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Muudatusettepanek 1
Dimitar Stoyanov

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu noorte töötusele ja 
eelkõige liikmesriikidevahelistele suurtele 
erinevustele selles vallas (teatavates 
liikmesriikides on see vähem kui 15% ja 
teistes üle 55%), samuti asjaolule, et 
arvukalt noori ei oma piisavat haridust 
või koolitust (14 miljonit noort vanuses 
15–30 eluaastat ei õpi, ei tööta ega osale 
koolitustel), kuid see kahjustab Euroopa 
ideed, ohustades majandusarengut, ühtse 
Euroopa elukvaliteedi ja töötingimuste 
jätkusuutlikkust, aga ka liidu piirkondade 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust, mis on 
sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 174;

1. juhib tähelepanu enneolematult suurele
noorte töötusele ja eelkõige 
liikmesriikidevahelistele suurtele 
erinevustele selles vallas (teatavates 
liikmesriikides on see vähem kui 15% ja 
teistes üle 55%), samuti asjaolule, et 
paljudel noortel (15 miljonit noort vanuses 
15–29 eluaastat) puudub juurdepääs 
haridusele või koolitusele, mis tähendab, 
et nad ei saa ühiskonna liikmetena 
vajalikku töökogemust, kuid see seab 
tõsiselt ohtu ühtse Euroopa 
konkurentsivõime ja majandusarengu 
koos elukvaliteedi ja töötingimuste 
jätkusuutlikkusega, aga ka liidu 
piirkondade majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse, mis on 
sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 174;

Or. bg

Muudatusettepanek 2
Andreas Mölzer

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu noorte töötusele ja 
eelkõige liikmesriikidevahelistele suurtele 
erinevustele selles vallas (teatavates 
liikmesriikides on see vähem kui 15% ja 
teistes üle 55%), samuti asjaolule, et 
arvukalt noori ei oma piisavat haridust või 
koolitust (14 miljonit noort vanuses 15–30 
eluaastat ei õpi, ei tööta ega osale 

1. juhib tähelepanu noorte töötusele ja 
eelkõige liikmesriikidevahelistele suurtele 
erinevustele selles vallas (teatavates 
liikmesriikides on see vähem kui 15% ja 
teistes üle 55%), samuti asjaolule, et 
arvukalt noori ei oma piisavat haridust või 
koolitust (14 miljonit noort vanuses 15–30 
eluaastat ei õpi, ei tööta ega osale 
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koolitustel), kuid see kahjustab Euroopa 
ideed, ohustades majandusarengut, ühtse 
Euroopa elukvaliteedi ja töötingimuste 
jätkusuutlikkust, aga ka liidu piirkondade 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, mis on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 174;

koolitustel), mis osutab liikmesriikide 
majandussüsteemide erinevale 
suutlikkusele ja konkurentsivõimele; 
soovitab praegust olukorda arvesse võttes, 
kus suured erinevused ohustavad
majandusarengut ning ühtse Euroopa 
elukvaliteedi ja töötingimuste 
jätkusuutlikkust, aga ka liidu piirkondade 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, mis on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 174, viia 
kriisiolukorras olevates riikides läbi kiired 
ja põhjalikud struktuurireformid;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu noorte töötusele ja 
eelkõige liikmesriikidevahelistele suurtele 
erinevustele selles vallas (teatavates 
liikmesriikides on see vähem kui 15% ja 
teistes üle 55%), samuti asjaolule, et 
arvukalt noori ei oma piisavat haridust või 
koolitust (14 miljonit noort vanuses 15–30 
eluaastat ei õpi, ei tööta ega osale 
koolitustel), kuid see kahjustab Euroopa 
ideed, ohustades majandusarengut, ühtse 
Euroopa elukvaliteedi ja töötingimuste 
jätkusuutlikkust, aga ka liidu piirkondade 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, mis on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 174;

1. juhib tähelepanu noorte töötusele ja 
eelkõige liikmesriikidevahelistele suurtele 
erinevustele selles vallas (teatavates 
liikmesriikides on see vähem kui 15% ja 
teistes üle 60%), samuti asjaolule, et 
arvukalt noori ei oma piisavat haridust või 
koolitust (14 miljonit noort vanuses 15–30 
eluaastat ei õpi, ei tööta ega osale 
koolitustel), kuid see kahjustab Euroopa 
ideed, ohustades majandusarengut, ühtse 
Euroopa elukvaliteedi ja töötingimuste 
jätkusuutlikkust, aga ka liidu piirkondade 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, mis on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 174; 
tuletab meelde, et noortel on õigus 
kvaliteetsele tööle, mis vastab nende 
koolitusele ning võimaldab neil 
ebakindlust ja vaesust tundmata elada 
iseseisvalt väärikat elu;

