkõige 
edendada noorte liikuvust;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. peab pakiliseks, arvestades, et üha 
enam töötajaid, eriti noori, lahkub oma 
päritoluriigist teistesse ELi riikidesse töö 
saamise võimalust otsima, et võetaks 
asjakohased meetmed, et tagada 
omandatud sotsiaalõiguste 
kaasaskantavus, eriti töötuabiraha ja 
pensionite osas. Usub, et selles olukorras 
peaks EURESil olema tähtsam osa töö 
vahendamises eri liikmesriikide vahel, 
nõustub meelsasti Euroopa liikuvuse 
portaali täiendamisega ja palub selleks 
koos liikmesriikidega välja arendada 
eristrateegia;

Or. es

Muudatusettepanek 54
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kiidab heaks asjaolu, et esmakordselt 
tegelevad mõningad riigispetsiifilised 
soovitused konkreetse vaesust puudutava 
olukorraga liikmesriikides; mõistab 
sügavalt hukka asjaolu, et ükski 
riigispetsiifiline soovitus ei tegele 
konkreetselt tööturuga, millelt naised on 
tõrjutud ja kus ei ole nende kaasamiseks 
ette nähtud ühtegi meedet;

Or. en

Muudatusettepanek 55
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub liikmesriike üles kehtestama 
süsteeme, millega tagatakse VKEdele 
parem juurdepääs rahastamisele, et 
ergutada tööhõive kasvu;

Or. en

Muudatusettepanek 56
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. rõhutab, et eri liikmesriikide 
konkreetsete vajaduste rahuldamiseks on 
vaja suuremat fiskaalset paindlikkust;

Or. en
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Muudatusettepanek 57
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. rõhutab erimeetmete vajalikkust, et 
suurendada naiste ning vanemaealiste ja 
puudega töötajate tööturul osalemist, 
tagades selleks tõhusad stiimulid tööle 
tagasipöördumiseks ja tööle jäämiseks; 
tuletab meelde, et eriti tähtsat osa 
etendavad väikelaste hariduse ja 
lastehooldusega seotud teenuste kvaliteet, 
taskukohasus ja kättesaadavus;

8. rõhutab erimeetmete vajalikkust, et 
suurendada naiste ning vanemaealiste ja 
puudega töötajate tööturul osalemist, 
tagades selleks tõhusad stiimulid tööle 
tagasipöördumiseks ja tööle jäämiseks; 
tuletab meelde, et eriti tähtsat osa 
etendavad väikelaste hariduse, laste ja 
eakate hooldusega seotud teenuste 
kvaliteet, taskukohasus ja kättesaadavus;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab vajadust toetada pikaajaliselt 
töötuid isikuid selliste 
aktiveerimisstiimulitega nagu tööturule 
naasmist toetavad programmid ja 
tööleasumisega kaasnevad piisavad
toetused;

9. rõhutab vajadust toetada pikaajaliselt 
töötuid isikuid selliste 
aktiveerimisstiimulitega nagu tööturule 
naasmist toetavad programmid ja 
tööleasumisega kaasnevad, inimeste 
vajadustest lähtuvad toetused;

Or. de

Muudatusettepanek 59
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 9
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. rõhutab vajadust toetada pikaajaliselt 
töötuid isikuid selliste 
aktiveerimisstiimulitega nagu tööturule 
naasmist toetavad programmid ja
tööleasumisega kaasnevad piisavad 
toetused;

9. rõhutab vajadust toetada pikaajaliselt 
töötuid isikuid töökohtade loomise ja 
aktiivse kaasamisega, sealhulgas selliste 
positiivsete aktiveerimisstiimulitega nagu 
personaalne nõustamine ja tööturule 
naasmist toetavad programmid, piisavad 
toetused ja juurdepääs kvaliteetsetele 
teenustele, et toetada nende tööleasumist 
ja juurdepääsu kvaliteetsetele 
töökohtadele;

