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Muudatusettepanek 1
Elie Hoarau

Arvamuse projekt
Lõige 1

 Arvamuse projekt  Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava üle, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia osa, ja 
rõhutab, et olulise osa täitmiseks
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
innovatiivse majanduse edenemises peab 
tööjõud olema kvalifitseeritud;

1. väljendab heameelt uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava üle, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia osa, ja 
rõhutab, et sellel on oluline osa 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
innovatiivse majanduse edenemises, et 
Euroopa Liidus elavatel oskustöölistel ja 
ametnikel oleks võimalik saada kasu 
koolitustest kogu oma ametialase karjääri 
jooksul, tänu millele saavad nad oma 
oskusi järjepidevalt täiendada;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava üle, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia osa, ja 
rõhutab, et olulise osa täitmiseks 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
innovatiivse majanduse edenemises peab 
tööjõud olema kvalifitseeritud;

1. väljendab heameelt uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava üle, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia osa, ja 
rõhutab, et olulise osa täitmiseks 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
innovatiivse majanduse edenemises on 
vaja üha kõrgema kvalifikatsiooniga
tööjõudu;

Or. es

Muudatusettepanek 3
Petru Constantin Luhan
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Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava üle, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia osa, ja 
rõhutab, et olulise osa täitmiseks
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
innovatiivse majanduse edenemises peab 
tööjõud olema kvalifitseeritud;

1. väljendab heameelt uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava üle, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia osa, ja 
rõhutab, et konkurentsivõimelise, 
jätkusuutliku ja innovatiivse majanduse 
edenemises on oluline osa konkreetsetel ja 
järjepidevatel kvalifitseeritud tööjõu 
koolitamise meetmetel;

Or. ro

Muudatusettepanek 4
Viktor Uspaskich

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava üle, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia osa, ja 
rõhutab, et olulise osa täitmiseks 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
innovatiivse majanduse edenemises peab 
tööjõud olema kvalifitseeritud;

1. väljendab heameelt uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava üle, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia osa, ja 
rõhutab, et olulise osa täitmiseks 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
innovatiivse majanduse edenemises peab 
tööjõud olema kvalifitseeritud ning see 
peab olema tõhusalt integreeritud 
tööturule;

Or. lt

Muudatusettepanek 5
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 1
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava üle, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia osa, ja 
rõhutab, et olulise osa täitmiseks 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
innovatiivse majanduse edenemises peab 
tööjõud olema kvalifitseeritud;

1. väljendab heameelt uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava üle, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia osa, ja 
rõhutab, et olulise osa täitmiseks 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
innovatiivse majanduse edenemises peab 
tööjõud olema kvalifitseeritud; nõuab 
seoses praegusest majanduskriisist saadud 
õppetundidega tungivalt, et uute oskuste 
ja töökohtade tegevuskava tuleb 
kohandada kriisijärgsele perioodile ning 
luua mehhanism vältimaks selliste 
nähtuste kordumist;

Or. ro

Muudatusettepanek 6
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava üle, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia osa, ja 
rõhutab, et olulise osa täitmiseks 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
innovatiivse majanduse edenemises peab 
tööjõud olema kvalifitseeritud;

1. väljendab heameelt uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava üle, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia osa, ja 
rõhutab, et olulise osa täitmiseks 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
innovatiivse majanduse edenemises peab 
tööjõud olema kvalifitseeritud, mille jaoks 
tuleb luua teadus- ja uuendussüsteemi 
väärtustamisele orienteeritud 
arengupoliitika, edendades tööalase 
konkurentsivõime parandamist, 
majanduskasvu ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust;

Or. pt
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Muudatusettepanek 7
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava üle, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia osa, ja 
rõhutab, et olulise osa täitmiseks 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
innovatiivse majanduse edenemises peab 
tööjõud olema kvalifitseeritud;

1. väljendab heameelt uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava üle, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia osa, ja 
rõhutab, et olulise osa täitmiseks 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
innovatiivse majanduse edenemises peab 
tööjõud olema kvalifitseeritud; rõhutab, et 
EL peab saavutama oma tööhõivealase 
eesmärgi: tagada 2020. aastaks oma 20–
64-aastase elanikkonna 75%-line 
tööhõivemäär; 

Or. lt

Muudatusettepanek 8
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava üle, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia osa, ja 
rõhutab, et olulise osa täitmiseks 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
innovatiivse majanduse edenemises peab 
tööjõud olema kvalifitseeritud;

