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LÜHISELGITUS

Uus ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsus on ÜMTde jaoks äärmiselt 
oluline, kuna see peab võimaldama neil arendada oma majandust ja ühiskonda jätkusuutlikult, 
tugevdades selleks konkurentsivõimet, vastates nende vajadustele ja võttes samas arvesse 
nende eripära ja mitmekesisust. Seetõttu tuleb pöörata erilist tähelepanu kutseõppele ja 
meetmetele, mis võimaldavad luua töökohti.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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 
tugevdamise ja nende vastutuse 
suurendamise kaudu kõikides 
koostöövaldkondades.

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kuigi igas geograafilises piirkonnas on 
osalejate ja liidu õiguse suhe erinev, lähtub 
ÜMTde ja nende naabrite vaheline koostöö 
kõigi osapoolte huvidest, võttes arvesse 
ÜMTde geograafilist asukohta ning 
keskendudes eelkõige ühist huvi 
pakkuvatele valdkondadele ning liidu 
väärtuste ja standardite edendamisele.

(7) Kuigi igas geograafilises piirkonnas on 
osalejate ja liidu õiguse suhe erinev, lähtub 
ÜMTde ja nende naabrite vaheline koostöö 
kõigi osapoolte huvidest, võttes arvesse 
ÜMTde geograafilist asukohta ning 
keskendudes eelkõige ühist huvi 
pakkuvatele valdkondadele ning liidu 
väärtuste ja standardite edendamisele, 
eelkõige humanitaar- ja 
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sotsiaalvaldkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et suurendada ÜMTde 
majanduse vastupanuvõimet välistele 
vapustustele, tuleb ÜMTdel aidata 
vähendada sõltuvust fossiilkütustest, et 
vähendada nende mõjutatavust kütusele 
juurdepääsust ja hindade kõikumisest.

(12) Selleks et suurendada ÜMTde 
majanduse vastupanuvõimet välistele 
vapustustele, eelkõige tööhõive 
valdkonnas, tuleb ÜMTdel aidata 
vähendada sõltuvust fossiilkütustest, et 
vähendada nende mõjutatavust kütusele 
juurdepääsust ja hindade kõikumisest.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

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 ja 
kutseõppe tähtsust ÜMTde jätkusuutlikku
arengut võimendava tegurina.

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) ÜMTde majandust ja elanike tervist (17) ÜMTde majandust ja elanike tervist 
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võivad kahjustada nakkushaigused, näiteks 
denguepalavik Kariibi mere ja Vaikse 
ookeani piirkonna riikides ning 
Chikungunya viirus India ookeani 
piirkonna riikides. Epideemiad vähendavad 
ÜMTde rahvastiku tootlikkust ja 
tõenäoliselt mõjuvad kahjulikult ka 
turismile, mis on paljude ÜMTde 
majanduse alustala. ÜMTdesse reisib palju 
turiste ja mujalt pärit töötajaid, seetõttu 
võivad neid ohustada sissetoodud haigused,
ning vastupidi, kuna ÜMTdest reisib tagasi 
suur hulk inimesi, võib see põhjustada 
nakkushaiguste levikut Euroopas. Kuna 
ÜMTde majanduse jätkusuutlikkus sõltub 
suurel määral turismist, on eriti oluline 
tagada turismi ohutus.

võivad kahjustada nakkushaigused, näiteks 
denguepalavik Kariibi mere ja Vaikse 
ookeani piirkonna riikides ning 
Chikungunya viirus India ookeani 
piirkonna riikides. Epideemiad vähendavad 
ÜMTde rahvastiku tootlikkust ja 
tõenäoliselt mõjuvad kahjulikult ka 
turismile, mis on paljude ÜMTde 
majanduse alustala. ÜMTdesse reisib palju 
turiste ja mujalt pärit töötajaid, seetõttu 
võivad neid ohustada sissetoodud haigused. 
Lihtsasti kättesaadavad 
töötervishoiuteenused ja regulaarne 
tervisekontroll võiksid vähendada 
epideemiate ulatuslikkust. Ning vastupidi, 
kuna ÜMTdest reisib tagasi suur hulk 
inimesi, võib see põhjustada 
nakkushaiguste levikut Euroopas. Kuna 
ÜMTde majanduse jätkusuutlikkus sõltub 
suurel määral turismist, on eriti oluline 
tagada turismi ohutus.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Euroopa Liit tunnistab, et partnerlust 
ÜMTdega tuleb elavdada hea 
valitsemistava ning organiseeritud 
kuritegevuse, inimkaubanduse, terrorismi 
ja korruptsiooni vastase võitluse 
valdkonnas.

