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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

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

Õigusakti eelnõuga muudetava õigusakti muudatusettepaneku päises 
märgitakse kolmandale reale kehtiva õigusakti pealkiri ja number 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 ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste 
kohta: Euroopa 2020. aasta strateegia koondsuuniste II osa
(KOM(2010)0193 – C7-0000/2010 – 2010/0115(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2010)0193);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimislepingu artikli 148 lõiget 2, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0000/2010);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja ... ning ... arvamusi 
(A7-0000/2010),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 293 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. kordab juba mitmendat korda üleskutset komisjonile ja nõukogule, et Euroopa 
Parlamendile tuleb anda piisavalt aega, igal juhul mitte vähem kui viis kuud, et parlament 
saaks täita Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 148 lõike 2 kohast konsulteerivat rolli 
liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste läbivaatamisel;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 (2) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 
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on sätestatud, et liit võitleb sotsiaalse 
tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu ning 
edendab sotsiaalset õiglust ja kaitset; 
samuti nähakse ette, et liit võib teha 
algatusi liikmesriikide sotsiaalpoliitika 
koordineerimise tagamiseks. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 9 on 
sätestatud, et oma poliitika ja meetmete 
määratlemisel ja rakendamisel võtab liit 
arvesse piisava sotsiaalse kaitse tagamise ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastase võitlusega 
seotud nõudeid.

on sätestatud, et liit võitleb sotsiaalse 
tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu ning 
edendab sotsiaalset õiglust ja kaitset; 
samuti nähakse ette, et liit võib teha 
algatusi liikmesriikide sotsiaalpoliitika 
koordineerimise tagamiseks. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 9 on 
sätestatud, et oma poliitika ja meetmete 
määratlemisel ja rakendamisel võtab liit 
arvesse kõrge tööhõive edendamise,
piisava sotsiaalse kaitse tagamise ja 
sotsiaalse tõrjutuse vastase võitlusega 
seotud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Komisjon tegi ettepaneku koostada 
uueks aastakümneks uus strateegia − 
Euroopa 2020. aasta strateegia, mis 
võimaldaks ELil kriisist tugevamana välja 
tulla ning suunata oma majandus aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
teele. Asjaomaste suuniste all loetletud viis 
peamist eesmärki on ühised eesmärgid, mis 
suunavad liikmesriikide ja ELi tegevust. 
Liikmesriigid peaksid tegema vajalikke 
jõupingutusi riiklike eesmärkide 
saavutamiseks ja kõrvaldama 
majanduskasvu takistavad kitsaskohad.

(7) Komisjon tegi ettepaneku koostada 
uueks aastakümneks uus strateegia − 
Euroopa 2020. aasta strateegia, mis 
võimaldaks ELil kriisist tugevamana välja 
tulla ning suunata oma majandus aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
teele. Asjaomaste suuniste all loetletud viis 
peamist eesmärki on ühised eesmärgid, mis 
suunavad liikmesriikide ja ELi tegevust. 
Liikmesriigid peaksid tegema vajalikke 
jõupingutusi riiklike eesmärkide 
saavutamiseks ja kõrvaldama kitsaskohad, 
mis takistavad tööhõivet suurendavat 
majanduskasvu.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist. 
Fiskaalstiimulid tuleks kaotada, 
koordineerides seda stabiilsuse ja kasvu 
pakti raames.

(8) Osana laiahaardelistest majanduskriisist 
väljumise strateegiatest peaksid 
liikmesriigid ellu viima ambitsioonikad 
reformid, et tagada makromajanduslik 
stabiilsus ja riigi rahanduse 
jätkusuutlikkus, parandada 
konkurentsivõimet, vähendada 
makromajanduslikku tasakaalustamatust ja 
parandada tööturu toimimist. Kui 
majanduse elavnemine on kindel, tuleks 
fiskaalstiimulid kaotada, koordineerides 
seda stabiilsuse ja kasvu pakti raames.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Euroopa 2020. aasta strateegia 
peaks eesmärgiks seadma selle, kuidas 
väljuda majanduskriisist, vältida uut 
majanduslikku ja sotsiaalset kollapsit 
ning edendada meie majandust keskpikas 
perspektiivis.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu. Jätkusuutlik 
majanduskasv tähendab ressursitõhusa, 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
majanduse ülesehitamist, kulude ja tulude 
õiglast jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
tehnoloogia väljatöötamisel. Liikmesriigid 
peaksid rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
ja ressursside tõhusaks kasutamiseks. 
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
keskkonnasõbralike töökohtade loomist ja 
moderniseerima oma tööstusbaasi.

(10) Samuti peaksid liikmesriigid seadma 
oma reformikavades eesmärgiks 
jätkusuutliku majanduskasvu. Jätkusuutlik 
majanduskasv tähendab ressursitõhusa, 
jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
majanduse ülesehitamist, kulude ja tulude 
õiglast jaotumist ning Euroopa juhtiva rolli 
ärakasutamist uute protsesside ja 
tehnoloogia, sealhulgas keskkonnahoidliku 
tehnoloogia väljatöötamisel. Liikmesriigid 
peaksid rakendama vajalikke reforme 
kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 
ja ressursside tõhusaks kasutamiseks. 
Samuti peaksid nad parandama 
ettevõtluskeskkonda, stimuleerima 
püsivate, vähem CO2-heidet tekitavate
töökohtade loomist ja moderniseerima oma 
tööstusbaasi.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks 
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 