1. väljendab heameelt uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava üle, mis on 
Euroopa 2020. aasta strateegia osa, ja 
rõhutab, et olulise osa täitmiseks 
konkurentsivõimelise, jätkusuutliku ja 
innovatiivse majanduse edenemises peab 
tööjõud olema kvalifitseeritud; rõhutab, et 
Euroopa 2020. aasta strateegia üks 
eesmärke on ressursitõhusa, ökoloogilise, 
konkurentsivõimelise ja 
sotsiaalmajanduse edendamine;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 1 – punkt 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(1) rõhutab vajadust täiustada ja 
mitmekesistada tööhõiveteenuseid nii 
tööotsijatele kui tööpakkujatele ning 
eeskätt töötada välja personaalsed 
riiklikud tööhõiveteenused töötutele, 
noortele ja haavatavate isikute 
rühmadele;

Or. ro

Muudatusettepanek 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Arvamuse projekt
Lõige 1 – punkt a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(a) nõuab, et pöörataks rohkem 
tähelepanu noorte töötuse vähendamise 
küsimusele, kuna paljud noored on 
kõrgharidusega ja kvalifitseeritud, aga ei 
suuda leida tööd näiteks sellistel põhjustel 
nagu kogemuste puudumine, ning nõuab, 
et selles osas võetaks tõelisi ja tõhusaid 
meetmeid; juhib tähelepanu, et selline 
olukord võib viia ELi tööturu pikaajaliste 
moonutusteni;

Or. pl

Muudatusettepanek 11
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 1 – punkt 2 (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(2) kutsub liikmesriike üles looma 
vahendite kogumit, mis hõlbustaks 
eakamate inimeste sisenemist tööturule 
ning tagaks paremad töö- ja 
elamistingimused;

Or. ro

Muudatusettepanek 12
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Arvamuse projekt
Lõige 1 – punkt b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(b) juhib tähelepanu asjaolule, et naiste 
tööpuudus kasvab ning mõjutab koguni 
kõrge kvalifikatsiooni ja oskustasemega 
naisi, ning kutsub komisjoni üles püüdma 
tagada, et naistel ja meestel oleksid 
tööturul võrdsed võimalused; 

Or. pl

Muudatusettepanek 13
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 1 – punkt 3 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(3) toetab integreeritud, sealhulgas 
riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi 
peamisi turuosalisi hõlmava 
lähenemisviiside edendamist eesmärgiga 
ergutada pidevat koolitustegevust, 
parandada koolituse kvaliteeti ja 
arendada ettevõtluskultuuri;
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Or. ro

Muudatusettepanek 14
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt 
kasutada uute oskuste arendamiseks ja 
töökohtade loomiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris;
on arvamusel, et eelkõige puudutab see 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ning elukestva õppe programmi 
ja programmi Progress;

2. pooldab ühtekuuluvuspoliitika 
mitmesuguste struktuurifondide, nagu
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) tõhusamalt kasutamist, ning 
nende fondide paremat koordineerimist 
teiste Euroopa rahaliste vahenditega, mis 
on ette nähtud uute oskuste arendamiseks 
ja töökohtade loomiseks, nagu elukestva 
õppe programmi ja programmi Progress
vahendid, et edendada mitmesuguste 
rahaliste vahendite ja eri Euroopa 
poliitikameetmete vahelist koostoimet 
tegevuskava eesmärkide täitmisel;

Or. pt

Muudatusettepanek 15
Viktor Uspaskich

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt 
kasutada uute oskuste arendamiseks ja 
töökohtade loomiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris; on 
arvamusel, et eelkõige puudutab see 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt 
kasutada uute oskuste arendamiseks ja 
töökohtade loomiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris; on 
arvamusel, et eelkõige puudutab see 
fondide suurimat võimalikku 
mobiliseerimist: Euroopa Sotsiaalfond
(ESF), Euroopa Regionaalarengu Fond
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(EAFRD) ning elukestva õppe programmi
ja programmi Progress;

(ERF), Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfond (EAFRD) ning 
elukestva õppe programm ja programm
Progress;

Or. lt

Muudatusettepanek 16
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt 
kasutada uute oskuste arendamiseks ja 
töökohtade loomiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris; on 
arvamusel, et eelkõige puudutab see 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ning elukestva õppe programmi 
ja programmi Progress;

2. on arvamusel, et tuleb tagada uute 
oskuste arendamiseks ja töökohtade 
loomiseks ette nähtud rahaliste vahendite 
tõhusus, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris; on 
arvamusel, et eelkõige puudutab see 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ning elukestva õppe programmi 
ja programmi Progress;

Or. es

Muudatusettepanek 17
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt 
kasutada uute oskuste arendamiseks ja 
töökohtade loomiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris; on 