Or. fr
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Muudatusettepanek 4
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu noorte töötusele ja 
eelkõige liikmesriikidevahelistele suurtele 
erinevustele selles vallas (teatavates 
liikmesriikides on see vähem kui 15% ja 
teistes üle 55%), samuti asjaolule, et 
arvukalt noori ei oma piisavat haridust või 
koolitust (14 miljonit noort vanuses 15–30 
eluaastat ei õpi, ei tööta ega osale 
koolitustel), kuid see kahjustab Euroopa 
ideed, ohustades majandusarengut, ühtse 
Euroopa elukvaliteedi ja töötingimuste 
jätkusuutlikkust, aga ka liidu piirkondade 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, mis on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 174;

1. juhib tähelepanu noorte töötusele ja 
eelkõige liikmesriikidevahelistele suurtele 
erinevustele selles vallas (teatavates 
liikmesriikides on see vähem kui 15% ja 
teistes üle 55%), samuti asjaolule, et 
arvukalt noori ei oma piisavat haridust või 
koolitust (14 miljonit noort vanuses 15–30 
eluaastat ei õpi, ei tööta ega osale 
koolitustel), neile lisandub veel suur hulk 
noori, kellel on küll töö, kuid see töö on 
ebakindel; need asjaolud koos 
kahjustavad Euroopa ideed, ohustades 
majandusarengut, ühtse Euroopa 
elukvaliteedi ja töötingimuste 
jätkusuutlikkust, aga ka liidu piirkondade 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, mis on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 174;

Or. es

Muudatusettepanek 5
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu noorte töötusele ja 
eelkõige liikmesriikidevahelistele suurtele 
erinevustele selles vallas (teatavates 
liikmesriikides on see vähem kui 15% ja 
teistes üle 55%), samuti asjaolule, et 
arvukalt noori ei oma piisavat haridust või 
koolitust (14 miljonit noort vanuses 15–30 

1. juhib tähelepanu noorte töötusele ja 
eelkõige Euroopa Liidu piirkondade ja 
liikmesriikide vahelistele suurtele 
erinevustele selles vallas (teatavates 
liikmesriikides on see vähem kui 10% ja 
teistes üle 60%), samuti asjaolule, et 
arvukalt noori ei oma piisavat haridust või 



PE513.123v02-00 6/35 AM\939864ET.doc

ET

eluaastat ei õpi, ei tööta ega osale 
koolitustel), kuid see kahjustab Euroopa 
ideed, ohustades majandusarengut, ühtse 
Euroopa elukvaliteedi ja töötingimuste 
jätkusuutlikkust, aga ka liidu piirkondade 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, mis on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 174;

koolitust (14 miljonit noort vanuses 15–30 
eluaastat ei õpi, ei tööta ega osale 
koolitustel), kuid see kahjustab Euroopa 
ideed, ohustades majandusarengut, ühtse 
Euroopa elukvaliteedi ja töötingimuste 
jätkusuutlikkust, aga ka liidu piirkondade 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, mis on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 174;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu noorte töötusele ja 
eelkõige liikmesriikidevahelistele suurtele 
erinevustele selles vallas (teatavates 
liikmesriikides on see vähem kui 15% ja 
teistes üle 55%), samuti asjaolule, et 
arvukalt noori ei oma piisavat haridust või 
koolitust (14 miljonit noort vanuses 15–30 
eluaastat ei õpi, ei tööta ega osale 
koolitustel), kuid see kahjustab Euroopa 
ideed, ohustades majandusarengut, ühtse 
Euroopa elukvaliteedi ja töötingimuste 
jätkusuutlikkust, aga ka liidu piirkondade 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, mis on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 174;