(11) Lisaks sellele peaksid liikmesriigid 
seadma oma reformikavades eesmärgiks
kaasava majanduskasvu. Kaasav 
majanduskasv tähendab sidusa ühiskonna 
ülesehitamist, mis võimaldab inimestel 
muutusteks ette valmistuda ja nendega 
toime tulla, et nad saaksid ühiskonnas ja 
majanduses aktiivselt osaleda. 
Liikmesriikide reformid peaksid 
kõrvaldama eelkõige naiste, vanemate 
töötajate, noorte, puudega inimeste ja 
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seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ja 
töökohtade kvaliteedi tõstmisesse ning 
tööturu killustumise, struktuurse 
tööpuuduse ja tööturult kõrvalejäämise 
vastu võitlemisse, tagades samal ajal 
vaesuse vähendamiseks piisava ja 
jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning aktiivse 
kaasatuse.

seaduslike sisserändajate eest takistused 
tööturul osalemisel, tagades seega 
juurdepääsu tööturule ja võimalused sellel 
osaleda kogu inimese eluea jooksul ning 
vähendades sel viisil vaesust ja sotsiaalset 
tõrjutust. Samuti peaksid nad tagama, et 
majanduskasvust saadavad hüved jõuaksid 
kõigi kodanike ja piirkondadeni. 
Liikmesriikide reformikavade keskmes 
peaks seega olema tööturu tõhusa 
toimimise tagamine, investeerides 
edukasse üleminekusse ühelt töölt teisele, 
asjakohaste oskuste arendamisse ning
töökohtade kvaliteedi ja soolise 
võrdõiguslikkuse parandamisesse ning 
tööturu killustumise, diskrimineerimise,
struktuurse tööpuuduse ja tööturult 
kõrvalejäämise vastu võitlemisse, tagades 
samal ajal vaesuse vähendamiseks piisava 
ja jätkusuutliku sotsiaalse kaitse ning 
aktiivse kaasatuse.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Kaasava majanduskasvu eesmärgi 
raames peaksid liikmesriigid komisjoni 
algatusel kehtestama asjakohase 
õigusliku raamistiku uute töövormide 
jaoks, pöörates seejuures tähelepanu nii 
tööhõive paindlikkuse kui ka töötajate 
piisava sotsiaalkindlustuse tagamisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Euroopa 2020. aasta strateegia peab 
tuginema integreeritud poliitikale, mida 
liikmesriigid peaksid rakendama täies 
ulatuses ja samas tempos, et avalduks 
koordineeritud struktuurireformide 
positiivne vastastikune mõju.

(13) Euroopa 2020. aasta strateegia peab 
tuginema integreeritud poliitikale, mida 
liikmesriigid peaksid rakendama täies 
ulatuses ja samas tempos, et avalduks 
koordineeritud struktuurireformide 
positiivne vastastikune mõju. Tuleks 
tagada nende meetmete ühtsus, mida 
liikmesriigid võtavad majanduse, tööhõive 
ja sotsiaalvaldkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Liikmesriigid peaksid arvestama 
Euroopa 2020. aasta strateegiat ning 
eelkõige selle tööhõivealaseid ja 
sotsiaalseid aspekte, kui kavandavad ja 
rakendavad ELi rahastamist, sealhulgas 
Euroopa Sotsiaalfondist, Euroopa 
Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
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Liikmesriigid tagavad tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika tõhusa juhtimise, kui nad 
töötavad välja ja rakendavad riiklikke 
reformikavasid, milles võetakse arvesse 
lisas esitatud suuniseid. Reformikavade 
väljatöötamisse ja rakendamisse 
kaasatakse huvirühmad, sealhulgas ka 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil, 
parlamentaarsed organid ja tööturu 
osapooled.
Lisas sätestatud ELi peamiste eesmärkide 
alusel määratakse kindlaks alleesmärgid 
ja näitajad, sealhulgas tulemusnäitajad, 
ning riiklikud eesmärgid, näitajad ja 
tulemustabelid. Liikmesriigid võtavad 
neid eesmärke ja näitajaid arvesse koos 
suuniste ja riigipõhiste soovitustega, mida 
nõukogu neile esitab.
Liikmesriigid jälgivad tähelepanelikult 
riikliku reformikava alusel rakendatavate 
reformide mõju tööhõivele ja 
sotsiaalvaldkonnale.
Kui liikmesriigid annavad aru lisas 
esitatud suuniste kohaldamise kohta, 
järgivad nad ELi tasandil kokkulepitavat 
struktuuri ning hõlmavad samu elemente, 
et tagada selgus, läbipaistvus ja 
võrreldavus liikmesriikide vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. suunis: Tööturul osalemise 
suurendamine ja struktuurse tööpuuduse 
vähendamine 

7. suunis: Tööhõive määra suurendamine 
75%ni töötavast elanikkonnast

Or. de
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid, et saavutada 2020. aastaks 
naiste ja meeste 75% tööhõive määr, 
sealhulgas eelkõige noorte, vanemaealiste 
töötajate ja puuetega inimeste suurema 
tööturul osalemise ning seaduslike 
sisserändajate parema tööturule 
kaasamise kaudu. Lisaks seavad 
liikmesriigid oma riiklikes eesmärkides 
sihiks, et 90% 20–24-aastastest naistest ja 
meestest õpiksid eriala või töötaksid.

Or. de

(Komisjoni teksti 7. suunise viimane lõik tõstetakse parlamendi muudatusettepanekus 
muudetud kujul esimese lõigu ette.)