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt 
kasutada uute oskuste arendamiseks ja 
töökohtade loomiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris; on 
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arvamusel, et eelkõige puudutab see 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ning elukestva õppe programmi 
ja programmi Progress;

arvamusel, et eelkõige puudutab see 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ning elukestva õppe programmi 
ja programmi Progress; rõhutab sellega 
seoses detsentraliseeritud lähenemisviisi 
tähtsust nende vahendite kasutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt 
kasutada uute oskuste arendamiseks ja 
töökohtade loomiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris; on 
arvamusel, et eelkõige puudutab see 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ning elukestva õppe programmi 
ja programmi Progress;

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt 
kasutada uute oskuste arendamiseks ja 
töökohtade loomiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris; on 
arvamusel, et eelkõige puudutab see 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ning elukestva õppe programmi 
ja programmi Progress; toetab 
INTERREG programmide kasutamist 
töötajate uute oskuste omandamiseks ja 
tööhõive elavdamiseks;

Or. ro

Muudatusettepanek 19
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt 
kasutada uute oskuste arendamiseks ja 
töökohtade loomiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris; on 
arvamusel, et eelkõige puudutab see 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ning elukestva õppe programmi 
ja programmi Progress;

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt 
kasutada uute oskuste arendamiseks ja 
töökohtade loomiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris; on 
arvamusel, et eelkõige puudutab see 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ning elukestva õppe programmi 
ja programmi Progress; rõhutab, kui 
oluline on sünergia erinevate Euroopa 
fondide vahel;

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt 
kasutada uute oskuste arendamiseks ja 
töökohtade loomiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris; on 
arvamusel, et eelkõige puudutab see 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ning elukestva õppe programmi 
ja programmi Progress;

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt 
kasutada uute oskuste arendamiseks ja 
töökohtade loomiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris; on 
arvamusel, et eelkõige puudutab see 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ning elukestva õppe programmi 
ja programmi Progress; usub, et tuleb 
pakkuda sobivaid ajendeid, et üksikisikud 
ja ettevõtted investeeriksid töötajaskonna 
täiendkoolitustesse, et vastata tööturu 
nõudmistele;

Or. lt
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Muudatusettepanek 21
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt 
kasutada uute oskuste arendamiseks ja 
töökohtade loomiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris; on 
arvamusel, et eelkõige puudutab see 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ning elukestva õppe programmi 
ja programmi Progress;

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt 
kasutada uute oskuste arendamiseks ja 
töökohtade loomiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris; on 
arvamusel, et eelkõige puudutab see 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ning elukestva õppe programmi 
ja programmi Progress; rõhutab sellega 
seoses ühtekuuluvuspoliitika panust 
ressursitõhusa Euroopa juhtalgatusse ja 
selle jätkusuutliku majanduskasvu 
potentsiaali kaalumist; rõhutab uue 
säästva majanduse potentsiaali ja erilist 
vajadust arendada välja 
keskkonnasõbralikud oskused, et 
võimaldada töötajatel sellest potentsiaalist 
kasu saada ning kasutada 
kodanikuühiskonna osaliste teadmisi 
majandus- ja keskkonnaküsimuste kohta, 
kaasates nad riiklike reformikavade 
kavandamisse, elluviimisesse, jälgimisse 
ja hindamisse; 

Or. en

Muudatusettepanek 22
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt 
kasutada uute oskuste arendamiseks ja 

2. on arvamusel, et tuleb tõhusamalt 
kasutada uute oskuste arendamiseks ja 
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töökohtade loomiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris; on 
arvamusel, et eelkõige puudutab see 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ning elukestva õppe programmi 
ja programmi Progress;

töökohtade loomiseks ette nähtud rahalisi 
vahendeid, eelkõige laienevas 
keskkonnasäästliku majanduse sektoris; 
pooldab sotsiaalse ettevõtluse kasutamist 
töökohtade loomise vahendina 
ebasoodsamas olukorras olevatele 
ühiskonnarühmadele; on arvamusel, et 
eelkõige puudutab see Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF), Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ning elukestva õppe programmi 
ja programmi Progress;

Or. ro

Muudatusettepanek 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 2 – punkt 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(1) tervitab 27 liikmesriigi noortele 
tööotsijatele suunatud pilootprojekti 
“Sinu esimene EURESi abil saadud 
töökoht” käivitamist; usub, et see projekt 
peaks kaasama kohalikke ametiasutusi ja 
organisatsioone, mis vastutavad noorte 
integreerimise eest, olenemata nende 
sotsiaalsest või geograafilisest päritolust;

