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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus riiklike 
tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0430),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 149, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0177/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tööhõive- ja sotsiaalministrite 
mitteametlikul kohtumisel tõdeti, et
tihedam ja konkreetsem koostöö riiklike 
tööturuasutuste vahel aitaks kaasa heade 
tavade tõhusamale vahetamisele, ning
paluti esitada üksikasjalik ettepanek 
vastastikuse võrdlemise algatuse kohta.

(5) Tihedam ja konkreetsem koostöö 
riiklike tööturuasutuste vahel aitaks kaasa 
heade tavade tõhusamale vahetamisele 
ning paluda tuleks üksikasjaliku 
ettepaneku esitamist võrdleva õppimise
algatuse kohta.

Or. fr
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesoleva otsusega loodav riiklike 
tööturuasutuste võrgustik peaks vastavalt 
ELi toimimise lepingu artiklile 150 tegema 
tihedat koostööd tööhõive, 
sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimuste nõukoguga ning 
panustama sellesse faktilise 
tõendusmaterjali ja rakendusaruannete 
esitajana. Riiklike tööturuasutuste 
võrgustiku tööd vahendab nõukogule
tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimuste nõukogu. Eriti 
vajalikud on riiklike tööturuasutuste 
võrgustikku koondunud teave 
tööhõivepoliitika toimimise kohta ja 
tööturuasutuste võrdlev analüüs, mis on 
sisendiks nii riikliku kui ka liidu tasandi 
poliitikakujundajatele tööhõivepoliitika 
hindamisel ja kavandamisel.

(6) Käesoleva otsusega loodav riiklike 
tööturuasutuste võrgustik peaks vastavalt 
ELi toimimise lepingu artiklile 150 tegema 
tihedat koostööd tööhõivekomiteega (eriti 
peaksid koostööd tegema nende 
sekretariaadid) ning panustama sellesse 
faktilise tõendusmaterjali ja 
rakendusaruannete esitajana.
Tööhõivekomitee edastab asjaomased 
andmed Euroopa Parlamendile ja
nõukogule muutmata kujul, lisades neile 
vajadusel kommentaarid. Eriti vajalikud 
on riiklike tööturuasutuste võrgustikku 
koondunud teave tööhõivepoliitika 
toimimise kohta ja tööturuasutuste võrdlev 
analüüs, mis on sisendiks nii riikliku kui ka 
liidu tasandi poliitikakujundajatele 
tööhõivepoliitika hindamisel ja 
kavandamisel. Tööhõivekomitee hoiab 
oma tegevusega kursis ka riiklike 
tööturuasutuste võrgustikku.

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Avaliku poliitika protsess koosneb 
kavandamis- ja rakendamisetapist. 
Sellega seoses peaksid Euroopa 
Parlament ja nõukogu lõplike 
kaasseadusandjatena omama visiooni 
nende kahe perspektiiviga seoses. Kuivõrd 
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tööhõivekomitee tegeleb 
kavandamisetapiga, peaks riiklike 
tööturuasutuste võrgustik tegelema 
avaliku tööhõivepoliitika 
rakendamisetapiga. Selles kontekstis on 
tähtis tööhõivekomitee ja riiklike 
tööturuasutuste võrgustiku vaheline 
teabevahetus. Tööhõivekomiteel peaks 
olema võimalik võrgustiku tööd 
kommenteerida, kuid tal ei tohiks olla 
õigust võrgustiku tööd muuta. Sarnaselt ei 
tohiks luua mehhanismi, mille kohaselt 
tööhõivekomitee kinnitab aruandeid ja 
iga-aastaseid töökavu. Asjaomase kahe 
organi sekretariaadid peaksid siiski 
tegema tihedat koostööd.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Kuna riiklikud tööturuasutused on 
ärimudeli, ülesannete ja teenusepakkumise 
korralduse poolest erinevad, määrab iga 
liikmesriik oma tööturuasutuste 
juhtivtöötajate seast ise ühe esindaja
riiklike tööturuasutuste võrgustiku
nõukogusse. Võimaluse korral peaks 
nõukogusse määratud liige esindama seal 
ka teisi asjaomase liikmesriigi 
tööturuasutusi. Määratud liikmetel peaksid 
olema volitused langetada otsuseid neid 
lähetanud organisatsioonide nimel. Selleks 
et tagada kõigi riiklike tööturuasutuste 
kaasamine, peaksid võrgustiku kõik 
ettevõtmised olema avatud osalemiseks 
kõikidel tasanditel.