1. juhib tähelepanu noorte töötusele ja 
eelkõige liikmesriikidevahelistele suurtele 
erinevustele selles vallas (teatavates 
liikmesriikides on see vähem kui 15% ja 
teistes üle 55%), samuti asjaolule, et 
arvukalt noori ei oma piisavat haridust või 
koolitust (14 miljonit noort vanuses 15–30 
eluaastat ei õpi, ei tööta ega osale 
koolitustel), kuid see kahjustab Euroopa 
ideed, vähendades ELi tulevast 
majanduskasvu potentsiaali ning
ohustades majandusarengut, ühtse Euroopa 
elukvaliteedi ja töötingimuste 
jätkusuutlikkust, aga ka liidu piirkondade 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust, mis on sätestatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 174;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Patrice Tirolien
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Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab noorte ja töötute koolitamise 
ja toetamise põhimõtete määratlemisel 
piirkondliku tasandi olulisust, et paremini 
vastata tööturupiirkondade tegelikule 
olukorrale ja olla asjaomaste isikute 
jälgimisele lähemal;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et noored 
moodustavad oma sotsiaal-majandusliku 
olukorra poolest ELis ühe kõige 
haavatavama elanikkonnarühma seoses 
tööga, eriti praeguses majandus- ja 
finantskriisi olukorras, arvestades nende 
arvulist osakaalu tööturul ja seda, et 
noorte tööga seotud probleemid on kõige 
keerulisemad; nõuab seepärast tungivalt, 
et vaja on teha jõupingutusi selleks, et 
leida lahendusi, mis võimaldaksid 
Euroopa noortel, kes ei usu enam 
traditsioonilistesse lahendustesse tööga 
seotud probleemidele (haridus ja töö), 
sellest ummikseisust välja tulla ja leida 
konkreetseid vastuseid nende eri 
olukordadele, kohandades 
poliitikameetmeid noorte vajadustele, 
mitte vastupidi;

Or. es
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Muudatusettepanek 9
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab tõsiasja, et noorte töötus on 
tõusnud kujuteldamatule tasemele ning 
see nõuab tõhusamat tegutsemist nii ELi, 
riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil; on 
seega seisukohal, et ajal, mil Euroopa Liit 
peab toime tulema paljude raskuste ja 
probleemidega, on rohkem kui kunagi 
varem vaja tugevaid ja innovatiivseid 
noori, kes on valmis vastu astuma nende 
ees seisvatele probleemidele;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et kuigi majandustegevuse 
stimuleerimine on jätkusuutlike ja 
kestlike töökohtade loomise eeltingimus, 
on praeguse olukorra põhjused 
struktuursed ja tingitud haridus- ja 
tööhõivepoliitikast, mis vajab 
kohandamist, ent selleks on vaja uudseid 
atraktiivsemaid haridusstrateegiaid ja 
nende paremat piirkondlikku 
rakendamist, et soodustada 
tulemuslikumate aktiivsesse tööellu 
ülemineku strateegiate rakendamist (kooli 
ja töö vahel tugevate seoste loomist) ja 
kindlamate karjäärivalikute loomist;

2. toonitab, et pärast Euroopat tabanud 
majanduskriisi on praeguse olukorra 
põhjused struktuursed ja tingitud haridus-
ja tööhõivepoliitikast, mis vajab 
parandamist; rõhutab vajadust uute 
atraktiivsemate ja kaasavamate 
haridusstrateegiate kasutuselevõtu järele,
mis soodustavad eelkõige 
haridussüsteemist lahkunud noorte 
tulemuslikku üleminekut aktiivsesse 
tööellu ja kindlamate karjäärivalikute 
loomist;

Or. fr
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Muudatusettepanek 11
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et kuigi majandustegevuse 
stimuleerimine on jätkusuutlike ja kestlike 
töökohtade loomise eeltingimus, on 
praeguse olukorra põhjused struktuursed 
ja tingitud haridus- ja tööhõivepoliitikast, 
mis vajab kohandamist, ent selleks on vaja
uudseid atraktiivsemaid haridusstrateegiaid 
ja nende paremat piirkondlikku 
rakendamist, et soodustada 
tulemuslikumate aktiivsesse tööellu 
ülemineku strateegiate rakendamist (kooli 
ja töö vahel tugevate seoste loomist) ja 
kindlamate karjäärivalikute loomist;

2. toonitab, et on vaja stimuleerida
majandustegevust, sest see on 
jätkusuutlike ja kestlike töökohtade 
loomise eeltingimus, ning rõhutab 
vajadust lahendada haridus- ja 
tööhõivepoliitikast tingitud 
struktuuriprobleemid; vaja on
atraktiivsemaid haridusstrateegiaid ja 
nende paremat piirkondlikku rakendamist,
võttes arvesse, et olukorrad on erinevad, 
ja rakendades strateegiat paindlikult 
vastavalt piirkondade konkreetsetele 
vajadustele ja erijoontele, et soodustada 
tulemuslikumate aktiivsesse tööellu 
ülemineku strateegiate rakendamist (kooli 
ja töö vahel tugevate seoste loomist) ja 
kindlamate karjäärivalikute loomist;