Or. en

Muudatusettepanek 60
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 9 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9 a. juhib tähelepanu sellele, et 
liikmesriigid peavad käivitama jõulised 
meetmed töötajate kindlustunde 
suurendamiseks ebakindlate töösuhete ja 
ebatüüpiliste lepingutingimuste 
järkjärgulise kaotamise kaudu, et piirata 
ja vähendada ebakindlaid tööhõivevorme, 
mille kuritarvitamist tuleb karistada; 
rõhutab, et liikmesriikidel tuleb järelikult 
kehtestada kindlate ja usaldusväärsete 
töölepingute, aktiivse ja kaasava 
tööturupoliitika, elukestva õppe, tõhusate 
ja kvaliteetsete 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsioon koos selgelt määratletud 
õigustega töötutele, et neile oleksid ette 
nähtud adekvaatsed hüved ja erimeetmed, 
mis võimaldaksid neil tööd leida või saada 
kvaliteetset koolitust ning, vajaduse 
korral, oma oskusi ja pädevusi 
ajakohastada;
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Or. pt

Muudatusettepanek 61
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. tuletab meelde, et teenindussektori suur 
majanduslik ja tööhõivepotentsiaal on 
jäänud kasutamata; nõuab ELi teenuste 
direktiivi täielikku ja korrakohast 
rakendamist; kutsub liikmesriike üles 
kõrvaldama tõkked jaekaubandussektoris 
ning ametitoimingute ja reguleeritud 
kutsealade ülemäärased piirangud;

10. tuletab meelde, et teenindussektori suur 
majanduslik ja tööhõivepotentsiaal on 
jäänud kasutamata; nõuab ELi teenuste 
direktiivi täielikku ja korrakohast 
rakendamist; juhib tähelepanu sellele, et 
palga- ja sotsiaalstandardeid tuleb 
kõikides valdkondades järgida; kutsub 
liikmesriike üles tagama kõikides 
sotsiaalpartneritevaheliste 
kollektiivlepingutega hõlmamata 
valdkondades riiklik miinimumpalk, mis 
lähtub majandusharus tavapärastest 
kollektiivlepingutest;

Or. de

Muudatusettepanek 62
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Punkt 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. tuletab meelde, et teenindussektori suur 
majanduslik ja tööhõivepotentsiaal on 
jäänud kasutamata; nõuab ELi teenuste 
direktiivi täielikku ja korrakohast 
rakendamist; kutsub liikmesriike üles 
kõrvaldama tõkked jaekaubandussektoris 
ning ametitoimingute ja reguleeritud 
kutsealade ülemäärased piirangud;

10. tuletab meelde, et teenindussektori suur 
majanduslik ja tööhõivepotentsiaal on 
jäänud kasutamata; nõuab ELi teenuste 
direktiivi täielikku ja korrakohast 
rakendamist; kutsub liikmesriike üles 
kõrvaldama tõkked jaekaubandussektoris 
ning ametitoimingute ja reguleeritud 
kutsealade ülemäärased piirangud; kutsub 
samal ajal üles kõrvaldama töötajate vaba 
liikumise ees seisvad tõkked, et 
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suurendada liikuvust ja optimeerida ELi 
inimkapitali kasutamist; 

Or. en

Muudatusettepanek 63
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. tuletab meelde, et teenindussektori 
suur majanduslik ja tööhõivepotentsiaal 
on jäänud kasutamata; nõuab ELi 
teenuste direktiivi täielikku ja korrakohast 
rakendamist; kutsub liikmesriike üles 
kõrvaldama tõkked jaekaubandussektoris 
ning ametitoimingute ja reguleeritud 
kutsealade ülemäärased piirangud;

10. tuletab meelde, kui olulised on 
avalikud teenused sotsiaalõiguste 
tagamiseks; nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid tugevdaksid oma avalikke 
teenuseid ning ei järgiks avalike 
teenistujate koondamise poliitikat;
rõhutab, et erateenuste rakendamine ei 
tohi toimuda avalike teenuste võrgustike 
lammutamise arvelt;

Or. pt

Muudatusettepanek 64
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. tuletab meelde, et teenindussektori 
suur majanduslik ja tööhõivepotentsiaal on 
jäänud kasutamata; nõuab ELi teenuste 
direktiivi täielikku ja korrakohast 
rakendamist; kutsub liikmesriike üles 
kõrvaldama tõkked jaekaubandussektoris 
ning ametitoimingute ja reguleeritud 
kutsealade ülemäärased piirangud;