Or. ro

Muudatusettepanek 24
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 2 A (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 A. rõhutab piirkondliku mõõtme 
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tähtsust tegevuskava rakendamisel uute 
oskuste ja töökohtade jaoks; on 
seisukohal, et Euroopa piirkondade 
osalemine aitab muuta tegevuskava 
tõeliselt edukaks, ning palub seda mõõdet 
tugevdada;

Or. pt

Muudatusettepanek 25
Elie Hoarau

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõustub, et tuleks parandada 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja 
eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) 
tõhusust, suunates rahalised vahendid 
väiksemasse hulka eelisvaldkondadesse, 
ja institutsionaalsete reformide jaoks 
vajalikke tingimusi, seada selged ja 
mõõdetavad eesmärgid ning võtta 
kasutusele komisjoni ja liikmesriikide 
vahelised investeerimislepingud arengu ja 
koostöö valdkonnas;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. nõustub, et tuleks parandada 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja eelkõige 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) tõhusust, 
suunates rahalised vahendid väiksemasse 
hulka eelisvaldkondadesse, ja 

3. nõustub, et tuleks parandada 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite ja eelkõige 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) tõhusust, 
suunates rahalised vahendid väiksemasse 
hulka eelisvaldkondadesse, ja 
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institutsionaalsete reformide jaoks 
vajalikke tingimusi, seada selged ja 
mõõdetavad eesmärgid ning võtta
kasutusele komisjoni ja liikmesriikide 
vahelised investeerimislepingud arengu ja 
koostöö valdkonnas;

institutsionaalsete reformide jaoks 
vajalikke tingimusi, tugevdada 
partnerluspõhimõtet, seada selged ja 
mõõdetavad eesmärgid ning võtta 
kasutusele komisjoni ja liikmesriikide 
vahelised investeerimislepingud arengu ja 
koostöö valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. rõhutab asjaolu, et ESF on 
mitmeaastane programm, mis mängib 
olulist rolli tööalase konkurentsivõime 
parandamisel ning samuti aitab see kaasa 
sotsiaalsele integratsioonile ja Euroopa 
piirkondade konkurentsivõime 
tugevdamisele; teeb seetõttu ettepaneku 
eraldada suuremaid summasid ESF 
vahenditest horisontaalsetele 
prioriteetidele, võttes samal ajal poliitilisi 
meetmeid tööhõive valdkonnas;

Or. lt

Muudatusettepanek 28
Kerstin Westphal

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab poliitikameetmeid, mille eesmärk 
on luua uusi töökohti, arvestades väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi, 
kuna VKEd tagavad kaks kolmandikku 

4. toetab poliitikameetmeid, mille eesmärk 
on luua uusi töökohti, arvestades väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi, 
kuna VKEd tagavad kaks kolmandikku 
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erasektori töökohtadest; erasektori töökohtadest; juhib seoses 
sellega tähelepanu asjaolule, et ka 
eakamate inimeste teadmisi ja kogemusi 
tuleks ära kasutada, näiteks 
koolitusprojektide (coaching) kaudu;

Or. de

Muudatusettepanek 29
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab poliitikameetmeid, mille eesmärk 
on luua uusi töökohti, arvestades väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi, 
kuna VKEd tagavad kaks kolmandikku 
erasektori töökohtadest;

4. toetab poliitikameetmeid, mille eesmärk 
on luua uusi töökohti, arvestades väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi, 
kuna VKEd tagavad kaks kolmandikku 
erasektori töökohtadest, mistõttu tuleb 
luua ka ettevõtjate vajadustele vastavad 
koolitusmehhanismid;

Or. pt

Muudatusettepanek 30
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab poliitikameetmeid, mille eesmärk 
on luua uusi töökohti, arvestades väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi, 
kuna VKEd tagavad kaks kolmandikku 
erasektori töökohtadest;

4. toetab poliitikameetmeid, mille eesmärk 
on luua uusi töökohti, arvestades 
esmajärjekorras väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate vajadusi, kuna VKEd 
tagavad kaks kolmandikku erasektori 
töökohtadest;

Or. es
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Muudatusettepanek 31
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab poliitikameetmeid, mille eesmärk 
on luua uusi töökohti, arvestades väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi, 
kuna VKEd tagavad kaks kolmandikku 
erasektori töökohtadest;

4. toetab poliitikameetmeid, mille eesmärk 
on luua uusi töökohti, arvestades väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi, 
kuna VKEd tagavad kaks kolmandikku 
erasektori töökohtadest; rõhutab, kui 
oluline on erasektori rahastamine 
koolituste ja töökohtade loomise puhul; 