(19) Euroopa Liit tunnistab, et partnerlust 
ÜMTdega tuleb elavdada majanduse, 
sotsiaal- ja maksudega seotud hea 
valitsemistava ning organiseeritud 
kuritegevuse, inimkaubanduse, terrorismi 
ja korruptsiooni vastase võitluse 
valdkonnas.

Or. fr
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liidu ja ÜMTde koostöö peaks aitama 
saavutada jätkusuutliku arengu eesmärke 
majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaarengu 
raames.

(20) Liidu ja ÜMTde koostöö peaks aitama
süstemaatiliselt saavutada jätkusuutliku 
arengu eesmärke majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnaarengu raames.

Or. fr

Muudatusettepanek 8

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. See hõlmab vastutuse 
jagamist süstemaatiliselt sotsiaalsetest 
miinimumstandarditest kinnipidamisega 
seotud klauslite lisamiseks kõigisse 
läbiräägitud partnerlus- või 
kaubanduslepingutesse.

Or. fr

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Võttes arvesse üleilmse 
teenuskaubanduse ja asutamisõiguse 
arengut ning vajadust ÜMTd sellesse 

(26) Võttes arvesse üleilmse 
teenuskaubanduse ja asutamisõiguse 
arengut ning vajadust ÜMTd sellesse 
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integreerida, tuleb toetada teenusteturu 
arengut ja investeerimisvõimalusi, 
parandades ÜMTde teenuste ja neist 
lähtuvate investeeringute pääsu liidu turule.
Sellega seoses peaks liit kõiki 
enamsoodustusrežiimi klausleid kasutades 
ÜMTdele võimaldama sama soodsat 
kohtlemist, kui on soodsaim mis tahes 
teisele kaubanduspartnerile võimaldatud 
kohtlemine, jättes ÜMTdele siiski 
võimaluse paindlikult kujundada oma 
kaubandussuhteid, nähes ette, et ÜMTd 
võimaldavad liidule sellist kohtlemist, mis 
vastab kohtlemisele, mida ÜMTd 
võimaldavad muudele suurtele 
kaubanduspartneritele.

integreerida, tuleb toetada teenusteturu 
arengut ja investeerimisvõimalusi, 
parandades ÜMTde teenuste ja neist 
lähtuvate investeeringute pääsu liidu turule
ning lihtsustades nende juurdepääsu 
riigihangetele. Sellega seoses peaks liit 
kõiki enamsoodustusrežiimi klausleid 
kasutades ÜMTdele võimaldama sama 
soodsat kohtlemist, kui on soodsaim mis 
tahes teisele kaubanduspartnerile 
võimaldatud kohtlemine, jättes ÜMTdele 
siiski võimaluse paindlikult kujundada oma 
kaubandussuhteid, nähes ette, et ÜMTd 
võimaldavad liidule sellist kohtlemist, mis 
vastab kohtlemisele, mida ÜMTd 
võimaldavad muudele suurtele 
kaubanduspartneritele.

Or. fr

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed ning 
kaubanduse ees seisvad tehnilised 
takistused võivad avaldada mõju 
kaubandusele ja nõuavad koostöö tegemist.
Kaubandus- ja kaubandusega seotud 
koostöö peaks hõlmama ka 
konkurentsipoliitikat ja 
intellektuaalomandiõigusi, mis on olulised 
kaubandusest saadava tulu õiglaseks 
jaotamiseks.