10. tuletab meelde, et teenindussektori 
täielik majanduslik ja tööhõivepotentsiaal 
on jäänud kasutamata; nõuab ELi teenuste 
direktiivi täielikku ja korrakohast 
rakendamist, tagades kohustuse osutada 
avalikke teenuseid, millega on võimalik 
kindlustada kõigi jaoks üldine juurdepääs 
taskukohastele kvaliteetsetele teenustele; 
kutsub liikmesriike üles investeerima 
eelkõige kvaliteetsetesse 
sotsiaalteenustesse; kutsub liikmesriike 
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üles kõrvaldama tõkked 
jaekaubandussektoris ning ametitoimingute 
ja reguleeritud kutsealade ülemäärased 
piirangud;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. tõstab esile töökohtade potentsiaali 
rohelises majanduses, mis võiks komisjoni 
hinnangute kohaselt luua ainuüksi 
energiatõhususe ja taastuvenergia 
sektorites 2020. aastaks 5 miljonit 
töökohta, tingimusel et kehtestatakse 
ambitsioonikas kliima- ja 
energiapoliitika; kutsub liikmesriike üles 
tagama kõnealustes sektorites piisava 
investeeringute taseme ja prognoosima 
töötajate tulevasi oskusi ning tagama 
roheliste töökohtade kvaliteedi; kutsub 
komisjoni üles lisama rohelise majanduse 
töökohtade potentsiaali kasutamine 
keskse prioriteedina 2014. aasta iga-
aastase majanduskasvu analüüsi;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 10 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10 a. palub komisjonil koostada roheline 
raamat euroala töötushüvitise alammäära 
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kui automaatse stabilisaatori kohta, võttes 
aluseks täiskogu istungil toimunud 
arutelu majandus- ja rahaliidu sotsiaalse 
mõõtme kohta ja 9. juulil 2013 Euroopa 
Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 
korraldatud kuulamise;

Or. en

Muudatusettepanek 67
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. tuletab meelde paljudes piirkondades 
ja sektorites esinevaid kitsaskohti ja 
oskuste nõudlusele mittevastavust ning 
teatavate haridus- ja koolitussüsteemide 
suutmatust turunõudlust rahuldada; on 
rahul mitmes liikmesriigis teostatavate 
kutseharidus- ja -koolitussüsteemi 
reformidega, millega püütakse kohandada
(eriti noorte) kutsepädevusi ja -oskusi 
tööturu vajadustega; tuletab meelde, et
peaaegu kõik liikmesriigid vajavad 
hariduse ja koolituse alal lisameetmeid ja 
täiendavaid investeeringuid;

11. tuletab meelde, et kõik liikmesriigid 
peavad rohkem pingutama, et kohandada 
oma haridussüsteeme tööturu vajadustega. 
Avaldab kahetsust, et komisjon ei 
nõudnud oma soovitustes, et liikmesriigid, 
kes teevad kärpeid haridusprogrammides, 
pööraksid tähelepanu sellele, et nad 
säilitaksid investeerimise haridusse;

Or. es

Muudatusettepanek 68
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. tuletab meelde paljudes piirkondades ja 
sektorites esinevaid kitsaskohti ja oskuste 
nõudlusele mittevastavust ning teatavate 

11. tuletab meelde paljudes piirkondades ja 
sektorites esinevaid kitsaskohti ja oskuste 
nõudlusele mittevastavust ning teatavate 
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haridus- ja koolitussüsteemide suutmatust 
turunõudlust rahuldada; on rahul mitmes 
liikmesriigis teostatavate kutseharidus- ja -
koolitussüsteemi reformidega, millega 
püütakse kohandada (eriti noorte) 
kutsepädevusi ja -oskusi tööturu 
vajadustega; tuletab meelde, et peaaegu 
kõik liikmesriigid vajavad hariduse ja 
koolituse alal lisameetmeid ja täiendavaid 
investeeringuid;

haridus- ja koolitussüsteemide suutmatust 
turunõudlust rahuldada; on rahul mitmes 
liikmesriigis teostatavate kutseharidus- ja -
koolitussüsteemi reformidega, millega 
püütakse kohandada (eriti noorte) 
kutsepädevusi ja -oskusi tööturu 
vajadustega; tuletab meelde, et peaaegu 
kõik liikmesriigid vajavad hariduse ja 
koolituse alal lisameetmeid ja täiendavaid 
investeeringuid; juhib tähelepanu sellele, 
et kokkuhoiupingutused ja eelarvete 
konsolideerimise nõuded ei tohi piirata 
investeeringuid haridusse ja turvalistesse, 
kindlatesse töökohtadesse;