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab poliitikameetmeid, mille eesmärk 
on luua uusi töökohti, arvestades väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi, 
kuna VKEd tagavad kaks kolmandikku 
erasektori töökohtadest;

4. toetab poliitikameetmeid, mille eesmärk 
on luua uusi töökohti, arvestades väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi, 
kuna VKEd tagavad kaks kolmandikku 
erasektori töökohtadest; usub, et tööturu 
reforme tuleks edendada, et parandada 
selle paindlikkust ja turvalist 
paindlikkust; rõhutab vajadust arendada 
oskusi, mis on vajalikud töötamiseks 
tänases ja homses maailmas, parandada 
töökohtade kvaliteeti, tagada paremad 
töötingimused ja võimaldada uute 
töökohtade loomist;

Or. lt
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Muudatusettepanek 33
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab poliitikameetmeid, mille eesmärk 
on luua uusi töökohti, arvestades väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi, 
kuna VKEd tagavad kaks kolmandikku 
erasektori töökohtadest; 

4. toetab poliitikameetmeid, mille eesmärk 
on luua uusi töökohti, arvestades väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi, 
kuna VKEd tagavad kaks kolmandikku 
erasektori töökohtadest; kutsub 
liikmesriike ja komisjoni üles tähelepanu 
pöörama eelkõige naiste ettevõtlusele, mis 
on viimase aastakümne jooksul 
muutumatuna püsinud, et tagada neile 
sõbralik õhkkond töökohtade loomiseks ja 
kindlustamiseks ning parandada nende 
juurdepääsu rahastamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. toetab poliitikameetmeid, mille eesmärk 
on luua uusi töökohti, arvestades väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi, 
kuna VKEd tagavad kaks kolmandikku 
erasektori töökohtadest;

4. toetab poliitikameetmeid, mille eesmärk 
on luua uusi töökohti, arvestades väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate vajadusi, 
kuna VKEd tagavad kaks kolmandikku 
erasektori töökohtadest; pooldab 
innovatiivseid meetmeid uute oskuste 
loomisel, eeskätt seoses VKEdega; 

Or. ro

Muudatusettepanek 35
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Arvamuse projekt
Lõige 4 – punkt a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(a) usub, et Euroopa elanikkonna 
vananemist silmas pidades tuleks võtta 
energilisemaid meetmeid üle 55-aastaste 
inimeste tööhõive hõlbustamiseks, näiteks 
tööandjatele pakutavate stiimulite vormis; 
rõhutab, kui oluline on see, et need 
inimesed saaksid täiendkoolitust ja 
omandaksid uusi kutseoskusi, mis 
võimaldaks neil naasta tööturule;

Or. pl

Muudatusettepanek 36
Rolandas Paksas

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. juhib tähelepanu turvalise 
paindlikkuse põhimõtete rakendamise 
tähtsusele; nõuab koordineeritud 
tööhõive- ja koolitussüsteemi loomist, 
sissetulekutoetust ning töö- ja eraelu 
tasakaalu, mis tagaksid paindliku tööturu, 
töötajate ohutuse ja töökohtade püsivuse 
ning parandaksid nende tegurite 
tasakaalu tööturul;

Or. lt

Muudatusettepanek 37
Viktor Uspaskich

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni üles vaatama läbi 
olemasolevat ELi ettevõtete otsetoetuste 
kavade raamistikku ning uurima 
võimalusi eraldada suurem osa toetustest 
töökohtade loomiseks ettevõtetes, töötajate 
oskuste arendamiseks ning 
lisakoolitusprogrammide rakendamiseks;

Or. lt

Muudatusettepanek 38
Elie Hoarau

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et tuleks viia sisse 
tõhusad stiimulid ja kulude jagamise 
meetodid, et suurendada avaliku ja 
erasektori investeeringuid tööjõu kestvasse 
väljaõppesse, haridusse ja elukestvasse 
õppesse, pöörates erilist tähelepanu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale ja 
digitaalsele kirjaoskusele;

5. on seisukohal, et tuleks viia sisse 
tõhusad stiimulid ja kulude jagamise 
meetodid, et suurendada avaliku ja 
erasektori investeeringuid oskustööliste ja 
ametnike kestvasse väljaõppesse, haridusse 
ja ebasoodsaimas olukorras isikute 
integreerimisele töömaailma, pöörates 
muuhulgas erilist tähelepanu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale ja 
digitaalsele kirjaoskusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et tuleks viia sisse 
tõhusad stiimulid ja kulude jagamise 
meetodid, et suurendada avaliku ja 
erasektori investeeringuid tööjõu kestvasse 