(10) Kuna riiklikud tööturuasutused on 
ärimudeli, ülesannete ja teenusepakkumise 
korralduse poolest erinevad, määrab iga 
liikmesriik oma tööturuasutuste 
juhtivtöötajate seast ise ühe liikme ja ühe 
või mitu asendusliiget riiklike 
tööturuasutuste võrgustiku
haldusnõukogusse. Vajaduse korral
peaksid haldusnõukogusse määratud liige
ja/või asendusliikmed esindama seal ka 
teisi asjaomase liikmesriigi tööturuasutusi.
Määratud liikmetel peaksid olema 
volitused langetada otsuseid neid lähetanud 
organisatsioonide nimel. Selleks et tagada 
kõigi riiklike tööturuasutuste kaasamine, 
peaksid võrgustiku kõik ettevõtmised 
olema avatud osalemiseks kõikidel 
tasanditel.
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Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) 16. jaanuaril 2013. aastal võttis 
Euroopa Parlament vastu resolutsiooni 
noortegarantii kohta, mida tuleks arvesse 
võtta kõigi uute tööturgu mõjutavate 
õigusaktide koostamisel.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku loomine Eesmärk

Or. fr

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse 
järgmist mõistet: võrdlev õppimine –
süstemaatilise ja integreeritud seose 
loomine võrdlemise ja teineteiselt 
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õppimisega seotud tegevuste vahel, s.t 
heade tulemuste väljaselgitamine 
võtmetähtsusega tegevusvaldkondades, 
kasutades selleks võrdlust, mis põhineb 
näitajatel, heade tavade tuvastamisel ning 
kogemuste ja parimate tavade vahetamisel 
õppeprotsessi kaudu;

Or. fr

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu ELi hõlmav riiklike tööturuasutuste 
võrgustik (edaspidi „võrgustik”) luuakse 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31.
detsembrini 2020. Võrgustiku ülesanded 
on määratletud artiklis 3.

Kogu ELi hõlmav riiklike tööturuasutuste 
võrgustik (edaspidi „võrgustik”) luuakse 
ajavahemikuks, mis algab esimesest 
päevast pärast käesoleva otsuse Euroopa 
Liidu Teatajas avaldamist ja lõpeb 31.
detsembril 2020. Võrgustiku ülesanded on 
määratletud artiklis 3.

Or. fr

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) tööturu osapooled;

Or. fr
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõik 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) liikmesriikide tööinspektsioonid.

Or. fr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1– punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) rakendada aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat
„Euroopa 2020” ja selle põhieesmärke, 
eriti tööhõivega seonduvat;

a) rakendada liidu poliitikat, sh aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegiat „Euroopa 2020” ja selle 
põhieesmärke, eriti tööhõivega seonduvat;

Or. fr

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) võidelda noorte tööpuuduse vastu, 
tagades kõigile kuni 25aastastele noortele 
liidu kodanikele ja seaduslikele elanikele 
ning alla 30aastastele äsja kõrghariduse 
omandanutele nelja kuu jooksul pärast 
töötuks jäämist või ametlikus 
haridusasutuses õpingute lõpetamist 
kvaliteetse tööpakkumise või pakkumise 
osaleda täiendushariduses või 
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tööpraktikas;

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) edendada jätkusuutlikku tööhõivet;

Or. fr

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) viia vastavusse oskused ning töötajate 
ja tööandjate vajadused;

Or. fr

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) suurendada geograafilist ja tööalast 
liikuvust;

d) suurendada geograafilist ja tööalast 
liikuvust, ilma töötajatevahelise kõlvatu
konkurentsita, kooskõlas liidu asjaomaste 
õigusaktidega;
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Or. fr

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1– punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kavandada ja rakendada kogu Euroopat
hõlmavad, riiklikele tööturuasutustele 
mõeldud tõendipõhised võrdlussüsteemid, 
kus kasutatakse kvantiteedi- ja 
kvaliteedinäitajad, et hinnata riiklike 
tööturuasutuste tulemuslikkust ja koguda 
tõendusmaterjali, mille alusel saab luua 
vastastikuse õppimise asjakohase mudeli;
aktiivselt osaleda kõnealuste algatuste 
rakendamises, korraldades andme-, 
teadmiste ja tavade vahetust;

a) kavandada ja rakendada kogu Euroopat
hõlmavaid, riiklikele tööturuasutustele 
mõeldud tõendipõhiseid võrdleva õppimise 
süsteeme, kus kasutatakse kvantiteedi- ja 
kvaliteedinäitajad, et hinnata riiklike 
tööturuasutuste tulemuslikkust ja koguda 
tõendusmaterjali, mille alusel saab luua 
vastastikuse õppimise asjakohase mudeli;
aktiivselt osaleda kõnealuste algatuste 
rakendamises, korraldades andme-, 
teadmiste ja tavade vahetust;
(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. fr

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) koostada aruandeid tööhõive valdkonnas 
nõukogu või komisjoni nõudmise korral ja 
ka omal algatusel;

d) koostada aruandeid tööhõive valdkonnas
Euroopa Parlamendi, nõukogu või 
komisjoni nõudmise korral ja ka omal 
algatusel;

Or. fr
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) hinnata õigusaktide rakendamise 
mõju liidu töötajate liikuvusele 
liikmesriikide tööturgudel. 