(28) Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed ning 
kaubanduse ees seisvad tehnilised 
takistused võivad avaldada mõju 
kaubandusele ja tööhõive olukorrale ning
nõuavad koostöö tegemist. Kaubandus- ja 
kaubandusega seotud koostöö peaks 
hõlmama ka tööhõivepoliitikat, eelkõige 
noortega seoses, konkurentsipoliitikat ja 
intellektuaalomandiõigusi, mis on olulised 
kaubandusest saadava tulu õiglaseks 
jaotamiseks.

Or. fr
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Selleks et ÜMTd saaksid parimatel 
tingimustel osaleda liidu siseturul ning 
piirkondlikul, allpiirkondlikul ja 
rahvusvahelisel turul, tuleb arendada 
ÜMTde suutlikkust asjakohastes 
valdkondades. Nii näiteks tuleb arendada 
inimressursse ja nende oskusi ning väikese
ja keskmise suurusega ettevõtteid, 
mitmekesistada majandussektoreid ja 
rakendada investeerimiskliimat parandavat 
õigusraamistikku.

(29) Selleks et ÜMTd saaksid parimatel 
tingimustel osaleda liidu siseturul ning 
piirkondlikul, allpiirkondlikul ja 
rahvusvahelisel turul, tuleb arendada 
ÜMTde suutlikkust asjakohastes 
valdkondades. Nii näiteks tuleb arendada 
inimressursse ja nende oskusi, pakkudes 
asjakohast kutseõpet ja täiendkoolitust, 
edendada väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtete arengut, hõlbustades nende 
juurdepääsu mikrokrediidile ja laenu 
saamise võimalusi, mitmekesistada 
majandussektoreid ja rakendada 
investeerimiskliimat parandavat 
õigusraamistikku. Euroopa Arengufondi 
vahendite kasutamine koos ELi 
üldeelarvest rahastatavate programmide 
ja vahenditega, millele ÜMT-del on õigus, 
võimaldaks suurendada ja 
ratsionaliseerida kavandatud 
investeeringuid.

Or. fr

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) töökohtade loomine, haridus, 
kutseõpe ja tervishoid; 

Or. fr
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Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) juurdepääsu lihtsustamine uutele 
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate 
vahenditele;

Or. fr

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Omavaheliste suhete tugevdamiseks 
teavitavad EL ja ÜMTd kodanikke 
assotsieerimisest, eelkõige edendades 
ÜMTde ja nende liidusiseste partnerite 
ametiasutuste, teadusringkondade, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
ettevõtjate vahelisi sidemeid ja koostööd.

1. Omavaheliste suhete tugevdamiseks 
teavitavad EL ja ÜMTd kodanikke 
assotsieerimisest, eelkõige edendades 
ÜMTde ja nende liidusiseste partnerite 
ametiasutuste, teadusringkondade, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide, 
tööturu osapoolte ja ettevõtjate vahelisi 
sidemeid ja koostööd.

Or. fr

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – lõige 4 – lõik c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) töökohtade loomine ja kutseõpe; 

Or. fr
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 13 – lõige 1– lõik a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ÜMTde ametiasutuste, liikmesriikide ja 
komisjoni esindajad kohtuvad igal aastal 
ÜMTde ja ühenduse vahelisel 
dialoogifoorumil (edaspidi „foorum”).
Vajaduse korral kaasatakse ÜMT ja ELi 
foorumile Euroopa Parlamendi liikmed 
ning Euroopa Investeerimispanga ja
äärepoolseimates piirkondade esindajad;

a) ÜMTde ametiasutuste, liikmesriikide ja 
komisjoni esindajad kohtuvad igal aastal 
ÜMTde ja ühenduse vahelisel 
dialoogifoorumil (edaspidi „foorum”).
ÜMT ja ELi foorumile kaasatakse Euroopa 
Parlamendi liikmed ning Euroopa 
Investeerimispanga ja äärepoolseimate
piirkondade esindajad;