Or. de

Muudatusettepanek 69
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. tuletab meelde paljudes piirkondades ja 
sektorites esinevaid kitsaskohti ja oskuste 
nõudlusele mittevastavust ning teatavate 
haridus- ja koolitussüsteemide suutmatust 
turunõudlust rahuldada; on rahul mitmes 
liikmesriigis teostatavate kutseharidus- ja 
-koolitussüsteemi reformidega, millega 
püütakse kohandada (eriti noorte) 
kutsepädevusi ja -oskusi tööturu 
vajadustega; tuletab meelde, et peaaegu 
kõik liikmesriigid vajavad hariduse ja 
koolituse alal lisameetmeid ja täiendavaid 
investeeringuid;

11. tuletab meelde paljudes piirkondades ja 
sektorites esinevaid kitsaskohti ja oskuste 
nõudlusele mittevastavust ning teatavate 
haridus- ja koolitussüsteemide suutmatust 
turunõudlust rahuldada; on seisukohal, et 
õppe- ja/või koolitusasutused peavad 
kindlustama õppeprogrammi kuuluva 
praktika, et õpilased saaksid oma 
õppekava lõpuni läbida, mis võimaldaks 
neil omandada kogemust vastavas
õpingute valdkonnas ja annaks neile nii 
õppekogemuse kui ka hõlbustaks 
arusaamist tööpraktikast; tuletab meelde, 
et peaaegu kõik liikmesriigid vajavad 
hariduse ja koolituse alal lisameetmeid ja 
täiendavaid investeeringuid;

Or. pt
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Muudatusettepanek 70
Evelyn Regner

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. tuletab meelde paljudes piirkondades 
ja sektorites esinevaid kitsaskohti ja 
oskuste nõudlusele mittevastavust ning 
teatavate haridus- ja koolitussüsteemide 
suutmatust turunõudlust rahuldada; on 
rahul mitmes liikmesriigis teostatavate 
kutseharidus- ja -koolitussüsteemi 
reformidega, millega püütakse kohandada 
(eriti noorte) kutsepädevusi ja -oskusi 
tööturu vajadustega; tuletab meelde, et 
peaaegu kõik liikmesriigid vajavad 
hariduse ja koolituse alal lisameetmeid ja 
täiendavaid investeeringuid;

11. on rahul mitmes liikmesriigis 
teostatavate kutseharidus- ja -
koolitussüsteemi reformidega, millega 
püütakse kohandada (eriti noorte) 
kutsepädevusi ja -oskusi tööturu 
vajadustega; rõhutab sellega seoses 
kaheosaliste haridussüsteemide eeliseid; 
tuletab meelde, et peaaegu kõik 
liikmesriigid vajavad hariduse ja koolituse 
alal lisameetmeid ja täiendavaid 
investeeringuid;

Or. de

Muudatusettepanek 71
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. tuletab meelde paljudes piirkondades ja 
sektorites esinevaid kitsaskohti ja oskuste 
nõudlusele mittevastavust ning teatavate 
haridus- ja koolitussüsteemide suutmatust 
turunõudlust rahuldada; on rahul mitmes 
liikmesriigis teostatavate kutseharidus- ja -
koolitussüsteemi reformidega, millega 
püütakse kohandada (eriti noorte) 
kutsepädevusi ja -oskusi tööturu 
vajadustega; tuletab meelde, et peaaegu 
kõik liikmesriigid vajavad hariduse ja 
koolituse alal lisameetmeid ja täiendavaid 
investeeringuid;

11. tuletab meelde paljudes piirkondades ja 
sektorites esinevaid kitsaskohti ja oskuste 
nõudlusele mittevastavust ning teatavate 
haridus- ja koolitussüsteemide suutmatust 
turunõudlust ja töötajate vajadusi 
rahuldada; on rahul mitmes liikmesriigis 
teostatavate kutseharidus- ja -
koolitussüsteemi reformidega, millega 
püütakse kohandada (eriti noorte) 
kutsepädevusi ja -oskusi tööturu ja 
(tulevaste) töötajate vajadustega; tuletab 
meelde, et peaaegu kõik liikmesriigid 
vajavad hariduse ja koolituse alal 
lisameetmeid ja täiendavaid 
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investeeringuid;

Or. en

Muudatusettepanek 72
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Punkt 11