Or. fr

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustik teeb koostööd tööturu 
sidusrühmadega, sh muude tööturuteenuste 
osutajatega, kaasates neid võrgustiku 
meetmetesse ja kokkusaamistesse, samuti 
teabe- ja andmevahetusse.

Võrgustik teeb koostööd tööturu 
sidusrühmadega, sh muude tööturuteenuste 
osutajatega, sh ajutist tööd vahendavad 
asutused, erasektori tööhõivetalitused, 
tööhõivega tegelevad valitsusvälised 
organisatsioonid, vajaduse korral 
kohalikud ametiasutused ja Euroopa 
elukestva suunamise poliitika võrgustik,
kaasates neid võrgustiku meetmetesse ja 
kokkusaamistesse, samuti teabe- ja 
andmevahetusse.

Or. fr

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrgustiku tegevust juhib nõukogu, kuhu Võrgustiku tegevust juhib haldusnõukogu, 
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iga liikmesriik nimetab oma 
tööturuasutuste juhtivtöötajate seast ühe 
liikme ja ühe asendusliikme. Komisjon 
määrab nõukogusse ühe liikme ja ühe 
asendusliikme. Vajaduse korral 
asendusliikmed asendavad liikmeid.

kuhu iga liikmesriik nimetab oma 
tööturuasutuste juhtivtöötajate seast ühe 
liikme ja ühe või mitu asendusliiget, 
järgides tööhõivepoliitikaga seotud 
pädevuste tsentraliseerimise määra 
asjaomases liikmesriigis. Komisjon 
määrab haldusnõukogusse ühe liikme ja 
ühe asendusliikme. Vajaduse korral 
asendusliikmed asendavad liikmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu võtab ühehäälse otsusega vastu 
oma töökorra, millega nähakse ette muu 
hulgas otsuste langetamise kord nõukogus
ning võrgustiku juhataja ja asejuhatajate 
ametisse määramise kord ja ametisoleku 
kestus. Nõukogu võtab enamushäältega 
vastu võrgustiku iga-aastase töökava, 
otsustab töörühmade loomise ja võrgustiku 
kokkusaamiste töökeele üle; nõukogu
kinnitab ka iga-aastase aruande, mis 
seejärel avaldatakse.

Haldusnõukogu võtab ühehäälse otsusega 
vastu oma töökorra, millega nähakse ette 
muu hulgas otsuste langetamise kord
haldusnõukogus ning võrgustiku juhataja 
ja asejuhatajate ametisse määramise kord ja 
ametisoleku kestus. Haldusnõukogu võtab 
enamushäältega vastu võrgustiku iga-
aastase töökava, otsustab töörühmade 
loomise ja võrgustiku kokkusaamiste 
töökeele üle; haldusnõukogu kinnitab ka 
iga-aastase aruande, mis seejärel 
avaldatakse ning edastatakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. fr

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 6 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud 
üldised vahendid nähakse ette sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmist, 
mille iga-aastasteks assigneeringuteks
annab loa eelarvepädev asutus
finantsraamistiku piires.

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud 
üldised vahendid nähakse ette tööhõive ja
sotsiaalse innovatsiooni programmist, 
mille iga-aastasteks assigneeringuteks
annavad loa eelarvepädevad 
institutsioonid finantsraamistiku piires.

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. fr

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldise raamistiku vastuvõtmine Tehnilise raamistiku vastuvõtmine

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. fr

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
8, et käsitleda tulemuste võrdlemise ja 
vastastikuse õppimisega seotud algatuste 
üldist raamistikku, nagu kirjeldatud artikli 
3 lõikes 1, sealhulgas metoodikat, peamisi 

Komisjonile antakse õigus võtta pärast 
riiklike tööturuasutuste võrgustikuga 
konsulteerimist vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas artikliga 8, et käsitleda 
tulemuste võrdlemise ja vastastikuse 
õppimisega seotud algatuste üldist 
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riiklike tööturuasutuste tulemuslikkuse 
hindamiseks vajalikke kvantiteedi- ja 
kvaliteedinäitajaid, vastastikuse õppimise 
koondprogrammide õppemeetodeid ning 
algatustes osalemise tingimusi.

raamistikku, nagu kirjeldatud artikli 3 
lõikes 1, sealhulgas metoodikat, peamisi 
riiklike tööturuasutuste tulemuslikkuse 
hindamiseks vajalikke kvantiteedi- ja 
kvaliteedinäitajaid, vastastikuse õppimise 
koondprogrammide õppemeetodeid ning 
algatustes osalemise tingimusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikliga 7, jõustub ainult 
juhul, kui ei Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe
kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile või 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel võib seda tähtaega pikendada 
kahe kuu võrra.