Or. es

Muudatusettepanek 12
Karima Delli, Ana Miranda

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et kuigi majandustegevuse 
stimuleerimine on jätkusuutlike ja kestlike 
töökohtade loomise eeltingimus, on 
praeguse olukorra põhjused struktuursed ja 
tingitud haridus- ja tööhõivepoliitikast, mis 
vajab kohandamist, ent selleks on vaja 
uudseid atraktiivsemaid 
haridusstrateegiaid ja nende paremat 

2. toonitab, et kuigi majandustegevuse 
stimuleerimine on inimväärsete,
jätkusuutlike ja kestlike töökohtade 
loomise eeltingimus, on praeguse olukorra 
põhjused struktuursed ja tingitud muu 
hulgas haridus- ja tööhõivepoliitikast, mis 
vajab kohandamist, et soodustada 
tulemuslikumate aktiivsesse tööellu 
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piirkondlikku rakendamist, et soodustada 
tulemuslikumate aktiivsesse tööellu 
ülemineku strateegiate rakendamist (kooli 
ja töö vahel tugevate seoste loomist) ja 
kindlamate karjäärivalikute loomist;

ülemineku strateegiate rakendamist (kooli 
ja töö vahel tugevate seoste loomist) ja 
kindlamate karjäärivalikute loomist;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et kuigi majandustegevuse 
stimuleerimine on jätkusuutlike ja kestlike 
töökohtade loomise eeltingimus, on 
praeguse olukorra põhjused struktuursed ja 
tingitud haridus- ja tööhõivepoliitikast, mis 
vajab kohandamist, ent selleks on vaja 
uudseid atraktiivsemaid haridusstrateegiaid 
ja nende paremat piirkondlikku 
rakendamist, et soodustada 
tulemuslikumate aktiivsesse tööellu 
ülemineku strateegiate rakendamist (kooli 
ja töö vahel tugevate seoste loomist) ja 
kindlamate karjäärivalikute loomist;

2. toonitab, et kuigi majandustegevuse 
stimuleerimine on jätkusuutlike ja kestlike 
töökohtade loomise eeltingimus, on 
praeguse olukorra põhjused struktuursed ja 
tingitud haridus- ja tööhõivepoliitikast, mis 
vajab kohandamist, ent selleks on vaja 
uudseid atraktiivsemaid haridusstrateegiaid 
ja nende paremat piirkondlikku 
rakendamist, et soodustada 
tulemuslikumate aktiivsesse tööellu 
ülemineku strateegiate rakendamist (kooli 
ja töö vahel tugevate seoste loomist) ja 
kindlamate karjäärivalikute loomist; 
rõhutab majanduskriisi ja 
kokkuhoiumeetmete murettekitavaid 
tagajärgi noorte olukorrale; tuletab 
meelde, et eelarvekärped kahjustavad 
tõsiselt investeeringute tegemist noorte 
tuleviku jaoks eriti olulistesse 
valdkondadesse, nagu haridus, koolitus, 
teadusuuringud ja innovatsioon;

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Dimitar Stoyanov
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Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et kuigi majandustegevuse 
stimuleerimine on jätkusuutlike ja kestlike 
töökohtade loomise eeltingimus, on
praeguse olukorra põhjused struktuursed ja 
tingitud haridus- ja tööhõivepoliitikast, mis
vajab kohandamist, ent selleks on vaja 
uudseid atraktiivsemaid 
haridusstrateegiaid ja nende paremat
piirkondlikku rakendamist, et soodustada 
tulemuslikumate aktiivsesse tööellu 
ülemineku strateegiate rakendamist (kooli 
ja töö vahel tugevate seoste loomist) ja 
kindlamate karjäärivalikute loomist;

2. toonitab, et majandustegevuse 
stimuleerimine on jätkusuutlike, stabiilsete
ja kestlike töökohtade loomise eeltingimus 
ning et praeguse olukorra põhjused on 
struktuursed ja tingitud haridus- ja 
tööhõivepoliitikast, mis vajab parandamist 
uute atraktiivsemate, ettevõtjate 
vajadustele vastavate haridusstrateegiate 
väljatöötamise ja nende parema
piirkondliku rakendamise abil, et 
soodustada tulemuslikumate aktiivsesse 
tööellu ülemineku strateegiate rakendamist 
(kooli ja töö vahel tugevate seoste 
loomist);