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11. tuletab meelde paljudes piirkondades ja 
sektorites esinevaid kitsaskohti ja oskuste 
nõudlusele mittevastavust ning teatavate 
haridus- ja koolitussüsteemide suutmatust 
turunõudlust rahuldada; on rahul mitmes 
liikmesriigis teostatavate kutseharidus- ja -
koolitussüsteemi reformidega, millega 
püütakse kohandada (eriti noorte) 
kutsepädevusi ja -oskusi tööturu 
vajadustega; tuletab meelde, et peaaegu 
kõik liikmesriigid vajavad hariduse ja
koolituse alal lisameetmeid ja täiendavaid 
investeeringuid;

11. tuletab meelde paljudes piirkondades ja 
sektorites esinevaid kitsaskohti ja oskuste 
nõudlusele mittevastavust ning teatavate 
haridus- ja koolitussüsteemide suutmatust 
turunõudlust rahuldada; on rahul mitmes 
liikmesriigis teostatavate kutseharidus- ja -
koolitussüsteemi reformidega, millega 
püütakse kohandada (eriti noorte) 
kutsepädevusi ja -oskusi tööturu 
vajadustega; tuletab meelde, et peaaegu 
kõik liikmesriigid vajavad hariduse, 
koolituse, teadusuuringute, innovatsiooni 
ja arenduse alal lisameetmeid ja 
täiendavaid investeeringuid;

Or. en

Muudatusettepanek 73
Nadja Hirsch

Arvamuse projekt
Punkt 11 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

11 a. juhib tähelepanu sellele, et lisaks 
haridus- ja koolitussektori reformile on 
vaja ka pikaajalist, jätkusuutlikku, 
kriteeriumidel põhinevat sisserände 
strateegiat, et tegeleda spetsialistide 
puuduse ja demograafiliste muutustega;



PE516.693v01-00 40/48 AM\944149ET.doc

ET

Or. de

Muudatusettepanek 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. võtab teadmiseks, et kriisil on olnud 
pikaajaline tõsine mõju liikmesriikide 
tööhõivetasemele ja sotsiaalsele olukorrale, 
mis on neis jätkusuutmatul määral 
kasvatanud vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, 
muu hulgas laste vaesust, kodutust, 
palgavaesust ja leibkondade ülemäärast 
võlakoormat; sellega seoses kutsub 
liikmesriike üles tugevdama oma 
turvaabinõusid ja tagama raskustesse 
sattunud isikuid toetavate 
sotsiaalabisüsteemide tulemuslikkust;

12. võtab teadmiseks, et kriisil on olnud 
pikaajaline tõsine mõju liikmesriikide 
tööhõivetasemele ja sotsiaalsele olukorrale, 
mis on neis jätkusuutmatul määral 
kasvatanud vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, 
muu hulgas laste vaesust, kodutust, 
palgavaesust ja leibkondade ülemäärast 
võlakoormat; sellega seoses kutsub 
liikmesriike üles tugevdama oma 
turvaabinõusid ja tagama raskustesse 
sattunud isikuid toetavate 
sotsiaalabisüsteemide tulemuslikkust; 
rõhutab, et majandusliku ja sotsiaalse 
olukorra halvenemise tõttu on paljudes 
liikmesriikides ammendatud riiklikud 
maksustabilisaatorid, samas kui teistel 
liikmesriikidel on selles osas suur 
marginaal. Palub komisjoni teha esimesel 
võimalusel ettepanek Euroopa automaatse 
tasakaalustaja kohta, mida ta tutvustas 
oma Blueprintis 2012. aasta detsembris;

Or. es

Muudatusettepanek 75
Jutta Steinruck

Arvamuse projekt
Punkt 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. võtab teadmiseks, et kriisil on olnud 
pikaajaline tõsine mõju liikmesriikide 

12. võtab teadmiseks, et kriisil on olnud 
pikaajaline tõsine mõju liikmesriikide 
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tööhõivetasemele ja sotsiaalsele olukorrale, 
mis on neis jätkusuutmatul määral 
kasvatanud vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, 
muu hulgas laste vaesust, kodutust, 
palgavaesust ja leibkondade ülemäärast 
võlakoormat; sellega seoses kutsub 
liikmesriike üles tugevdama oma 
turvaabinõusid ja tagama raskustesse 
sattunud isikuid toetavate 
sotsiaalabisüsteemide tulemuslikkust;

tööhõivetasemele ja sotsiaalsele olukorrale, 
mis on neis jätkusuutmatul määral 
kasvatanud vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, 
muu hulgas laste vaesust, kodutust, 
palgavaesust ja leibkondade ülemäärast 
võlakoormat; sellega seoses kutsub 
liikmesriike üles tugevdama oma 
turvaabinõusid ja tagama raskustesse 
sattunud isikuid toetavate 
sotsiaalabisüsteemide tõhusust; juhib 
tähelepanu sellele, et eelarvete
konsolideerimisele suunatud 
kokkuhoiumeetmed ei tohi kaasa tuua 
asjaomastele isikutele vajalike toetuste 
maksmata jätmist;