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kaasama Euroopa 
Ülemkogu poolt heaks kiidetud turvalise 
paindlikkuse põhimõtted 
tööturupoliitikasse ja neid kohaldama, 
kasutades täiel määral ära Euroopa 
Sotsiaalfondi toetust, eesmärgiga 
suurendada tööturul osalemist ning 
võidelda tööturu killustatuse, sellelt 
kõrvalejäämise ja soolise ebavõrdsusega, 
vähendades samal ajal struktuurset 
tööpuudust. Paindlikkuse ja turvalisuse 
meetmed peaksid olema nii 
tasakaalustatud kui ka üksteist toetavad. 
Liikmesriigid peaksid seega looma 

Nende eesmärkide saavutamiseks 
kohustuvad liikmesriigid edendama 
majanduskasvu ja seeläbi looma uusi 
töökohti, samuti suurendama majanduse, 
eriti VKEde innovatsiooni potentsiaali 
ning vähendama tööstusettevõtete 
halduslikke ja mittetariifseid tõkkeid. Et 
hõlbustada naiste ja noorte juurdepääsu 
tööturule, tuleb luua tingimused 
piisavateks lapsehoiuvõimalusteks, et 
igale eelkooliealisele lapsele oleks tagatud 
pereväline lapsehoiukoht ning et igale 
noorukile leitaks pärast kooli lõpetamist 
tihedas koostöös tööturu osapooltega 
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paindlike ja usaldusväärsete töölepingute, 
aktiivse tööturupoliitika, tõhusa elukestva 
õppe, tööjõu liikuvust edendavate 
meetmete ning ühelt töölt teisele 
ülemineku kindlustamiseks asjakohaste 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kombinatsiooni, millega kaasneb töötute 
selge õigus ja kohustus aktiivselt tööd 
otsida. 

kuue kuu jooksul töökoht või praktika- ja 
õppekoht.

Or. de

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid kiirendama 
sotsiaalset dialoogi ja püüdma vähendada 
tööturu killustatust meetmetega, mis on 
suunatud ajutiste ja ebakindlate 
töösuhete, vaeghõive ja mitteametliku 
töötamise vähendamisele. Erialase 
liikuvuse peaks muutma tasuvaks. 
Töökohtade ja töötingimuste kvaliteeti 
tuleks parandada, võideldes madalate 
palkade vastu ja tagades piisava 
sotsiaalkindlustuse ka tähtajaliste 
lepingute alusel töötavatele inimestele ja 
füüsilisest isikust ettevõtjatele. 
Tööhõiveteenuseid peaks tugevdama ja 
need peaksid olema avatud kõigile, 
sealhulgas noortele ja neile, keda 
ähvardab töötuks jäämine; seejuures 
peaksid need teenused olema 
personaliseeritud ja suunatud tööturult 
kõige enam eemale jäänutele. 

Liikmesriigid peaksid suurendama 
tööhõivet aktiveerimismeetmetega, eeskätt 
madala kvalifikatsiooniga töötajaid silmas 
pidades, kasutades selleks nõustamist, 
tööturu vajadustele vastavat koolitust ja 
kutsekvalifikatsiooni tõstmist ning 
subsideeritud töökohti, mis on ette nähtud 
puuetega inimestele ja kaitset vajavatele 
isikutele. Lisaks peaksid liikmesriigid 
sobivate programmide abil tõstma 
seaduslike sisserändajate tööalast 
konkurentsivõimet. Vaja on ka 
uuenduslikke programme puuetega 
inimeste integreerimiseks tööturule. 
Ühtlasi peaksid liikmesriigid kõrvaldama 
takistused, mis raskendavad esimese 
töökoha saamist, toetama töökohtade 
loomist, edendama sotsiaalset 
innovatsiooni ja parandama 
tööhõiveteenistuste kvaliteeti. 
Paindlikumaks tuleks muuta tööaja 
eeskirju, nii et need võimaldaksid töö- ja 
pereelu ühitamise vajadustele vastavat 
töökorraldust, aga ka paindlikumat töölt 
lahkumist ja üleminekut kolmandasse 
eluperioodi. Et tõhusamalt reageerida 
majandustsüklitele, tuleb aktiivse 
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tööturupoliitika ja asjakohaste 
sotsiaalsüsteemidega paremini 
kindlustada paindlikkuse suurendamiseks 
mõeldud turvalise paindlikkuse 
strateegiaid, et töökohavahetus ei tooks 
kaasa suuri rahalisi raskusi. Sellega 
peaks kaasnema selge kohustus aktiivselt 
toetada tööotsinguid. Üha rohkem 
kasutatakse töökorralduse uusi vorme, 
nagu ebatüüpiline ajutine töö, osaline 
tööaeg ja kodus töötamine, ilma et need 
vormid oleksid seaduslikult reguleeritud. 
Uute töökorralduse vormidega ei tohi 
kaasneda asjaomaste isikute 
sotsiaalkindlustuse vähenemine.