Or. bg

Muudatusettepanek 15
Maria do Céu Patrão Neves

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et kuigi majandustegevuse 
stimuleerimine on jätkusuutlike ja kestlike 
töökohtade loomise eeltingimus, on 
praeguse olukorra põhjused struktuursed ja 
tingitud haridus- ja tööhõivepoliitikast, mis
vajab kohandamist, ent selleks on vaja 
uudseid atraktiivsemaid haridusstrateegiaid 
ja nende paremat piirkondlikku 
rakendamist, et soodustada 
tulemuslikumate aktiivsesse tööellu 
ülemineku strateegiate rakendamist (kooli 
ja töö vahel tugevate seoste loomist) ja 
kindlamate karjäärivalikute loomist;

2. toonitab, et kuigi majandustegevuse 
stimuleerimine on jätkusuutlike ja kestlike 
töökohtade loomise eeltingimus, on 
praeguse olukorra põhjused struktuursed ja 
tingitud haridus- ja tööhõivepoliitikast, mis 
vajab kohandamist, ent selleks on vaja 
uudseid atraktiivsemaid haridusstrateegiaid 
ja nende paremat piirkondlikku 
rakendamist, et soodustada 
tulemuslikumate aktiivsesse tööellu 
ülemineku strateegiate rakendamist (kooli 
ja töö vahel tugevate seoste loomist) ja 
kindlamate karjäärivalikute loomist; peale 
nende tegurite on oluline määratleda iga 
piirkonna arengu jaoks prioriteetsed 
valdkonnad ning kujundada välja või 
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luua vastavad ettevõtluskavad noorte 
jaoks;

Or. pt

Muudatusettepanek 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et kuigi majandustegevuse 
stimuleerimine on jätkusuutlike ja kestlike 
töökohtade loomise eeltingimus, on 
praeguse olukorra põhjused struktuursed ja 
tingitud haridus- ja tööhõivepoliitikast, mis 
vajab kohandamist, ent selleks on vaja 
uudseid atraktiivsemaid haridusstrateegiaid 
ja nende paremat piirkondlikku 
rakendamist, et soodustada 
tulemuslikumate aktiivsesse tööellu 
ülemineku strateegiate rakendamist (kooli 
ja töö vahel tugevate seoste loomist) ja 
kindlamate karjäärivalikute loomist;

2. toonitab, et kuigi majandustegevuse 
stimuleerimine on jätkusuutlike ja kestlike 
töökohtade loomise eeltingimus, on 
praeguse olukorra põhjused struktuursed ja 
tingitud haridus- ja tööhõivepoliitikast, mis 
vajab kohandamist, ent selleks on vaja 
uudseid atraktiivsemaid haridusstrateegiaid 
ja nende paremat piirkondlikku 
rakendamist, et soodustada 
tulemuslikumate aktiivsesse tööellu 
ülemineku strateegiate rakendamist (kooli 
ja töö vahel tugevate seoste loomist) ja 
kindlamate karjäärivalikute loomist, 
sealhulgas õpingute ajal kõikidel erialadel 
kohustuslikku praktikat, et pakkuda 
erialavaldkonnas esimest töökogemust;

Or. ro

Muudatusettepanek 17
Marietje Schaake

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et kuigi majandustegevuse 
stimuleerimine on jätkusuutlike ja kestlike 
töökohtade loomise eeltingimus, on 
praeguse olukorra põhjused struktuursed ja 

2. toonitab, et kuigi majandustegevuse 
stimuleerimine on jätkusuutlike ja kestlike 
töökohtade loomise eeltingimus, on 
praeguse olukorra põhjused struktuursed ja 
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tingitud haridus- ja tööhõivepoliitikast, mis 
vajab kohandamist, ent selleks on vaja 
uudseid atraktiivsemaid haridusstrateegiaid 
ja nende paremat piirkondlikku 
rakendamist, et soodustada 
tulemuslikumate aktiivsesse tööellu 
ülemineku strateegiate rakendamist (kooli 
ja töö vahel tugevate seoste loomist) ja 
kindlamate karjäärivalikute loomist;