5. on seisukohal, et tuleb viia sisse tõhusad 
stiimulid ja kulude jagamise meetodid, et 
suurendada avaliku ja erasektori 
investeeringuid tööjõu kestvasse 
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väljaõppesse, haridusse ja elukestvasse 
õppesse, pöörates erilist tähelepanu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale ja 
digitaalsele kirjaoskusele;

väljaõppesse, haridusse ja elukestvasse 
õppesse, pöörates erilist tähelepanu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale ja 
digitaalsele kirjaoskusele;

Or. es

Muudatusettepanek 40
Viktor Uspaskich

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et tuleks viia sisse 
tõhusad stiimulid ja kulude jagamise 
meetodid, et suurendada avaliku ja 
erasektori investeeringuid tööjõu 
kestvasse väljaõppesse, haridusse ja 
elukestvasse õppesse, pöörates erilist 
tähelepanu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale ja 
digitaalsele kirjaoskusele;

5. juhib tähelepanu tõhusate stiimulite ja 
kulude jagamise meetodite olulisusele 
avaliku ja erasektori investeeringute 
suurendamisel tööjõu kestvasse 
väljaõppesse, haridusse ja elukestvasse 
õppesse, pöörates erilist tähelepanu info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiale ja 
digitaalsele kirjaoskusele ning ka 
keeleõppele, arengukavadele, analüüsile, 
organisatsioonilistele, probleemide 
lahendamisele ja suhtlemisoskusele ning 
uute olukordadega kohanemise 
suutlikkuse arendamisele;

Or. lt

Muudatusettepanek 41
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on seisukohal, et tuleks viia sisse 
tõhusad stiimulid ja kulude jagamise 
meetodid, et suurendada avaliku ja 

5. on seisukohal, et tuleks viia sisse 
tõhusad stiimulid ja kulude jagamise 
meetodid, et suurendada avaliku ja 
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erasektori investeeringuid tööjõu kestvasse 
väljaõppesse, haridusse ja elukestvasse 
õppesse, pöörates erilist tähelepanu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale ja 
digitaalsele kirjaoskusele;

erasektori investeeringuid tööjõu kestvasse 
väljaõppesse, haridusse ja elukestvasse 
õppesse, pöörates erilist tähelepanu info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale ja 
digitaalsele kirjaoskusele; rõhutab, kui 
tähtis on parandada info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia 
kättesaadavust inimestele, sõltumata 
nende elukohast ja sotsiaalsest 
olukorrast;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. usub, et eraettevõtluse toetamine 
seoses teadus- ja arendustegevusega loob 
uusi töökohti ning võimaldab arendada 
uusi oskusi vastuseks turu vajadustele;

Or. ro

Muudatusettepanek 43
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et kogemuste vahetamisel ning 
kõrgkoolide, teadusasutuste ja ettevõtete 
keskuste vahelise võrgustiku loomisel on 
oluline osa oskuste parandamises ja nende 
kooskõlastamises tööturu vajadustega; 

6. rõhutab, et kogemuste ja parimate 
tavade vahetamisel ning kõrgkoolide, 
teadusasutuste ja ettevõtete keskuste 
vahelise võrgustiku ja 
koordineerimismehhanismide loomisel on 
oluline osa oskuste parandamises ja nende 
kooskõlastamises tööturu vajadustega; 
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Or. en

Muudatusettepanek 44
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et kogemuste vahetamisel ning 
kõrgkoolide, teadusasutuste ja ettevõtete 
keskuste vahelise võrgustiku loomisel on 
oluline osa oskuste parandamises ja nende 
kooskõlastamises tööturu vajadustega;

6. rõhutab, et kogemuste vahetamisel ning 
kõrgkoolide, teadusasutuste ja ettevõtete 
keskuste vahelise võrgustiku loomisel on 
äärmiselt oluline osa oskuste parandamises 
ja nende kooskõlastamises tööturu 
vajadustega;

Or. es

Muudatusettepanek 45
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et kogemuste vahetamisel ning 
kõrgkoolide, teadusasutuste ja ettevõtete 
keskuste vahelise võrgustiku loomisel on 
oluline osa oskuste parandamises ja nende 
kooskõlastamises tööturu vajadustega;

6. rõhutab, et kogemuste vahetamisel ning 
kõrgkoolide, teadusasutuste ja ettevõtete 
keskuste vahelise võrgustiku loomisel on 
oluline osa oskuste parandamises ja nende 
kooskõlastamises tööturu vajadustega; 
rõhutab vajadust koondada tööandjate 
võrgustikke ning julgustada nendevahelist 
heade tavade vahetamist; juhib tungivalt 
tähelepanu stabiilse pakkumise-nõudluse 
tasakaalu olulisusele tööandjate ja 
koolitusasutuste vahel; 