Or. de

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konkurentsivõime parandamiseks ja 
tööturul osalemise suurendamiseks kõigil 
tasanditel ning eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate puhul ning 
kooskõlas majanduspoliitika 2. suunisega 
peaksid liikmesriigid läbi vaatama 
maksude ja toetuste süsteemid ning 
avaliku sektori teenuste suutlikkuse 
pakkuda vajaliku tuge. Liikmesriigid 
peaksid suurendama tööjõu osalemist 
poliitika abil, millega edendatakse 
aktiivsena vananemist, soolist 
võrdõiguslikkust, võrdset tasustamist ning 
noorte, puuetega inimeste, seaduslike 
sisserändajate ja muude haavatavate 
rühmade kaasamist tööturule. Töö ja 
eraelu ühildamise poliitikat, millega 
nähakse ette taskukohased lapsehoiu- ja 
muud hooldusteenused ja uuendused 
töökorralduses, tuleks võimendada, et see 
aitaks suurendada tööhõivemäära 

Sellega seoses tuleks täies mahus 
kasutada Euroopa Sotsiaalfondi 
vahendeid, et tõsta tööalast 
konkurentsivõimet meetmetega, mis on 
suunatud isiklike oskuste arendamisele ja 
tuleviku elukutsete kvalifikatsiooninõuete 
täitmisele. Erialase liikuvuse 
edendamiseks peaksid liikmesriigid 
stiimulite abil parandama 
liikuvusvalmidust.
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eelkõige noorte, vanemaealiste töötajate ja 
naiste hulgas, pöörates erilist tähelepanu 
teaduse ja tehnika valdkonnas kõrgelt 
kvalifitseeritud naiste tööl hoidmisele. 
Samuti peaksid liikmesriigid kõrvaldama 
takistused esmakordselt sisenemiselt 
tööturule, toetama füüsilisest isikust 
ettevõtjaid ja töökohtade loomist muu 
hulgas sellistes valdkondades nagu 
keskkonnasõbralikud töökohad ja 
hoolekanne ning edendama sotsiaalset 
innovatsiooni.

Or. de

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 7. suunis – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi peamine eesmärk, mille alusel 
liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid, on püüda saavutada 2020. 
aastaks 20–64-aastate naiste ja meeste 75 
% tööhõivemäär muu hulgas noorte, 
vanemaealiste töötajate ja madala 
kvalifikatsiooniga töötajate suurema 
tööturul osalemise ning seaduslike 
sisserändajate parema tööturule 
kaasamise kaudu.

välja jäetud

Or. de

(Komisjoni teksti 7. suunise viimane lõik tõstetakse parlamendi muudatusettepanekus esimese 
lõigu ette.)

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. suunis: Tööturu vajadustele vastava 8. suunis: Haridussüsteemide 
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kvalifitseeritud tööjõu arendamine ning 
töökohtade kvaliteedi ja elukestva õppe 
edendamine

paindlikkuse parandamine, et kohaneda 
kvaliteetsele tööle esitatavate muutunud 
nõuetega

Or. de

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid, et 2020. aastaks vähendada
koolist väljalangevuse määra 10%-ni ning 
samal ajal suurendada kõrghariduse või 
samaväärse haridusega 30–34-aastaste 
inimeste osakaalu vähemalt 40%-ni.

Or. de

(Komisjoni teksti 9. suunise viimane lõik tõstetakse parlamendi muudatusettepanekus 
muudetud kujul esimese lõigu ette.)

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peaksid edendama 
tööviljakust ja tööalast konkurentsivõimet 
piisava teadmiste ja oskuste pakkumisega, 
mis on vastavuses tööturu praeguse ja 
tulevase nõudlusega. Kvaliteetse 
alushariduse ja atraktiivse 
kutseharidusega peaksid kaasnema 
tõhusad stiimulid elukestva õppeks ja 
võimalused alustada uuesti õppimist, 
tagades igale täiskasvanule võimaluse 
oma kvalifikatsiooni tõstmiseks, ning 
suunatud rände- ja 
integratsioonipoliitika. Liikmesriigid 
peaksid välja töötama omandatud 

Kvaliteetne alusharidus ja tööstuse 
nõuetele vastav atraktiivne kutseharidus 
on liikmesriikide esmaseks prioriteediks
ning moodustavad Euroopa 2020. aasta 
strateegia koondsuuniste põhialuse. 
Nendega peaksid kaasnema võimalused 
katkenud koolitee jätkamiseks ja tõhusad 
stiimulid elukestvaks õppeks, kusjuures 
tööturu osapooli kutsutakse üles seda 
ajaliselt võimaldama ning täiendusõpet ka 
rahaliselt toetama. Liikmesriigid 
kohustuvad vähendama koolist 
väljalangejate osakaalu 10%-ni ning 
täiendama rände- ja 
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kvalifikatsiooni tunnustamise süsteemid, 
kõrvaldama takistused töötajate tööalase 
ja geograafilise liikuvuse eest, edendama 
valdkonnaülese pädevuse omandamist ja 
loovust ning keskenduma oma 
jõupingutustes eelkõige madala 
kvalifikatsiooniga töötajate toetamisele ja 
vanemaealiste töötajate tööalase
konkurentsivõime suurendamisele, 
tõhustades samal ajal ka kvalifitseeritud 
töötajate, sealhulgas teadlaste koolitust, 
oskusi ja kogemusi.

integratsioonipoliitikat keeleõppe ja 
ühiskonnaõpetuse võimalustega.

