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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(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 nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste 
kohta
(KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2011)0006);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 148 lõiget 2, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0033/2011);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0000/2011),

1. kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

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

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4. kordab oma kauaaegset üleskutset komisjonile ja nõukogule selle kohta, et kavakohaselt 
2014. aastal toimuva liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste täieliku läbivaatamise ajal 
tuleb Euroopa Parlamendile anda talle asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 määratletud 
nõuandva rolli täitmiseks vajaminev aeg, mis ei tohiks mingil juhul olla vähem kui viis 
kuud;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.
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Pärast Euroopa 2020. aasta strateegia raames liikmesriikide poolt esitatud esialgsete riiklike 
reformikavade hindamist ja samaaegselt esimese iga-aastase majanduskasvu analüüsi 
esitamisega võttis komisjon 12. jaanuaril vastu ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus, mis 
näeb ette, et liikmesriikide 2010. aastal vastu võetud integreeritud majanduspoliitika ja 
tööhõivesuunised jäävad kehtima 2011. aastaks1 . Nimetatud ettepanekus võetakse arvesse 
seda, et uued Euroopa 2020. aasta strateegia koondsuunised tuleb poliitilistesse meetmetesse 
täies ulatuses üle võtta ja kaasata liikmesriikide reformidesse, mis tuleb esitada lõplikes 
riiklikes reformikavades 2011. aasta aprillis. Lisaks tugineb komisjoni ettepanek 2010. aasta 
tööhõivesuunistes sisalduvale kohustusele, et kui vähegi võimalik, jäävad suunised muutusteta 
kehtima kuni 2014. aastani, et liikmesriigid saaksid keskenduda nende rakendamisele.

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklil 148, 
mille kohaselt on nõukogu kohustatud iga-aastaselt koostama liikmesriikide tööhõivepoliitika 
suunised. Euroopa Liidu toimimise leping näeb ette, et enne suuniste kohta otsuse 
vastuvõtmist peab nõukogu konsulteerima Euroopa Parlamendi, tööhõivekomitee, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega. Nõukogu edastas parlamendile 
konsultatsioonitaotluse 26. jaanuaril 2011.

Majandus- ja tööhõivepoliitika koondsuunised 2010. aastal vastu võetud kujul koosnevad 
majanduspoliitika üldsuunistest, mille aluseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
121, ja tööhõivesuunistest, mille aluseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 148. 
Need kaks õigusakti võeti vastu kui eraldiseisvad, kuid omavahel tihedalt seotud õigusaktid, 
mis moodustavad ühiselt koondsuunised. Euroopa Parlament arutas tööhõivesuuniste 
ettepanekut ja võttis 8. septembril 2010. aastal vastu seadusandliku resolutsiooni, mis sisaldab 
rida muudatusettepanekuid (Öry raport).

Raportöör mõistab, miks on oluline säilitada käesolevad tööhõivesuunised muutmata kujul 
kuni Euroopa 2020. aasta strateegia vahekokkuvõtte koostamiseni. Kuid ta soovib rõhutada ka 
seda, kui tähtis on Euroopa 2020. aasta strateegia iga-aastasel läbivaatamisel järjepidevalt 
keskenduda majanduspoliitika ja tööhõive koondsuunistele. Komisjon ja nõukogu peavad 
tagama, et koondsuuniste keskne roll Euroopa poolaastas jääks püsima. Kui iga-aastase 
majanduskasvu analüüsi põhitulemused erinevad suuniste sisust, tuleb suuniseid järelikult 
järjepidevuse huvides muuta.

Lõpuks kordab raportöör parlamendi üleskutset, et liikmesriigid peavad tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitikat tõhusalt juhtima, mis tähendab sidusrühmade kaasamist koos tööturu 
osapoolte ja parlamendiorganitega nii riiklike reformikavade väljatöötamisse, rakendamisse, 
järelevalvesse kui ka hindamisse. Sama olulisena soovib raportöör korrata parlamendi 
kauaaegset üleskutset komisjonile ja nõukogule, et tööhõivesuuniste järgmise täieliku 
läbivaatamise käigus antaks Euroopa Parlamendile tema nõuandva rolli täitmiseks vajaminev 
aeg, mis ei tohiks mingil juhul olla vähem kui viis kuud.

                                               
1 Nõukogu 21. oktoobri 2010. aasta otsus 2010/707/EÜ liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (ELT L 
308, 24.11.2010, lk 46).