Or. de

Muudatusettepanek 76
Danuta Jazłowiecka

Arvamuse projekt
Punkt 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. võtab teadmiseks, et kriisil on olnud 
pikaajaline tõsine mõju liikmesriikide 
tööhõivetasemele ja sotsiaalsele olukorrale, 
mis on neis jätkusuutmatul määral 
kasvatanud vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, 
muu hulgas laste vaesust, kodutust, 
palgavaesust ja leibkondade ülemäärast 
võlakoormat; sellega seoses kutsub 
liikmesriike üles tugevdama oma 
turvaabinõusid ja tagama raskustesse 
sattunud isikuid toetavate 
sotsiaalabisüsteemide tulemuslikkust;

12. võtab teadmiseks, et kriisil on olnud 
pikaajaline tõsine mõju liikmesriikide 
tööhõivetasemele ja sotsiaalsele olukorrale, 
mis on neis jätkusuutmatul määral 
kasvatanud vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, 
muu hulgas laste vaesust, kodutust, 
palgavaesust ja leibkondade ülemäärast 
võlakoormat; sellega seoses kutsub 
liikmesriike üles tugevdama oma 
turvaabinõusid ja tagama raskustesse 
sattunud isikuid toetavate 
sotsiaalabisüsteemide tulemuslikkust ning 
investeerima ennetavatesse meetmetesse;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Evelyn Regner
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Arvamuse projekt
Punkt 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. võtab teadmiseks, et kriisil on olnud 
pikaajaline tõsine mõju liikmesriikide 
tööhõivetasemele ja sotsiaalsele olukorrale, 
mis on neis jätkusuutmatul määral 
kasvatanud vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, 
muu hulgas laste vaesust, kodutust, 
palgavaesust ja leibkondade ülemäärast 
võlakoormat; sellega seoses kutsub 
liikmesriike üles tugevdama oma 
turvaabinõusid ja tagama raskustesse 
sattunud isikuid toetavate 
sotsiaalabisüsteemide tulemuslikkust;

12. võtab teadmiseks, et kriisil ja sellele 
järgneval kokkuhoiupoliitikal on olnud 
pikaajaline tõsine mõju liikmesriikide 
tööhõivetasemele ja sotsiaalsele olukorrale, 
mis on neis jätkusuutmatul määral 
kasvatanud vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, 
muu hulgas laste vaesust, kodutust, 
palgavaesust ja leibkondade ülemäärast 
võlakoormat; sellega seoses kutsub 
liikmesriike üles tugevdama oma 
turvaabinõusid ja tagama raskustesse 
sattunud isikuid toetavate 
sotsiaalabisüsteemide tulemuslikkust;

Or. de

Muudatusettepanek 78
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. võtab teadmiseks, et kriisil on olnud 
pikaajaline tõsine mõju liikmesriikide 
tööhõivetasemele ja sotsiaalsele olukorrale, 
mis on neis jätkusuutmatul määral 
kasvatanud vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, 
muu hulgas laste vaesust, kodutust, 
palgavaesust ja leibkondade ülemäärast 
võlakoormat; sellega seoses kutsub 
liikmesriike üles tugevdama oma 
turvaabinõusid ja tagama raskustesse 
sattunud isikuid toetavate 
sotsiaalabisüsteemide tulemuslikkust;

12. võtab teadmiseks, et protsüklilise 
eelarve konsolideerimise poliitika mõjul 
süveneval kriisil on olnud pikaajaline 
tõsine mõju liikmesriikide 
tööhõivetasemele ja sotsiaalsele olukorrale, 
mis on neis jätkusuutmatul määral 
kasvatanud vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, 
muu hulgas laste vaesust, kodutust, 
sotsiaalset ebavõrdsust, palgavaesust ja 
leibkondade ülemäärast võlakoormat; 
sellega seoses kutsub komisjoni ja 
nõukogu üles eelarve konsolideerimise 
tempo ja aeg läbi vaatama ning 
pikendama tähtaegasid ülemäärase 
eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks, et 
võimaldada luua töökohti; kutsub 
liikmesriike üles tugevdama oma 
turvaabinõusid ja tagama raskustesse 
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sattunud isikuid toetavate 
sotsiaalabisüsteemide tulemuslikkust;