Or. de

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Koostöös tööturu osapoolte ja 
ettevõtlussektoriga peaksid liikmesriigid 
parandama juurdepääsu koolitusele ning 
tugevdama haridus- ja karjäärinõustamist, 
kombineerituna süstemaatilise teabega uute 
vabade töökohtade ja võimaluste kohta, 
ettevõtluse edenemisega ja oskusvajaduste 
parema ennetamisega. Investeeringuid 
inimressursside arendamisse, 
kvalifikatsiooni tõstmisesse ja elukestva 
õppe programmides osalemisse tuleks 
toetada riigi, inimeste endi ja tööandjate 
ühise rahalise panuse kaudu. Selleks et 
toetada noori ja eriti neid, kes ei käi tööl 
ega koolitusel ega omanda haridust, 
peaksid liikmesriigid koostöös tööturu 
osapooltega rakendama kavasid, mille 
eesmärk on aidata äsja ülikooli 
lõpetanuid esimese töökoha leidmisel või 
edasiõppimis- või koolitusvõimaluste, 
sealhulgas praktikakohtade leidmisel, 
ning sekkuma noorte töötuks jäämise 
korral kiirelt. Kvalifikatsiooni tõstmise ja 
vajaduste ennetamise poliitika 

Koostöös tööturu osapooltega peaksid 
liikmesriigid parandama juurdepääsu 
koolitusele ning tugevdama haridus- ja 
karjäärinõustamist, kombineerituna 
süstemaatilise teabega uute vabade 
töökohtade ja võimaluste kohta, ning 
edendama ettevõtlust ja paremini 
ennetama tulevasi kvaliteedinõudeid. 
Inimressursside, kõrge kvalifikatsiooni ja 
täienduskoolituse arendamist 
rahastatakse inimeste endi, tööandjate ja 
riigi ühise rahalise panuse kaudu.
Juurdepääs kvaliteetsele üld- ja 
kutseharidusele nagu ka katkenud 
haridustee jätkamine peavad kõigile alati 
avatud olema. Liikmesriikide 
haridusinvesteeringute eesmärk peaks 
olema töötava elanikkonna 
kvalifikatsioonitaseme tõstmine. 
Seejuures peaksid eelkõige tööalase 
konkurentsivõimega seotud reformid 
olema suunatud sellele, et 
täienduskoolituse või info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia alaste 
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tulemuslikkuse üle teostatav regulaarne 
järelevalve peaks aitama teha kindlaks 
valdkonnad, mida saaks parandada, ning 
suurendama haridus- ja 
koolitussüsteemide vastavust tööturu 
vajadustele. Nimetatud eesmärkide 
toetuseks peaksid liikmesriigid igakülgselt 
kasutama ära ELi vahendeid.

teadmiste kaudu omandada 
põhipädevused, mida iga töötaja vajab, et 
teadmistepõhises majanduses edukas olla. 
Samme peaks astuma selleks, et noorte ja 
õpetajate liikuvus kujuneks normiks. 
Liikmesriigid peaksid muutma oma üld-
ja kutseharidussüsteemid avatumaks ja 
asjakohasemaks, rakendades selleks 
eelkõige riiklikke 
kvalifikatsiooniraamistikke, mis 
võimaldavad paindlikke õppevorme, ja 
arendades
üld- ja kutseharidusasutuste ning 
tööandjate vahelist partnerlust, et oluliselt 
tõsta nende osakaalu, kel on kõrgharidus 
või kõrgem kutseharidus.

Or. de

(Komisjoni teksti 9. suunis tõstetakse parlamendi muudatusettepanekus 8. suunise teise lõiku 
ja liidetakse sellega muudetud kujul.)

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8. suunis – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvalifikatsiooni tõstmise ja vajaduste 
ennetamise poliitika tulemuslikkuse üle 
teostatav regulaarne järelevalve peaks 
aitama teha kindlaks valdkonnad, mida 
saaks parandada, ning suurendama 
haridus- ja koolitussüsteemide vastavust 
tööturu vajadustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 8 a. suunis (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. suunis: Ühtekuuluvuspoliitika 
reformimine ja tugevdamine tööhõive 
toetamiseks
Liikmesriigid kohustuvad riigisiseselt ja 
riikide vahel seadma, täiendama, 
kooskõlastama ja kohandama riiklikke 
eesmärke niimoodi, et vähendada 
majandusarengu tasakaalustamatust 
piirkondade vahel.
Liikmesriigid on teadlikud sellest, et 
ühtekuuluvuspoliitika on tõhus vahend 
suuniste toetamiseks, mitte neile 
allutamiseks, sest ta arvestab 
piirkondlikke eripärasid, toetab piirkondi 
sotsiaalmajanduslike raskuste ületamisel
ja vähendab erinevusi. Integreeritud 
lähenemisviis, mitmetasandiline 
valitsemine ja partnerluspõhimõtted 
peaksid olema strateegia juhtimise ja 
täitmise keskpunktis, seejuures on 
eelkõige piirkondlikul ja kohalikul 
tasandil väga tähtis roll, et jõuda paljude 
majandus- ja sotsiaalvaldkonnas 
tegutsejateni, kes elavad ja toodavad 
liidus, sealhulgas kindlasti ka VKEdeni. 
Ühtekuuluvuspoliitika ei ole seepärast 
üksnes stabiilse rahalise toetuse allikas, 
vaid ka majandusarengu võimas vahend 
ja seega tööhõivet edendav abinõu kõigis 
Euroopa piirkondades.
Liikmesriigid peaksid rohkem 
investeerima transpordi-, energia-, 
telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia 
infrastruktuuri ning kasutama täiel 
määral Euroopa struktuurifonde, mille 
eeskirju ja menetlusi tuleks ühtlustada, et 
lihtsustada rakendussüsteeme ja 
innustada võimalikke abisaajaid osalema 
liidu kaasrahastatavates programmides. 
Selle saavutamiseks peaksid liikmesriigid 
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kooskõlas integreeritud lähenemisviisiga 
looma sünergiat ühtekuuluvuspoliitika ja 
muude sektorite poliitika vahel, sest 
ühtekuuluvus ei ole kulu-, vaid jõuallikas, 
tema abil saab realiseerida kasutamata 
potentsiaali, vähendada struktuurseid 
erinevusi riikide ja piirkondade vahel, 
suurendada majanduskasvu ja parandada 
liidu piirkondade konkurentsivõimet 
globaliseeruvas maailmas, tasakaalustada 
ülemaailmse majanduskriisi mõju ja luua 
sotsiaalset kapitali Euroopa Liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 9. suunis – pealkiri ja 1 lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. suunis: Tulemuste parandamine 
haridus- ja koolitussüsteemide kõikidel 
tasemetel ja kolmanda taseme hariduse 
omandajate arvu suurendamine