Or. fr

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

29. Assotsieerimise raames info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiateenuste 
valdkonnas tehtava koostöö eesmärk on 
stimuleerida ÜMTdes innovatsiooni ja 
majanduskasvu ning parandada kodanike 
igapäevaelu ja ettevõtete olukorda, 
sealhulgas puuetega inimeste 
juurdepääsuvõimalusi. Koostöö eesmärk 
on parandada ÜMTde regulatiivset 
suutlikkust ja selle raames võib toetada 
info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiavõrkude ja -
teenuste osutamise laiendamist järgmiste 
meetmetega:

29. Assotsieerimise raames info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiateenuste 
valdkonnas tehtava koostöö eesmärk on 
stimuleerida ÜMTdes innovatsiooni ja 
majanduskasvu, koostööd, sõnavabadust, 
uute töökohtade loomist ning parandada 
kodanike igapäevaelu ja ettevõtete 
olukorda, sealhulgas puuetega inimeste 
juurdepääsuvõimalusi. Koostöö eesmärk 
on parandada ÜMTde regulatiivset 
suutlikkust ja selle raames võib toetada 
info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiavõrkude ja -
teenuste osutamise laiendamist järgmiste 
meetmetega:

(a) prognoositava regulatiivse keskkonna 
loomine, et pidada sammu tehnoloogia 
arenguga, soodustada majanduskasvu ja 
innovatsiooni ning edendada konkurentsi ja 
tarbijakaitset;

(a) prognoositava regulatiivse keskkonna 
loomine, et pidada sammu tehnoloogia 
arenguga, soodustada majanduskasvu ja 
innovatsiooni ning edendada konkurentsi ja 
tarbijakaitset;
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(b) dialoog infoühiskonna edendamise ja 
järelevalvealaste küsimuste valdkonnas;

(b) dialoog infoühiskonna edendamise ja 
järelevalvealaste küsimuste valdkonnas;

(c) teabevahetus standardite ja 
koostalitlusvõime küsimustes;

(c) teabevahetus standardite ja 
koostalitlusvõime küsimustes;

(d) info- ja sidetehnoloogia alase 
teaduskoostöö ning info- ja 
sidetehnoloogial põhineva 
teadusinfrastruktuuri edendamine;

(d) info- ja sidetehnoloogia alase
teaduskoostöö ning info- ja 
sidetehnoloogial põhineva 
teadusinfrastruktuuri edendamine;

(e) teenuste ja rakenduste arendamine 
olulise ühiskondliku mõjuga valdkondades.

(e) teenuste ja rakenduste arendamine 
olulise ühiskondliku mõjuga valdkondades, 
nagu haridus ja kutseõpe.

Or. fr

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 29 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) teenuste ja rakenduste arendamine 
olulise ühiskondliku mõjuga valdkondades.

(e) teenuste ja rakenduste arendamine 
olulise ühiskondliku mõjuga valdkondades, 
nagu haridus ja kutseõpe.

Or. fr

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30. Assotsieerimise raames teaduse ja 
innovatsiooni valdkonnas tehtav koostöö 
võib hõlmata teadust, tehnoloogiat, 
sealhulgas info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat eesmärgiga 
toetada ÜMTde jätkusuutlikku arengut 
ning edendada nende tipptasemel teadmisi 
ja tööstuse konkurentsivõimet. Eelkõige 
võib koostöö hõlmata:

30. Assotsieerimise raames teaduse ja 
innovatsiooni valdkonnas tehtav koostöö 
võib hõlmata teadust, haridust, 
tehnoloogiat, sealhulgas info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat eesmärgiga 
toetada ÜMTde jätkusuutlikku arengut 
ning edendada nende tipptasemel teadmisi 
ja tööstuse konkurentsivõimet. Eelkõige 
võib koostöö hõlmata:
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Or. fr

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 30 − punkt –a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(–a) kõikide juurdepääsu edendamist 
uuele tehnoloogiale;