Or. ro

Muudatusettepanek 46
Viktor Uspaskich
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Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et kogemuste vahetamisel ning 
kõrgkoolide, teadusasutuste ja ettevõtete 
keskuste vahelise võrgustiku loomisel on 
oluline osa oskuste parandamises ja nende 
kooskõlastamises tööturu vajadustega;

6. rõhutab, et kogemuste vahetamisel ning 
kõrgkoolide, teadusasutuste ja ettevõtete 
keskuste vahelise võrgustiku loomisel 
riiklikul ja Euroopa tasandil on oluline 
osa oskuste parandamises ja nende 
kooskõlastamises tööturu vajadustega;

Or. lt

Muudatusettepanek 47
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et kogemuste vahetamisel ning 
kõrgkoolide, teadusasutuste ja ettevõtete 
keskuste vahelise võrgustiku loomisel on 
oluline osa oskuste parandamises ja nende 
kooskõlastamises tööturu vajadustega;

6. rõhutab, et kogemuste vahetamisel ning 
kõrgkoolide, teadusasutuste ja ettevõtete 
keskuste vahelise võrgustiku loomisel on 
oluline osa oskuste parandamises ja nende 
kooskõlastamises tööturu vajadustega;
usub, et on vaja tagada sellised 
tööturutingimused, mis hõlbustaksid 
töökohtade loomist, näiteks vähendada 
halduskoormust või töö ja liikuvusega 
seotud makse, mis on eriti olulised kiirelt 
kasvavates, suuresti tehnikaalasest 
teadus- ja arendustööst sõltuvates 
sektorites; arvab, et ettevõtlust tuleb 
julgustada, jagades näiteks häid tavasid 
ettevõtluse arendamisel ning programmi 
Erasmus rakendamisel noorte ettevõtjate 
puhul;

Or. lt

Muudatusettepanek 48
Elisabeth Schroedter
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Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab, et kogemuste vahetamisel ning 
kõrgkoolide, teadusasutuste ja ettevõtete 
keskuste vahelise võrgustiku loomisel on 
oluline osa oskuste parandamises ja nende 
kooskõlastamises tööturu vajadustega; 

6. rõhutab, et kogemuste vahetamisel ning 
kõrgkoolide, teadusasutuste, ettevõtete,
riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste 
keskuste vahelise võrgustiku loomisel on 
oluline osa oskuste parandamises ja nende 
kooskõlastamises tööturu vajadustega; 
kutsub kohalikke ja piirkondlikke 
ametiasutusi üles edendama Euroopa 
keskkonnajuhtimis- ja 
auditeerimissüsteemi (EMAS) ning 
soodustama kõigi majandussektorite 
püüdlusi EMASis registreerimiseks; 
kutsub üles kehtestama 
kutsenõustamisprogramme kohalikele ja 
piirkondlikele ametiasutustele, et 
suurendada nende üldteadmisi majandus-
ja keskkonnaküsimustes eesmärgiga 
edendada säästva majanduse arendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Viktor Uspaskich

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. nõuab võimalust seada sisse ühtne 
Euroopa kõrghariduse kriteeriumide 
süsteem, mida tuleb arvesse võtta, 
tagamaks, et kõik Euroopa üliõpilased 
osalevad tööturul võrdsetel tingimustel, 
ning parandamaks ülikoolide toimimist 
tänu heade tavade jagamisele;

Or. lt
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Muudatusettepanek 50
Elisabeth Schroedter

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. tunneb heameelt komisjoni 
ettepaneku üle edendada tuleviku 
töökohtade uute akadeemiliste erialade 
Euroopa tippkeskusi; rõhutab, et 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
on eelkõige linnapiirkondades kõige 
sobivamad ja suutlikumad looma 
innovaatiliste ettevõtete klastrite kasvuks 
vajalikke tingimusi; rõhutab, et selline 
klasterdamine võib anda otsustava tõuke 
kohaliku majanduse arengusse ja luua 
piirkondades uusi töökohti;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu asjaolule, et uute 
oskuste ja töökohtade tegevuskava 
eesmärkide täitmisel lasub peamine 
vastutus liikmesriikidel; peab seega 
vältimatuks, et komisjon kontrolliks omalt 
poolt, et iga liikmesriik võtaks endale 
kohustuseks täita tegevuskava eesmärke;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et uute 
oskuste ja töökohtade tegevuskava 
eesmärkide täitmisel lasub peamine 
vastutus liikmesriikidel ja nende 
piirkondadel; peab seega vältimatuks, et 
komisjon kontrolliks omalt poolt, et iga 
liikmesriik võtaks endale kohustuseks täita 
tegevuskava eesmärke;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Elie Hoarau
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Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. kutsub komisjoni üles võtma tööjõu
liikuvuse parandamiseks vastu meetmed, 
mille abil kõrvaldada haldus- ja õiguslikud 
tõkked, seda nii kvalifikatsiooni 
tunnustamise kui ka täiendavate 
pensioniõiguste valdkonnas.

