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ETTEPANEKUD
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:
A. arvestades, et liikmesriigid võtsid 2010. aastal kohustuse saavutada strateegia „Euroopa
2020” eesmärgid; arvestades, et Euroopa Liit neid eesmärke ettenähtud aja jooksul siiski
täita ei suuda, sest kombineeritud riiklikud eesmärgid on liiga madalad ning võetud
meetmed ei ole viinud märkimisväärsete edusammudeni;
1. peab kahetsusväärseks, et vaatamata komisjoni järeldusele, mille kohaselt liikmesriikide
riiklikes reformikavades välja toodud kohustustest ei piisa, et saavutada enamikku
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidest, ei nõutud kellegi käest riigipõhistes soovitustes
riiklike eesmärkide suurendamist;
2. väljendab heameelt teatise „Töövõimalusterohke majanduse taastumine” ja sellega
kaasnevate komisjoni talituste töödokumentide üle; palub komisjoni seada 2013. aasta
majanduskasvu analüüsis (AGS) peamiseks prioriteediks suutlikkuse luua töökohti
keskkonnasäästliku majanduse, tervishoiu ja sotsiaalhoolekande ning info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas;
3. taunib asjaolu, et enamik liikmesriike ei esitanud riiklikku töökohtade loomise kava osana
oma 2012. aasta riiklikust reformikavast;
4. väljendab heameelt soovituse üle, mille eesmärk on nihutada maksukoormus töötajatelt
keskkonda kahjustavatele tegevustele; palub liikmesriikidel seda soovitust rakendada ja
kinnitab, et see toob kõige enam kasu madala sissetulekuga töötajatele;
5. kordab oma komisjonile esitatud palvet töötada välja raamistik sotsiaalse ettevõtluse
jaoks, sest see on Euroopa sotsiaalse mudeli ja ühtse turu oluline element;
6. peab kahetsusväärseks, et nõukogu ei võtnud oma 2012. aasta suunistes arvesse
parlamendi esitatud palvet keskenduda töökvaliteedile; palub komisjonil kaasata oma
2013. aasta majanduskasvu analüüsi töökvaliteet, töötajate põhiõigused ning tööturul
liikuvuse, füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise ja piiriülese liikuvuse toetamine,
suurendades ühelt töökohalt teisele liikuvate töötajate turvalisust;
7. kordab liikmesriikidele esitatud palvet kindlustada, et ebakindlate, ajutiste või osaajatöö
lepingutega töötajatel või füüsilisest isikust ettevõtjatel on piisav sotsiaalkaitse ja ligipääs
koolitusele, ning rakendada vastavaid raamlepinguid;
8. väljendab heameelt soovituste üle, mis käsitlevad naiste madalat osalust tööturul; palub
komisjonil oma poliitikasuunistes käsitleda segregatsiooni tööturul, hoolduskohustuste
ebavõrdset jaotust ja eelarve konsolideerimise mõjusid naistele;
9. märgib, et mitmetele liikmesriikidele on esitatud soovitusi töötasude kohta; palub
komisjonil kindlustada, et need ei suurendaks töölkäivate inimeste vaesust, sissetulekute
erinevusi ega kahjustaks madala sissetulekuga rühmi;
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10. väljendab heameelt komisjoni ja nõukogu kasvanud tähelepanu üle noorte töötuse vastu
võitlemisel; palub komisjonil teha viivitamatult ettepanek siduva Euroopa noortegarantii
loomise kohta; palub nõukogul kiiremas korras noorte tööhõivepaketti käsitlevate
ettepanekute suhtes otsus langetada;
11. väljendab heameelt soovituse üle tegeleda 2012. aasta suunistes majanduskriisi
sotsiaalsete tagajärgedega ja pöörata riigipõhistes soovitustes rohkem tähelepanu vaesuse
vastu võitlemisele; tunneb aga sellegipoolest sügavat muret süveneva vaesuse üle ELis;
12. palub komisjonil ja nõukogul vaadata läbi tulemustabel, et korrigeerida
makromajanduslikku tasakaalustamatust ning tugevdada tabeli sotsiaalset ja tööhõivealast
mõõdet;
13. väljendab muret seoses asjaoluga, et strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide osas ei ole
tehtud ühtegi soovitust nendele liikmesriikidele, kellele on määratud rahalise abi
programm; palub komisjonil hinnata makromajandusliku kohandamisprogrammi mõju
peamistele eesmärkidele;
14. palub nõukogul jõuda parlamendiga kiiresti kokkuleppele ja hakata kohe kohaldama
ettepanekut tugevdada järelvalvet tõsistes raskustes liikmesriikide üle, kaasa arvatud
sotsiaalse mõju hindamine ja kohandamisprogrammide täielik kooskõla majanduspoliitika
üldsuunistega;
15. palub komisjonil ja nõukogul kaasata sotsiaalpartnerid, vabaühendused ja kohalikud
omavalitsused osa võtma poliitika väljatöötamisest ja rakendamisest Euroopa poolaasta
raamistikus;
16. palub komisjonil leppida parlamendiga kokku iga-aastase majanduskasvu analüüsi vormi
suhtes, mis võimaldaks parlamendil muuta seda enne, kui nõukogu selle vastu võtab;
17. palub komisjonil suurendada Euroopa poolaasta kvaliteeti, läbipaistvust ja demokraatlikku
vastutust, ning teha selleks ettepanekud selliste õigusaktide vastuvõtmiseks, milles
sätestatakse ametlikud nõuded esitatavate dokumentide vormi ja tähtaegade kohta;
18. palub liikmesriikidel kokku leppida menetlustes, mis võimaldavad tõelist parlamentaarset
arutelu ja sidusrühmade kaasamist riiklikul tasandil.
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