Or. fr

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 30 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ÜMTde poliitika ja institutsioonide 
arendamist ning tegevuse koordineerimist 
kohalikul, riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil, et edendada teadus-, tehnoloogia-
ja innovatsioonitegevust ning nende 
tulemuste kasutamist;

(b) ÜMTde poliitika ja institutsioonide 
arendamist ning tegevuse koordineerimist 
kohalikul, riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil, et edendada teadus-, haridus-, 
tehnoloogia- ja innovatsioonitegevust ning 
nende tulemuste kasutamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 30 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ÜMTde teadlaste, teadusasutuste ja 
juriidiliste isikute osalemist liidu teadus- ja 
innovatsiooniprogrammidega seotud 
tegevuses;

(d) ÜMTde teadlaste, teadusasutuste, 
VKEde ja juriidiliste isikute osalemist 
teadus- ja innovatsiooniprogrammidega 
seotud tegevuses ning liidu ettevõtjate 
konkurentsivõime programmis;
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Or. fr

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 30 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ÜMTde teadlaste koolitust ning nende 
rahvusvahelist liikuvust ja vahetust.

(e) ÜMTde teadlaste ja üliõpilaste 
koolitust ning nende rahvusvahelist 
liikuvust ja vahetust.

Or. fr

Muudatusettepanek 24

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 
põhi-, kutse- või jätkuõppega seotud
liikuvust ning noorte vastastikust
üksteisemõistmist.

Or. fr

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) abi ÜMTdele hariduspoliitika
väljatöötamisel ja rakendamisel.

(b) abi ÜMTdele haridus- ja 
kutsehariduspoliitika väljatöötamisel ja 
rakendamisel.
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Or. fr

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liit tagab, et ÜMTde artiklis 49 
määratletud füüsilised isikud võivad 
osaleda liidu haridusalgatustes samadel 
alustel kui liikmesriikide kodanikud.

2. Liit tagab, et ÜMTde artiklis 49 
määratletud füüsilised isikud võivad 
osaleda liidu haridus- ja 
kutseharidusalgatustes samadel alustel kui 
liikmesriikide kodanikud.

Or. fr

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liit tagab, et ÜMTde haridusasutused
ja instituudid võivad osaleda liidu 
hariduskoostöö algatustes samadel alustel 
kui liikmesriikide haridusasutused ja 
instituudid.

3. Liit tagab, et ÜMTde haridus- ja 
kutseharidusasutused ja instituudid võivad 
osaleda liidu hariduskoostöö algatustes 
samadel alustel kui liikmesriikide haridus-
ja kutseharidusasutused ja instituudid.

Or. fr

Muudatusettepanek 28

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 

2. Dialoogi raames vahetatakse eelkõige 
teavet ja head tava sellistes tööhõive ja 
sotsiaalpoliitika valdkonna 
tegevuspõhimõtete ja õigusaktide 
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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.

küsimustes, mis pakuvad huvi nii liidule 
kui ka ÜMTdele. Tuleb toetada 
töökohtade loomist eelkõige VKEdes, 
edendades laiahaardelisi sotsiaalseid 
norme. Dialoogis tuleb toetada kõiki 
uuenduslikke meetmeid, et võimaldada 
töökohtade loomist valdkondades, kus 
ÜMTdel on eeliseid, nagu bioloogiline 
mitmekesisus, mäetööstusressursid, uus 
tehnoloogia ning juurdepääsu 
parandamisega seotud valdkonnad. 
Eelkõige kaalutakse dialoogi pidamist 
tööhõive prognoosimise, oskuste 
arendamise, sotsiaalkaitse, ühiskondliku 
dialoogi, võrdsete võimaluste, 
mittediskrimineerimise, puuetega inimeste 
juurdepääsuvõimaluste, töötervishoiu ja -
turvalisuse ning muude tööõiguse reeglite 
ülevõtmise valdkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33 a. Sotsiaalne dialoog ja sotsiaalse 
demokraatia areng
Assotsieerimise raames võib sotsiaalset 
dialoogi ja sotsiaalse demokraatia arengut 
edendada eelkõige järgmiste meetmetega: 
– meetmed sotsiaalpartnerite koolituse 
tagamiseks;
– meetmed, mis võimaldavad 
teabevahetust, ja sotsiaalse dialoogi ning 
sotsiaalse demokraatia edendamisele 
pühendatud foorumite loomine;
– meetmed, mis võimaldavad parimate 
sotsiaalsete tavade vahetamist 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil.
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Or. fr