8. kutsub komisjoni üles võtma ametnike 
ja oskustööliste liikuvuse parandamiseks 
vastu meetmed, mille abil kõrvaldada 
haldus- ja õiguslikud tõkked, seda nii 
kvalifikatsiooni tunnustamise kui ka 
pensioniõiguste ja täiendavate 
pensioniõiguste ülekantavuse valdkonnas 
ning avaliku või erasektori 
tervisekindlustuse ülekantavuse
valdkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Iosif Matula

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. kutsub komisjoni üles võtma tööjõu 
liikuvuse parandamiseks vastu meetmed, 
mille abil kõrvaldada haldus- ja õiguslikud 
tõkked, seda nii kvalifikatsiooni 
tunnustamise kui ka täiendavate 
pensioniõiguste valdkonnas.

8. kutsub komisjoni üles võtma tööjõu 
liikuvuse parandamiseks vastu meetmed, 
mille abil kõrvaldada haldus- ja õiguslikud 
tõkked, seda nii kvalifikatsiooni 
tunnustamise kui ka täiendavate 
pensioniõiguste valdkonnas; rõhutab 
vajadust edendada töötajate liikuvust ELi 
liikmesriikide vahel kui võimalikku 
vahendit piirkondlike tasakaalutuste 
vähendamiseks ja ühtekuuluvuspoliitika 
eesmärkide saavutamiseks.

Or. ro

Muudatusettepanek 54
Elisabeth Schroedter
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Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. kutsub komisjoni üles võtma tööjõu 
liikuvuse parandamiseks vastu meetmed, 
mille abil kõrvaldada haldus- ja õiguslikud 
tõkked, seda nii kvalifikatsiooni 
tunnustamise kui ka täiendavate 
pensioniõiguste valdkonnas.

8. kutsub komisjoni üles võtma tööjõu 
liikuvuse parandamiseks vastu meetmed, 
mille abil kõrvaldada haldus- ja õiguslikud 
tõkked, seda nii kvalifikatsiooni 
tunnustamise kui ka täiendavate 
pensioniõiguste valdkonnas; tunneb 
heameelt komisjoni algatuse üle 
reformida Euroopa Tööturuasutuste 
Süsteemi EURES võrgustik, et parandada 
liikuvatele töötajatele ja tööotsijatele 
mõeldud teenuseid eelkõige piirialadel; 
rõhutab, et EURESil on oluline roll 
liikuvate töötajate ja tööotsijate 
nõustamisel nende õiguste osas ning et 
see aitab edendada tõelist siseturgu; 
rõhutab ühiskondlike partnerite tähtsat 
rolli töötajate nõustamisel piiriülestes 
partnerlustes, et parandada piirialade 
majanduslikku olukorda.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 8 – punkt 1 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(1) 9. on seisukohal, et võttes arvesse 
tehnoloogia ja tootmissüsteemide 
muutumise kiirust, tuleb luua menetlus 
tegevuskava pidevaks hindamiseks seoses 
muutustega;

Or. es

Muudatusettepanek 56
Rosa Estaràs Ferragut
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Arvamuse projekt
Lõige 8 – punkt 2 (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

(2) 10. nõuab piirkondlike ja kohalike 
sidusrühmade kaasamist tegevuskava 
rakendamises aset leidvate muutuste 
hindamise, kindlaks määramise ja 
nendega kohanemise protsessi.

Or. es

Muudatusettepanek 57
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. peab tähtsaks edendada ja toetada 
eakate inimeste juhendamist ja 
aktiveerimist täisväärtusliku eluperioodi 
pikendamist käsitleva 
innovatsioonipartnerluse raames;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. Nõuab, et toetataks laialdaselt 
töövõimaluste pakkumist eakatele 
töötajatele, arvestades, et praegusel ajal 
on ettevõtted vähem huvitatud eakatest 
töötajatest;
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Or. nl

Muudatusettepanek 59
Viktor Uspaskich

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. nõuab, et komisjon koostaks 
poliitikadokumendi, milles selgelt 
sätestatakse minimaalne osa 
liikmesriikide SKT-st, mis tuleks kulutada 
töökohtade loomisele ning 
lisakoolitusprogrammidele;

Or. lt