tingitud haridus- ja tööhõivepoliitikast, mis 
vajab kohandamist, ent selleks on vaja 
uudseid atraktiivsemaid haridusstrateegiaid 
ja nende paremat piirkondlikku 
rakendamist, et soodustada 
tulemuslikumate aktiivsesse tööellu 
ülemineku strateegiate rakendamist (kooli 
ja töö vahel tugevate seoste loomist eeskätt 
duaalsete koolitussüsteemide abil) ja 
kindlamate karjäärivalikute loomist;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et kuigi majandustegevuse 
stimuleerimine on jätkusuutlike ja kestlike 
töökohtade loomise eeltingimus, on 
praeguse olukorra põhjused struktuursed ja 
tingitud haridus- ja tööhõivepoliitikast, mis 
vajab kohandamist, ent selleks on vaja 
uudseid atraktiivsemaid haridusstrateegiaid 
ja nende paremat piirkondlikku 
rakendamist, et soodustada 
tulemuslikumate aktiivsesse tööellu 
ülemineku strateegiate rakendamist (kooli 
ja töö vahel tugevate seoste loomist) ja 
kindlamate karjäärivalikute loomist;

2. toonitab, et kuigi majandustegevuse 
stimuleerimine on jätkusuutlike ja kestlike 
töökohtade loomise eeltingimus, on 
praeguse olukorra põhjused struktuursed ja 
tingitud haridus- ja tööhõivepoliitikast, mis 
vajab kohandamist, ent selleks on vaja 
uudseid atraktiivsemaid haridusstrateegiaid 
ja nende paremat piirkondlikku 
rakendamist ning luua piirkondade ja 
asjaomaste liikmesriikide vahel 
kogemuste ja parimate tavade vahetamise 
platvormide võrgustik, et soodustada 
tulemuslikumate aktiivsesse tööellu 
ülemineku strateegiate rakendamist (kooli 
ja töö vahel tugevate seoste loomist) ja 
kindlamate karjäärivalikute loomist;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Marietje Schaake
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Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab töökohtade nõudluse ja 
pakkumise geograafiliste erinevustega 
tegelemise vajadust nii 
liikmesriikidesiseselt kui ka -vaheliselt 
iseäranis EURESi reformide abil, et 
parandada noorte töövõimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et Euroopa 
regionaalpoliitika, mis tugevdab ja 
täiendab liikmesriikide jõupingutusi 
majandustegevuse stimuleerimises ja 
tööhõive toetamises kogu Euroopa 
territooriumil ja eriti kriisi tõttu kõige 
enam kannatanud piirkondades, on üks 
ELi tähtsaid vahendeid selleks, et aidata 
praegusest olukorrast välja tulla, kuna see 
poliitika juhib ja suunab vajalike 
struktuurireformide elluviimist ja 
koondab investeeringuid kõige 
tähtsamatesse meetmetesse; peab 
põhitähtsaks ühtse strateegilise 
raamistiku viie fondi (ERF, ESF, 
Ühtekuuluvusfond, EAFRD ja EMKF) 
koordineeritud tegevust konkurentsivõime 
ja lähenemise ühiselt edendamiseks, 
kehtestades iga Euroopa riigi ja piirkonna 
jaoks kõige sobivamad 
investeerimisprioriteedid ning toetades 
kõiki rahastamisvahendeid, mis võiksid 
stimuleerida erasektori investeeringuid 
nii, et samal ajal suudetakse riiklike 
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investeeringute mõju mitmekordistada;

Or. es

Muudatusettepanek 21
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. rõhutab, et selleks, et kogu ELis oleks 
tagatud majanduslik, sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus, on vaja, et 
investeeritaks ebasoodsamas olukorras 
olevatesse piirkondadesse; neid 
investeeringuid tuleb teha 
struktuurifondide kaudu, vältides seda, et 
on piirkondi, kus tegevus puudub või see 
on vähene, soodustades nii erasektori 
investeeringuid ning majandus- ja 
regionaalarengut;

Or. es

Muudatusettepanek 22
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 c. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
soodustada noorte liikuvust nii riikide kui
ka Euroopa tasandil, mis võimaldab 
noorte isiklikku ja kutsealast arengut;

Or. es
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Muudatusettepanek 23
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et kuna igal aastal kaob 
ligikaudu 15% töökohtadest ning samal 
ajal luuakse neid sama palju juurde,
eeldab tõeliselt tõhus tööhõivepoliitika 
üldist nägemust ning valmisolekut 
muutusteks; on seisukohal, et välja tuleb 
töötada kutsekvalifikatsioonipoliitika,
mille raames ergutada tulemuslikult 
oskuste esialgset ja püsivat vastavusse 
viimist ettevõtjate ja majanduse 
vajadustega kõikides ELi piirkondades;