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 34 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) olemasolevatele struktuuridele 
tuginedes suurendada valmisolekut ning 
suutlikkust reageerida piiriülestele 
terviseohtudele, näiteks nakkushaigustele, 
eelkõige erakorralistele sündmustele;

(a) olemasolevatele struktuuridele ja 
töömeditsiinile tuginedes suurendada 
valmisolekut ning suutlikkust reageerida 
piiriülestele terviseohtudele, näiteks 
nakkushaigustele, eelkõige erakorralistele 
sündmustele;

Or. fr

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 34 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suurendada ÜMTde suutlikkust, 
tugevdades piirkondlikke 
rahvatervisevõrgustikke, edendades 
ekspertidevahelist teabevahetust ning 
parandades koolitust;

(b) suurendada ÜMTde suutlikkust, 
tugevdades piirkondlikke 
rahvatervisevõrgustikke, edendades 
ekspertidevahelist teabevahetust ning 
parandades koolitust ja toetades 
telemeditsiini kasutuselevõtmist;

Or. fr

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töötervishoid ja tööohutus
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Assotsieerimise raames on töötervishoiu 
ja tööohutuse valdkonna koostöö 
eesmärgiks tugevdada ÜMTde suutlikkust 
kutsehaigusi ja tööõnnetusi ennetada 
eelkõige järgmiste meetmetega:
– meetmed, mis võimaldavad korraldada 
uuringuid ja arendada oskusteavet 
töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas, 
keskendudes piirkonnale iseloomulikele 
riskidele;
– meetmed, millega toetatakse 
töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna 
eeskirjade uuendamist;
– meetmed, millega toetatakse elukutsega 
seotud ohtude ennetamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 54 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui kolmandate riikidega peetavad 
kaubandusläbirääkimised ähvardavad 
ohtu seada ÜMTdele iseloomulikke 
tegevusvaldkondi, korraldab komisjon 
eelnevad mõju-uuringud kooskõlas ILO 
ja ÜRO kriteeriumidega. Komisjon 
edastab eelnevad mõjuhinnangud 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
ÜMTde kohalikele või piirkondlikele 
ametiasutustele enne kõnealuste 
rahvusvaheliste lepingute sõlmimist.

Or. fr
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 57 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetada jätkusuutliku taastuvenergia, 
energiatõhusate toodete ja teenuste ning 
muude kliimamuutuste leevendamise 
seisukohalt eriti oluliste kaupade ja 
teenustega kauplemise ja neisse 
investeerimise valdkonnas esinevate 
takistuste kõrvaldamist, sealhulgas võttes 
vastu poliitikaraamistiku, mis soodustab 
parima kättesaadava tehnoloogia 
kasutamist, ning võttes kasutusele 
standardid, mis vastavad keskkonna ja 
majanduse vajadustele ning aitavad 
vähendada tehnilisi kaubandustõkkeid;

(b) toetada jätkusuutliku taastuvenergia, 
energiatõhusate toodete ja teenuste ning 
muude kliimamuutuste leevendamise 
seisukohalt eriti oluliste kaupade ja 
teenustega kauplemise ja neisse 
investeerimise valdkonnas esinevate 
takistuste kõrvaldamist, sealhulgas võttes 
vastu poliitikaraamistiku, mis soodustab 
parima kättesaadava tehnoloogia 
kasutamist, ning võttes kasutusele 
standardid, mis vastavad keskkonna-, 
sotsiaalsetele ja majanduslikele
vajadustele ning aitavad vähendada 
tehnilisi kaubandustõkkeid;