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikliga 7, jõustub ainult 
juhul, kui ei Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kolme
kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile või 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega
kolme kuu võrra.

Or. fr

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neli aastat pärast käesoleva otsuse 
jõustumist esitab komisjon Euroopa 

Neli aastat pärast käesoleva otsuse 
jõustumist esitab komisjon Euroopa 
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Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja 
Regioonide Komiteele aruande selle 
kohaldamise kohta. Aruandes tuleb 
eelkõige hinnata, kui suur on olnud 
võrgustiku panus artiklis 2 nimetatud 
eesmärkide saavutamisse ja kas võrgustik 
on oma ülesanded täitnud.

Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja 
Regioonide Komiteele aruande selle 
kohaldamise kohta. Aruandes tuleb 
eelkõige hinnata, kui suur on olnud 
võrgustiku panus artiklis 2 nimetatud 
eesmärkide saavutamisse ja kas võrgustik 
on oma ülesanded täitnud. Komisjon esitab 
vajaduse korral ettepaneku käesoleva 
otsuse läbivaatamiseks.

Or. fr
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SELETUSKIRI

Seletuskirja ettepanek

Majanduskriisi ja sellega kaasneva tööpuuduse kontekstis, aga ka liikmesriikide tööturgude 
muutumise tõttu seoses tehnoloogia arengu või tööjõuga seotud vajaduste ja karjääri 
muutumisega (eri sektorite vaheline ja geograafiline liikuvus, karjääri katkestamine ja 
jätkamine), on riiklike tööturuasutuste ülesanded ja töökorraldus muutunud.

Lisaks sellele, et liikmesriigid peavad liidu tasandil oma majandus- ja tööhõivepoliitikat 
paremini koordineerima, tuleb kasutusele võtta kõik vahendid, millega liit saab sellele 
muutusele kaasa aidata.

Näiteks Euroopa poolaasta raames võrdlevad liikmesriigid oma avaliku tööhõivepoliitika 
suuniseid, eelkõige eelarve seisukohast, et selgitada välja, millised on kõige sobivamad 
suunised iga liikmesriigi jaoks, võttes arvesse tema ja teiste liikmesriikide majanduslikku 
olukorda, et saavutada strateegias „Euroopa 2020” sätestatud eesmärk (20–64aastaste 
tööhõive määr 75%).

Ent lisaks strateegilisele valikule, millist avaliku poliitika meedet eelistada, on tulemuslikkuse 
seisukohast tähtis element selle meetme korrektne rakendamine – sellest etapist algab riiklike 
tööturuasutuste töö.

Raportöör tunneb seega heameelt komisjoni algatuse üle, millega antakse riiklike 
tööturuasutuste esindajate juba olemasolevale võrgustikule ametlik staatus, et nad saaksid 
täpsete andmete alusel võrrelda nende tööturumeetmete tulemuslikkust, mille rakendamise 
eest nad oma liikmesriigis vastutavad.

Selle võrdluse käigus saab välja selgitada ühe või teise meetme eelised ja puudused ning 
liikmesriigid saavad need seejärel oma tegevusse lisada.

Raportööri arvates saaks kõnealust koostööd parandada mitmel viisil:

 lisada eesmärkidesse eritähelepanu pööramine noorte tööpuuduse vastu võitlemisele, 
jätkusuutliku tööhõive edendamisele või sotsiaalse dumpingu vastu võitlemisele;

 kaasata sotsiaalpartnerid ja riikide tööhõivetalitused;
 võtta arvesse pädevuste jaotust igas liikmesriigis.

Lisaks neile põhidetailidele on raportöör veendunud, et otsust ei ole – rohkem tehnilisest 
seisukohast – võimalik vastu võtta nii, et vahendit saaks 1. jaanuarist 2014 nõuetekohaselt 
rakendada, kuid toetab selle vastuvõtmist nii kiiresti kui võimalik. Raportöör esitab ka 
muudatusettepanekuid, et viia kogu tekst kooskõlla õiguslike aluste või eelarve üle peetavate 
muude läbirääkimistega (PSCI/EASI).