Or. en

Muudatusettepanek 79
Emer Costello

Arvamuse projekt
Punkt 12

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12. võtab teadmiseks, et kriisil on olnud 
pikaajaline tõsine mõju liikmesriikide 
tööhõivetasemele ja sotsiaalsele olukorrale, 
mis on neis jätkusuutmatul määral 
kasvatanud vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, 
muu hulgas laste vaesust, kodutust, 
palgavaesust ja leibkondade ülemäärast 
võlakoormat; sellega seoses kutsub 
liikmesriike üles tugevdama oma 
turvaabinõusid ja tagama raskustesse 
sattunud isikuid toetavate 
sotsiaalabisüsteemide tulemuslikkust;

12. võtab teadmiseks, et kriisil on olnud 
pikaajaline tõsine mõju liikmesriikide 
tööhõivetasemele ja sotsiaalsele olukorrale, 
mis on neis jätkusuutmatul määral 
kasvatanud vaesust ja sotsiaalset tõrjutust, 
muu hulgas laste vaesust, kodutust, 
palgavaesust ja leibkondade ülemäärast 
võlakoormat; sellega seoses kutsub 
liikmesriike üles tugevdama oma 
turvaabinõusid ja tagama raskustesse 
sattunud isikuid toetavate 
sotsiaalabisüsteemide tulemuslikkust; 
nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 
arvesse makromajanduslike 
kohandamisprogrammide mõju strateegia 
„Euroopa 2020” peamiste eesmärkide 
saavutamisele finantsraskustes 
liikmesriikides ja lepiks kokku 
muudatustes, mille eesmärk on viia 
kohandamisprogrammid kooskõlla 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 80
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 12 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 a. on sellega seoses seisukohal, et 
avalikud pensionisüsteemid 
amortiseerivad suures osas negatiivsed 
sotsiaalsed mõjud. Avaldab kahetsust, et 
komisjoni soovitused, eriti seoses 
seadusliku pensionieaga ja selle 
sidumisega oodatava elueaga on tehtud, 
arvestamata Euroopa Parlamendi 
soovitusi raportites pensionit käsitleva 
rohelise raamatu ja valge raamatu kohta;

Or. es

Muudatusettepanek 81
Inês Cristina Zuber

Arvamuse projekt
Punkt 12 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

12 a. rõhutab, et selleks, et väljuda 
majandus- ja sotsiaalkriisist tugevamana, 
saavutada suuremat majanduskasvu ja 
tagada pikaajaliselt meie 
heaolusüsteemid, peavad liikmesriigid 
edendama kvaliteetseid avalikke 
teenuseid, kasutades täiel määral oma 
tööjõu potentsiaali, et tagada töötajatele 
nende õigused, edendada 
kollektiivläbirääkimisi ning riiklikke ja 
universaalseid 
sotsiaalkindlustussüsteeme; 

Or. pt

Muudatusettepanek 82
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 13
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13. tunneb heameelt asjaolust, et sel aastal 
püüavad paljud liikmesriigid senisest enam 
kaasata riiklike reformikavade koostamisse 
oma riikide parlamente, sotsiaalpartnereid 
ja kodanikuühiskonda; rõhutab, et kõigi 
sidusrühmade kaasamine vajalike 
reformide kavandamisse on nende edu ja
tulemuslikkuse jaoks hädavajalik.

13. tunneb heameelt asjaolust, et sel aastal 
püüavad paljud liikmesriigid senisest enam 
kaasata riiklike reformikavade koostamisse 
oma riikide parlamente, sotsiaalpartnereid 
ja kodanikuühiskonda; palub, et komisjon 
nõuaks liikmesriikidelt, et nende riiklikud 
parlamendid ja sotsiaalpartnerid osaleksid 
eelnevalt nende riiklike reformikavade 
ning stabiilsus- ja lähenemiskavade 
koostamises.

Or. es

Muudatusettepanek 83
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 13

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13. tunneb heameelt asjaolust, et sel aastal
püüavad paljud liikmesriigid senisest 
enam kaasata riiklike reformikavade 
koostamisse oma riikide parlamente, 
sotsiaalpartnereid ja kodanikuühiskonda; 
rõhutab, et kõigi sidusrühmade kaasamine 
vajalike reformide kavandamisse on nende 
edu ja tulemuslikkuse jaoks hädavajalik.