3. on seisukohal, et tööturgu mõjutavad 
töökohtade kadumine ja nende loomine 
erinevates majandussektorites, mistõttu 
tuleb teha pidevalt tööd töötute 
koolitamise ja nende sotsiaalkaitse- ja 
jälgimissüsteemide valdkonnas, et toetada 
ettevõtjaid ja töötajaid selles 
struktuurilises ebakindluses; on 
seisukohal, et tõhus tööhõivepoliitika 
peaks seega keskenduma 
kvalifikatsioonidele ja oskustele, mis 
vastavad ELi tegevuspiirkondade 
ettevõtjate vajadustele;

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Karima Delli, Ana Miranda

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et kuna igal aastal kaob 
ligikaudu 15% töökohtadest ning samal 
ajal luuakse neid sama palju juurde, 
eeldab tõeliselt tõhus tööhõivepoliitika 
üldist nägemust ning valmisolekut 
muutusteks; on seisukohal, et välja tuleb 
töötada kutsekvalifikatsioonipoliitika, mille 
raames ergutada tulemuslikult oskuste 
esialgset ja püsivat vastavusse viimist 
ettevõtjate ja majanduse vajadustega 
kõikides ELi piirkondades;

3. on arvamusel, et üldises käsitluses 
tuleks tõeliselt tõhusa tööhõivepoliitika 
raames muutustele asjakohaselt 
reageerida, pöörates eriti suurt 
tähelepanu enim tõrjutud ning kõige 
suurema töötuse ohuga ja ebasoodsate 
piirkondade elanikkonnarühmadele; on 
seisukohal, et välja tuleb töötada 
kutsekvalifikatsioonipoliitika, mille raames 
ergutada tulemuslikult oskuste esialgset ja 
püsivat vastavusse viimist ettevõtjate ja 
majanduse vajadustega kõikides ELi 
piirkondades;
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Or. en

Muudatusettepanek 25
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et kuna igal aastal kaob 
ligikaudu 15% töökohtadest ning samal 
ajal luuakse neid sama palju juurde, eeldab
tõeliselt tõhus tööhõivepoliitika üldist 
nägemust ning valmisolekut muutusteks; 
on seisukohal, et välja tuleb töötada
kutsekvalifikatsioonipoliitika, mille raames 
ergutada tulemuslikult oskuste esialgset ja 
püsivat vastavusse viimist ettevõtjate ja 
majanduse vajadustega kõikides ELi 
piirkondades;

3. on arvamusel, et kuna igal aastal kaob 
ligikaudu 15% töökohtadest ning samal 
ajal luuakse neid sama palju juurde, on 
tõeliselt jätkusuutliku majanduskasvu ja 
tööhõive saavutamiseks vaja globaalset 
nägemust ning valmisolekut muutusteks; 
on arvamusel, et meetmed on tõhusad 
vaid siis, kui need on kõik omavahel 
tihedalt seotud nii, et suureneb tootlikkus, 
stimuleeritakse erasektori investeeringuid 
ja soodustatakse suure 
kasvupotentsiaaliga sektoreid, eriti 
keskkonnahoidliku majanduse ja IKTga 
seotud sektoreid; on seisukohal, et selles 
kontekstis on otsustava tähtsusega 
inimkapitali suutlikkuse arendamine, 
kehtestades selleks 
kutsekvalifikatsioonipoliitika, mille raames 
ergutada tulemuslikult oskuste esialgset ja 
püsivat vastavusse viimist ettevõtjate ja 
majanduse vajadustega kõikides ELi 
piirkondades;

Or. es

Muudatusettepanek 26
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et kuna igal aastal kaob 3. on arvamusel, et kuna igal aastal kaob 
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ligikaudu 15% töökohtadest ning samal 
ajal luuakse neid sama palju juurde, eeldab 
tõeliselt tõhus tööhõivepoliitika üldist 
nägemust ning valmisolekut muutusteks; 
on seisukohal, et välja tuleb töötada 
kutsekvalifikatsioonipoliitika, mille raames 
ergutada tulemuslikult oskuste esialgset ja 
püsivat vastavusse viimist ettevõtjate ja 
majanduse vajadustega kõikides ELi 
piirkondades;