välja jäetud

Selleks et tagada kõikidele juurdepääs 
kvaliteetsele haridusele ja koolitusele ning 
parandada haridusalaseid tulemusi, 
peaksid liikmesriigid tegema haridus- ja 
koolitussüsteemidesse tõhusaid 
investeeringuid, eelkõige ELi tööjõu 
oskuste suurendamiseks, võimaldades 
seeläbi töötajatel kohaneda kiiresti 
muutuvate tööjõuturu vajadustega. 
Meetmed peaksid hõlmama kõiki 
haridusvaldkondi (väikelaste haridusest ja 
koolidest kuni kõrghariduseni, samuti 
kutseharidust ja -koolitust ning 
täiskasvanute koolitust), võttes ühtlasi 
arvesse vabaharidust ja mitteformaalset 
õppimist. Reformid peaksid olema 
suunatud selliste põhipädevuste 
omandamise tagamisele, mida igaüks 
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vajab teadmistepõhise majanduse 
tingimustes edukas olemiseks ning milleks 
eeskätt on tööalane konkurentsivõime, 
jätkuõpe ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia alased 
oskused. Samme peaks astuma selleks, et 
noorte ja õpetajate liikuvus kujuneks 
normiks. Liikmesriigid peaksid muutma 
oma haridus- ja koolitussüsteemid 
avatumaks ja asjakohasemaks, 
rakendades selleks eelkõige riiklikke 
kvalifikatsiooniraamistikke, mis 
võimaldavad paindlikke õppevorme, ja 
arendades haridus. ja koolitusasutuste 
ning tööandjate vahelist partnerlust. 
Õpetaja elukutse tuleks muuta 
atraktiivsemaks. Parandama peaks 
mittetraditsiooniliste õppijate juurdepääsu 
kõrgharidusele ning suurendama peaks 
kolmanda taseme või sellega samaväärse 
hariduse omandajate arvu. Selleks et 
vähendada selliste noorte arvu, kes ei ole 
hõivatud töö, õppetegevuse ega 
koolitusega, peaksid liikmesriigid tegema 
kõik vajaliku, hoidmaks ära koolist 
väljalangemist.

Or. de

(Komisjoni teksti 9. suunis tõstetakse parlamendi muudatusettepanekus 8. suunise teise lõiku 
ja liidetakse sellega.)

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 9. suunis – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi peamine eesmärk, mille põhjal 
liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid, on vähendada koolist 
väljalangevuse määra 10 %-ni ning samal 
ajal suurendada kolmanda taseme või 

välja jäetud
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sellega samaväärse haridusega 30–34-
aastaste inimeste osakaalu 2020. aastaks 
vähemalt 40 %-ni.

Or. de

(Komisjoni teksti 9. suunise viimane lõik tõstetakse parlamendi muudatusettepanekus 8. 
suunise esimese lõigu ette.)

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 10. suunis – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid vähendada allpool riiklikku 
vaesuspiiri elavate eurooplaste arvu 25 % 
võrra, päästes vaesusest rohkem kui 20 
miljonit inimest.

Or. en

(Komisjoni teksti 10. suunise viimane lõik tõstetakse parlamendi muudatusettepanekus 
muudetud kujul esimese lõigu ette.)

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 10. suunis – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõupingutused, mida liikmesriigid teevad 
vaesuse vähendamiseks, peaksid olema 
suunatud ühiskonnas täieliku tööturul 
osalemise saavutamisele ja tööhõive 
võimaluste laiendamisele, kasutades 
igakülgselt ära Euroopa Sotsiaalfondi 
vahendeid. Jõupingutused peaksid 
keskenduma ka võrdsete võimaluste 
tagamisele, muu hulgas juurdepääsu
kaudu taskukohastele, jätkusuutlikele ja 
kvaliteetsetele era- ja avaliku sektori 
teenustele (sealhulgas veebipõhistele 
teenustele kooskõlas 4. suunisega) ja 