13. tunneb heameelt, et mõningad
liikmesriigid püüavad senisest enam 
kaasata riiklike reformikavade koostamisse 
oma riikide parlamente, sotsiaalpartnereid 
ja kodanikuühiskonda ja küsida neilt 
panust riigispetsiifiliste soovituste 
koostamisse, kuid rõhutab, et piisava 
legitiimsuse ja isevastutuse tagamiseks on 
vaja teha rohkem; rõhutab, et kõigi 
sidusrühmade kaasamine ambitsioonikate 
riiklike reformikavade ja riigispetsiifiliste 
soovituste kavandamisse, mis võivad 
tagada strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärkide saavutamise, on nende edu ja 
tulemuslikkuse jaoks hädavajalik; kutsub 
komisjoni üles töötama välja juhendid 
sidusrühmade kaasamiseks, mida 
jälgitakse Euroopa poolaasta raames, ja 
toetama süstemaatilise riikliku 
sidusrühmade kaasamise rahastamist 
Euroopa poolaasta raames, nõudes 
sidusrühmade panuse lisamist riiklikesse 
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reformikavadesse ja iga-aastase, 
sidusrühmi kaasava kuulamise 
korraldamist koos Euroopa 
Parlamendiga, et hinnata eesmärkide 
suunas liikumist ja esitada 
riigispetsiifiliste soovituste ettepanekuid.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Emer Costello

Arvamuse projekt
Punkt 13

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13. tunneb heameelt asjaolust, et sel aastal 
püüavad paljud liikmesriigid senisest enam 
kaasata riiklike reformikavade koostamisse 
oma riikide parlamente, sotsiaalpartnereid 
ja kodanikuühiskonda; rõhutab, et kõigi 
sidusrühmade kaasamine vajalike 
reformide kavandamisse on nende edu ja 
tulemuslikkuse jaoks hädavajalik.

13. tunneb heameelt asjaolust, et sel aastal 
püüavad paljud liikmesriigid senisest enam 
kaasata riiklike reformikavade koostamisse 
oma riikide parlamente, sotsiaalpartnereid 
ja kodanikuühiskonda; kordab oma 
üleskutset suurendada Euroopa poolaasta 
demokraatlikku legitiimsust ja rõhutab, et 
kõigi sidusrühmade kaasamine vajalike 
reformide kavandamisse on nende edu ja 
tulemuslikkuse jaoks hädavajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Marije Cornelissen

Arvamuse projekt
Punkt 13 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13 a. palub komisjonil ja nõukogul 
sõlmida Euroopa Parlamendiga 
institutsioonidevaheline kokkulepe, et 
anda parlamendile täieõiguslik osa iga-
aastase majanduskasvu analüüsi ning 
majanduspoliitika ja tööhõive suuniste 
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koostamisel ja heakskiitmisel.

Or. en

Muudatusettepanek 86
Sergio Gutiérrez Prieto

Arvamuse projekt
Punkt 13 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13 a. avaldab kahetsust, et Euroopa 
Parlamendi raport Euroopa Komisjoni 
kavandatud riiklike reformikavade kohta 
koostatakse pärast seda, kui Euroopa 
Ülemkogu on need heaks kiitnud. Nõuab 
tungivalt, et komisjon vaataks Euroopa 
poolaasta ajakava läbi, et tagada protsessi 
täielik demokraatlik legitiimsus, eriti 
pärast seda, kui riikidepõhised soovitused 
saavad pärast kuue seadusandliku akti 
paketi heakskiitmist liikmesriikide jaoks 
siduvaks.

Or. es

Muudatusettepanek 87
Pervenche Berès

Arvamuse projekt
Punkt 13 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13 a. kutsub komisjoni integreerima 
käesolev arvamus täielikult 2014. aasta 
majanduskasvu analüüsi koostamisse.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Marije Cornelissen
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Arvamuse projekt
Punkt 13 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

13 b. kutsub komisjoni üles tegema 
ettepanekut, et kaasata sotsiaalpartnereid 
Euroopa tasandil märkimisväärselt 
tugevamini ja paremini poliitikasuuniste 
koostamisse, rakendamisse ja jälgimisse 
Euroopa poolaasta sotsiaal- ja 
tööhõiveküsimustes.

Or. en