Or. fr

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 57 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) edendades kaubandust selliste 
kaupadega, mis aitavad parandada 
sotsiaalseid tingimusi ja edendada 
keskkonnasõbralikku tava, sealhulgas 
kaupadega, mille suhtes kohaldatakse 
sealseid vabatahtliku jätkusuutlikkuse 
tagamise kavasid nagu õiglane ja eetiline 
kaubandus, ökomärgised ning 
loodusressurssidepõhiste toodete 
sertifitseerimiskavad;

c) edendades kaubandust selliste 
kaupadega, mis aitavad parandada 
sotsiaalseid tingimusi ja edendada 
keskkonnasõbralikku tava, sealhulgas 
kaupadega, mille suhtes kohaldatakse 
sealseid vabatahtliku jätkusuutlikkuse 
tagamise kavasid nagu õiglane ja eetiline 
kaubandus, ökoloogilise ja sotsiaalse 
vastutuse märgised ning 
loodusressurssidepõhiste toodete 
sertifitseerimiskavad;

Or. fr
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 62

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 62 Artikkel 62

Tarbijapoliitika, tarbijate tervise kaitse ja 
kaubandus

Tarbijapoliitika, tarbijate tervise kaitse ja 
kaubandus

Assotsieerimise raames tarbijapoliitika, 
tarbijate tervise kaitse ja kaubanduse 
valdkonnas tehtav koostöö võib hõlmata 
tarbijapoliitika ja tarbijate tervise kaitse 
alaste õigusaktide väljatöötamist, et vältida 
põhjendamatuid kaubandustõkkeid.

Assotsieerimise raames tarbijapoliitika, 
tarbijate tervise kaitse ja kaubanduse 
valdkonnas tehtav koostöö võib hõlmata 
ÜMTdes kehtivate eeskirjade ja 
menetluste ajutise tunnustamise võimalusi 
ning tarbijapoliitika ja tarbijate tervise 
kaitse alaste õigusaktide väljatöötamist, et 
vältida põhjendamatuid kaubandustõkkeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 68 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tugevdada ÜMTde suutlikkust töötada 
välja ja rakendada poliitikat, mis aitavad
arendada kaupade ja teenustega 
kauplemist;

(a) tugevdada ÜMTde suutlikkust töötada 
välja ja rakendada poliitikat, mis aitab
arendada kaupade ja teenustega 
kauplemist, eelkõige uue info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia abil;

Or. fr
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 68 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) julgustada ÜMTsid tegema 
jõupingutusi õigusliku, reguleeriva ja 
institutsioonilise raamistiku ning vajaliku 
halduskorra kehtestamiseks;

(b) julgustada ÜMTsid tegema 
jõupingutusi õigusliku, reguleeriva ja 
institutsioonilise raamistiku ning vajaliku 
halduskorra kehtestamiseks, et edendada 
eelkõige sotsiaalsete normide parandamist 
ja luua majanduskasvuks soodne 
sotsiaalne kliima;

Or. fr

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 68 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) toetada turgude arengut ja toodete 
väljatöötamist ning muu hulgas toodete 
kvaliteedi parandamist;

(d) toetada turgude arengut ja toodete 
väljatöötamist ja mitmekesistamist ning 
muu hulgas toodete kvaliteedi parandamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 68 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) aidata kaasa kaubanduse ja 
teenuskaubanduse seisukohalt oluliste 
inimressursside ja kutseoskuste arengule;

(e) aidata kaasa kaubanduse ja 
teenuskaubanduse seisukohalt oluliste 
inimressursside ja kutseoskuste arengule, 
pakkudes asjakohast koolitust;

Or. fr
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 68 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) parandada ettevõtlusvahendajate 
suutlikkust osutada ÜMTde ettevõtetele 
ekspordi seisukohalt olulisi teenuseid, 
näiteks turu-uuringud;

(g) parandada ettevõtlusvahendajate 
suutlikkust osutada ÜMTde ettevõtetele 
ekspordi seisukohalt olulisi teenuseid, 
näiteks turu-uuringud, parandades selleks 
uue tehnoloogia kasutamist;

Or. fr