Selle eesmärgi saavutamiseks tuleks 
liikmesriikidel pingutada, et vähendada 
vaesust, sealhulgas töötajate vaesust, 
edendada täielikku osalemist ühiskonna-
ja majanduselus ning laiendada tööhõive 
võimalusi, kasutades selleks Euroopa 
Sotsiaalfondi vahendeid. Tuleb tagada 
võrdsed võimalused ja juurdepääs
taskukohastele, jätkusuutlikele ja 
kvaliteetsetele era- ja avaliku sektori 
teenustele (sealhulgas veebipõhistele 
teenustele kooskõlas 4. suunisega) ja 
eelkõige tervishoiule. Selleks et võidelda 
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eelkõige tervishoiule. Liikmesriigid 
peaksid kehtestama tõhusad 
diskrimineerimise vastased meetmed.
Selleks et võidelda sotsiaalse tõrjutuse 
vastu, julgustada inimesi ja edendada 
tööturul osalemist, peaks samuti 
tõhustama sotsiaalkaitsesüsteeme ning 
elukestva õppe ja aktiivse kaasatuse 
poliitikat, et luua inimestele võimalusi 
nende erinevatel eluetappidel ja kaitsta 
neid tõrjutuse ohu eest. Sotsiaalkindlustus-
ja pensionisüsteeme peaks 
moderniseerima selle tagamiseks, et neid 
saaks igakülgselt kasutada piisava 
sissetulekutoetuse ja tervishoiule 
juurdepääsu kindlustamiseks, luues seeläbi 
sotsiaalse ühtekuuluvuse, kuid säilitades 
samal ajal nende süsteemide rahalise 
jätkusuutlikkuse. Toetussüsteemide puhul 
peaks keskenduma sissetuleku 
kindlustatuse tagamisele ühelt töökohalt 
teisele üleminekul ja vaesuse 
vähendamisele eelkõige nende rühmade 
hulgas, kelle puhul sotsiaalse tõrjutuse oht 
on kõige suurem, nagu ühe vanemaga 
perekonnad, vähemused, puuetega 
inimesed, lapsed ja noored, vanemad 
naised ja mehed, seaduslikud sisserändajad 
ja kodutud. Samuti peaksid liikmesriigid 
kõige haavatavamate inimeste toetuseks 
aktiivselt edendama sotsiaalmajandust ja 
sotsiaalset innovatsiooni.

sotsiaalse tõrjutuse vastu, julgustada 
inimesi aktiivselt osalema ühiskonnaelus
ja edendada tööturul osalemist, tuleb veelgi 
tõhustada sotsiaalkaitsesüsteeme ja 
aktiivse kaasatuse poliitikat, et luua 
inimestele võimalusi ja tööväljavaateid
nende erinevatel eluetappidel, kaitsta neid 
tõrjutuse ohu eest ja anda neile abi, 
eeskätt toetada tööturult enim tõrjutud 
inimesi kvaliteetse töö saamisel. Samal 
ajal tuleb moderniseerida
sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteeme, et 
neid saaks igakülgselt kasutada piisava 
sissetulekutoetuse kindlustamiseks, 
ühiskonnaelus osalemise ja tervishoiule 
juurdepääsu tagamiseks, samas tuleb 
säilitada nende süsteemide rahaline 
jätkusuutlikkus. Toetussüsteemid peaksid 
tagama sissetuleku kindlustatuse ühelt 
töökohalt teisele üleminekul ja vähendama 
vaesust eelkõige nende rühmade hulgas, 
kelle puhul sotsiaalse tõrjutuse oht on 
kõige suurem, nagu ühe vanemaga 
perekonnad, vähemused, puuetega 
inimesed, lapsed ja noored, vanemad 
naised ja mehed, seaduslikud sisserändajad 
ja kodutud. Liikmesriigid on eelkõige 
kohustatud võitlema asjakohaste 
meetmetega laste vaesuse vastu, nii et ei 
oleks piiratud laste isiklik areng ja nad ei 
oleks tööle asudes ebasoodsamas 
olukorras, kuna vaesus on piiranud nende 
vaba arengut. Samuti peaksid liikmesriigid 
kõige haavatavamate inimeste toetuseks 
aktiivselt edendama sotsiaalmajandust ja 
sotsiaalset innovatsiooni ning tõhusalt 
rakendama vastuvõetud 
diskrimineerimisvastaseid meetmeid.

Or. en



PE441.223v01-00 24/26 PR\815638ET.doc

ET

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa – 10. suunis – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi peamine eesmärk, mille alusel 
liikmesriigid kehtestavad oma riiklikud 
eesmärgid, on vähendada allpool riiklikku 
vaesuspiiri elavate eurooplaste arvu 25 % 
võrra, päästes vaesusest rohkem kui 20 
miljonit inimest.

välja jäetud

Or. en

(Komisjoni teksti viimane lõik tõstetakse parlamendi muudatusettepanekus esimese lõigu 
ette.)
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SELETUSKIRI

27. aprillil 2010. aastal esitas komisjon ettepaneku Euroopa 2020. aasta strateegia 
koondsuuniste kohta, millega kehtestatakse raamistik, et ellu viia uut strateegiat ja reforme 
liikmesriikides. Ettepanek sisaldab majanduspoliitika üldsuuniseid Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 121 alusel ja tööhõivesuunised Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 148 
alusel. Komisjoni ettepanekuna on need kaks õigusakti eraldiseisvad, kuid omavahel tihedalt 
seotud, moodustades ühiselt koondsuunised, mis parema ühtsuse ja selguse tagamiseks on 
oma arvult piiratud. Koondsuunised on alus, millele tugineb Euroopa 2020. aasta strateegia 
rakendamine ja mis sisaldab komisjoni 3. märtsi teatise ,,Euroopa 2020. aastal” peamisi 
prioriteete. 10 koondsuunist – oluliselt väiksem kogus, mis asendab varasemat 24 suunist –
hõlmavad 6 majandusvaldkonna suunist ja 4 tööhõivevaldkonna suunist. Komisjoni 
ettepaneku järgi kuuluvad tööhõivevaldkonna koondsuuniste hulka 7. suunis: tööturul 
osalemise suurendamine ja struktuurse tööpuuduse vähendamine, 8. suunis: tööturu 
vajadustele vastava kvalifitseeritud tööjõu arendamine ning töökohtade kvaliteedi ja elukestva 
õppe edendamine, 9. suunis: tulemuste parandamine haridus- ja koolitussüsteemide kõikidel 
tasemetel ja kolmanda taseme hariduse omandajate arvu suurendamine ja 10. suunis: 
sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesuse vastu võitlemine. Käesolevas raportis 
käsitatakse tööhõivealaseid koondsuuniseid, võttes arvesse komisjoni ettepanekuid 
majanduspoliitika kohta.

