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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva 
kolmepoolse tööturu osapoolte tippkohtumise kohta
(COM(2013)0740 – C7- 000/2013 – 2013/0361(APP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2013)0740),

– võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 352 (C7-0000/2013),

– võttes arvesse kodukorra artikli 81 lõiget 3,

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

1. palub nõukogul võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus tuleks muuta järgmiselt:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva 
kolmepoolse tööturu osapoolte 
tippkohtumise ülesanne on tagada 
kooskõlas aluslepinguga ning liidu 
institutsioonide ja organite volitusi 
nõuetekohaselt arvesse võttes pidev arutelu 
nõukogu, komisjoni ja tööturu osapoolte 
vahel. See võimaldab tööturu osapooltel 
Euroopa tasandil sotsiaaldialoogi 
kontekstis anda oma panus liidu 
majanduskasvu ja tööhõive strateegia 
erinevatele osadele. Selleks lähtub 
tippkohtumine nõukogu, komisjoni ja 
tööturu osapoolte varasemast tööst ning 
nendevahelistest aruteludest erinevatel 
majandus-, sotsiaal- ja tööhõiveteemalistel 
arutelufoorumitel.

Majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva 
kolmepoolse tööturu osapoolte 
tippkohtumise ülesanne on tagada 
kooskõlas aluslepinguga ning liidu 
institutsioonide ja organite volitusi 
nõuetekohaselt arvesse võttes pidev arutelu 
nõukogu, komisjoni ja tööturu osapoolte 
vahel, samuti nende kasvustrateegiate 
koordineerimine, tööhõive kõrge tase, 
sotsiaalne integratsioon ja sotsiaalkaitse, 
haridus, koolitus ja inimeste tervise 
kaitsmine. See võimaldab tööturu 
osapooltel Euroopa tasandil 
sotsiaaldialoogi kontekstis anda oma panus 
liidu majanduskasvu ja tööhõive strateegia 
erinevatele osadele. Selleks lähtub 
tippkohtumine nõukogu, komisjoni ja 
tööturu osapoolte varasemast tööst ning 
nendevahelistest aruteludest erinevatel 
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majandus-, sotsiaal- ja tööhõiveteemalistel 
arutelufoorumitel.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kummaski delegatsioonis on Euroopa 
tööandjate ja töövõtjate majandusharude 
organisatsioonide esindajad, kes esindavad 
järelevalvepersonali, juhtkonna ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
üldisi huve või erihuve Euroopa tasandil.

3. Kummaski delegatsioonis on Euroopa 
tööandjate ja töövõtjate majandusharude 
organisatsioonide esindajad, kes esindavad 
järelevalvepersonali, juhtkonna ning 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
üldisi huve või erihuve Euroopa tasandil.

Töötajate delegatsiooni tegevuse tehnilise 
koordineerimise eest vastutab Euroopa 
Ametiühingute Konföderatsioon (ETUC) 
ning tööandjate delegatsiooni tegevuse 
koordineerimise eest Euroopa Tööstuse ja 
Tööandjate Keskliitude Ühendus
(BUSINESSEUROPE). ETUC ja 
BUSINESSEUROPE tagavad, et nad 
arvestavad oma panuse puhul täiel määral 
eri- ja sektoriorganisatsioonide väljendatud 
seisukohti ning vajaduse korral kaasavad 
mõnede kõnealuste organisatsioonide 
esindajad oma delegatsioonidesse.

Töötajate delegatsiooni tegevuse tehnilise 
koordineerimise eest vastutab Euroopa 
Ametiühingute Konföderatsioon (ETUC) 
ning tööandjate delegatsiooni tegevuse 
koordineerimise eest Euroopa Tööstuse ja 
Tööandjate Keskliitude Ühendus
(BUSINESSEUROPE). ETUC ja 
BUSINESSEUROPE tagavad, et nad 
arvestavad oma panuse puhul täiel määral 
eri- ja sektoriorganisatsioonide väljendatud 
seisukohti ning vajaduse korral kaasavad
oma delegatsioonidesse mõnede 
kõnealuste organisatsioonide esindajad, kes 
on volitatud sõna võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tippkohtumise päevakorra määravad
koos nõukogu, komisjon ning töötajate ja 

1. Tippkohtumise päevakorra määravad
koos ja võrdselt nõukogu, komisjon ning 
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tööandjate sektoriülesed organisatsioonid, 
kes osalevad tippkohtumise töös. Selleks 
korraldatakse ettevalmistavad kohtumised, 
kus osalevad nõukogu ja komisjoni 
talitused ning ETUC ja 
BUSINESSEUROPE.

töötajate ja tööandjate sektoriülesed 
organisatsioonid, kes osalevad 
tippkohtumise töös. Selleks korraldatakse 
ettevalmistavad kohtumised, kus osalevad 
nõukogu ja komisjoni talitused ning ETUC 
ja BUSINESSEUROPE.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tippkohtumine tuleb kokku vähemalt 
kaks korda aastas. Kohtumised toimuvad 
enne Euroopa Ülemkogu kevadist ja sügist 
istungit.

1. Tippkohtumine tuleb kokku vähemalt 
kaks korda aastas. Kohtumised toimuvad 
enne Euroopa Ülemkogu kevadist ja sügist 
istungit ning tippkohtumise tulemus 
esitatakse otsuse tegemiseks järgnevale 
Euroopa Ülemnõukogule.

Or. en

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