Uusi 2020. aasta tööhõivesuuniseid arutatakse keset majanduskriisi, mis kahtlemata tugevalt 
mõjutab tööturgu veel mitmeid aastaid. Vaatamata mõnedele julgustavatele märkidele, et 
majanduskasv on taastumas, on majandus enamikus liikmesriikides ebakindlas seisus. 
Seetõttu ei ole kriisi vahetu mõju tööpuudusele veel täiel määral avaldunud. Järelikult on vaja 
pingutada, et tagada jätkusuutlik majanduse elavnemine ja tugevdada töökohtade loomise 
potentsiaali Euroopa äriühingutes ning aidata inimestel tööd leida. Lisaks sellele peab enamik 
liikmesriike nii majanduse elavnemise ajal kui ka järgnevalt tegelema selliste pikaajaliste 
probleemidega nagu demograafilised muutused, globaliseerumine, uute tehnoloogiate, 
sealhulgas vähem CO2-heidet tekitavate tehnoloogiate kasutuselevõtt. Seepärast peab 
järgmiseks kümneks aastaks kavandatud Euroopa tööhõivestrateegia leidma tasakaalu kriisist 
tingitud kohest lahendamist vajavate ülesannete ning pikemaajaliste probleemide vahel ning 
neid mõlemaid käsitama.

Eelnevat silmas pidades toetab raportöör põhimõtteliselt komisjoni lähenemisviisi suuniste 
arvu vähendada. Ent on ühtlasi veendunud, et suuniste ja ELi ühiste eesmärkide arvu 
vähendamine ei tohi toimuda selle arvelt, et kannatab nende selgus ja kasulikkus 
liikmesriikide poliitika suunamisel.

Raportööri arvates vajavad komisjoni ettepaneku mõned aspektid põhjalikumat käsitlust ja 
paremat selgitust. Need aspektid on eelkõige järgmised:

- Pidades silmas praegust majandus- ja finantskriisi ning Euroopa riikide ees seisvaid 
pikaajalisi probleeme, on tööhõivepoliitikal täita väga tähtis roll majandus-, sotsiaal-, 
hariduspoliitika ja muude poliitikavaldkondade kõrval. Lisaks tuleb tagada ühtsus nende 
meetmete vahel, mida liikmesriigid võtavad eri valdkondades, olgu siis majandus-, 
tööhõive- või sotsiaalvaldkonnas. Euroopa 2020. aasta strateegia ja liikmesriikide 
reformikavade raames tähendab see kohustust tagada, et investeeringud jätkusuutlikuks 
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majanduskasvuks hõlbustaksid ka püsivate töökohtade loomist. Samuti tähendab see seda, 
et majanduse ja tööhõive koondsuunised peavad teineteist täiendama ja olema sidusad.

- Raportöör toetab ettepanekuid võtta otsustavaid meetmeid naiste ja meeste tööhõive 
määra tõstmiseks Euroopas, kuid usub, et seda eesmärki saab täita üksnes siis, kui 
liikmesriigid pööravad eritähelepanu noorte, puuetega inimeste ja naiste liikuvuse ja 
tööhõive suurendamisele. 

- Kaitstud paindlikkuse põhimõtete asjakohane kasutamine, kvaliteetne haridus, elukestev 
õpe ja struktuurse tööpuuduse vastu võitlemine on vajalikud eeltingimused, et täita ühised 
eesmärgid, saavutada sihid tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas ning ühteaegu tagada 
kvalifitseeritud oskustööjõud tööandjatele.

- Pidades silmas nii eespool mainitut kui ka olukorda tööturul, peaksid Euroopa Liit ja 
liikmesriigid Euroopa 2020. aasta strateegia ja tööhõivesuuniste rakendamisel võtma 
arvesse uusi töövorme ja ebatüüpilisi töölepinguid ning kehtestama selle valdkonna tarvis 
asjakohase õigusliku raamistiku.

- Lisaks oskustööjõu tagamisele on vaja suurendada investeeringuid töökohtade loomisesse, 
kusjuures VKEdel on äärmiselt oluline roll, ja tööhõivet pakkuva majanduse 
elavdamisesse üldiselt.

- Tuginedes Lissaboni strateegia kogemustele, on raportöör seisukohal, et Euroopa 2020. 
aasta strateegia raames tuleks teha lisapingutusi strateegia juhtimise ja selle 
rakendamisvahendite parandamiseks. Ülioluline roll on siin täita tööturu osapooltel ja 
sotsiaalsel dialoogil, kui nimetada vaid üht aspekti.

- Lisaks on raportöör veendunud, et kui Euroopa 2020. aasta strateegia ja tööhõivesuunised 
on tulemuslikud, tuleb mõelda sellele, kuidas tagada nii liikmesriikide kui ka piirkondade 
vaheliste sotsiaalmajanduslike erinevuste tasandamine. Sel põhjusel tuleb järgida 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärke ja luua sünergiat ühtekuuluvuspoliitika ja muude sektorite 
poliitika vahel. Siin on oluline osa täita ELi struktuurifondidel ja Ühtekuuluvusfondil 
praeguse programmiperioodi vältel ja kõigil tulevastel ELi rahastamisvahenditel.

Raportööri esitatud muudatusettepanekute eesmärk on ühelt poolt parandada teksti selgust ja 
sidusust ning teiselt poolt käsitada eelnimetatud küsimusi.