ligikaudu 15% töökohtadest ning samal 
ajal luuakse neid sama palju juurde, eeldab 
tõeliselt tõhus tööhõivepoliitika üldist 
nägemust ning valmisolekut muutusteks; 
toonitab kõrghariduse ja tööturu vahelise 
lünga täitmise tähtsust ning rõhutab, et 
õpetatavate oskuste olemasolevatele 
töökohtadele mittevastavuse probleemi 
lahendamisega peavad peamiselt tegelema 
haridusasutused; kutsub ELi 
haridusministreid ja kõrgharidusasutusi 
üles muutma õpipoisiõpe ja praktika 
asjaomaste õppekavade ja kursuste 
lahutamatuks osaks; on seisukohal, et 
välja tuleb töötada 
kutsekvalifikatsioonipoliitika, mille raames 
ergutada tulemuslikult oskuste esialgset ja 
püsivat vastavusse viimist ettevõtjate ja 
majanduse vajadustega kõikides ELi 
piirkondades;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on arvamusel, et kuna igal aastal kaob 
ligikaudu 15% töökohtadest ning samal 
ajal luuakse neid sama palju juurde, eeldab 
tõeliselt tõhus tööhõivepoliitika üldist 
nägemust ning valmisolekut muutusteks; 
on seisukohal, et välja tuleb töötada 
kutsekvalifikatsioonipoliitika, mille raames 
ergutada tulemuslikult oskuste esialgset ja 
püsivat vastavusse viimist ettevõtjate ja 
majanduse vajadustega kõikides ELi 
piirkondades;

3. on arvamusel, et kuna igal aastal kaob 
ligikaudu 15% töökohtadest ning samal 
ajal luuakse neid sama palju juurde, eeldab 
tõeliselt tõhus tööhõivepoliitika üldist 
nägemust ning valmisolekut muutusteks; 
on seisukohal, et välja tuleb töötada 
kutsekvalifikatsioonipoliitika, mille raames 
ergutada tulemuslikult oskuste esialgset ja 
püsivat vastavusse viimist ettevõtjate ja 
majanduse vajadustega kõikides ELi 
piirkondades ning ennetada 
tööjõupuuduse suurenemist kutsealadel, 
kus on juba praegu tööjõust puudus;

Or. ro
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Muudatusettepanek 28
Dimitar Stoyanov

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 а. nõuab töökohtade suuremat 
stabiilsust ja kindlust ning 
kaitsemehhanisme, mis aitaksid ennetada 
Euroopa noorte ärakasutamist tööandjate 
poolt, nagu mõnes liikmesriigis tehakse;

Or. bg

Muudatusettepanek 29
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tuletab meelde, et VKEd on Euroopa 
arengumootor, tööhõive alus ja peamine 
vahend kriisist väljumiseks; peab seetõttu 
oluliseks parandada VKEde juurdepääsu 
rahastamisvõimalustele ja 
ettevõtluskeskkonda, milles nad 
tegutsevad;

Or. es

Muudatusettepanek 30
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seisukohal, et linnadel ja 
piirkondadel peaks ELi 
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tööhõivestrateegiatega seoses olema 
olulisem ülesanne kohalike tööturgude 
hindamisel ja noortele mõeldud 
programmide kohandamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Dimitar Stoyanov

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. ergutab liikmesriike ning piirkondlikke 
ja kohalikke ametiasutusi tagama
tõhusama haridus- ja tööhõivepoliitika, 
mis peaks tuginema kolmele järgmisele 
põhimõttele: ennetamine, et prognoosida
paremini tööturu arengut ja ühtlustada 
seda edukamalt haridus- ja 
koolitussektoriga, kõikide sidusrühmade 
suurem kaasamine ning piirkondlik käsitus, 
mis võimaldaks võtta kasutusele 
probleemide tuvastamise ja otsuste 
langetamise tõhusamad mehhanismid ning 
anda kvalifikatsiooniga seotud vajadustest 
parema ülevaate;

4. ergutab liikmesriike ning piirkondlikke 
ja kohalikke ametiasutusi välja töötama
haridus- ja koolitusstrateegiaid ning 
piirkondadevahelise koostöö tugevdamise 
abil tööturu laiendamise strateegiaid, mis 
peaksid tuginema järgmistele 
põhimõtetele: ennetamine, et kohaneda
paremini tööturu arenguga ja ühtlustada 
seda edukamalt haridus- ja 
koolitussektoriga, kõikide sidusrühmade 
ja kohalike partnerite suurem kaasamine 
ning piirkondlik käsitus, mis võimaldaks 
võtta kasutusele probleemide tuvastamise 
ja otsuste langetamise tõhusamad 
mehhanismid ning anda kvalifikatsiooniga 
seotud vajadustest parema ülevaate;

Or. bg

Muudatusettepanek 32
Karima Delli, Ana Miranda

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. ergutab liikmesriike ning piirkondlikke 
ja kohalikke ametiasutusi tagama tõhusama 

4. ergutab liikmesriike ning piirkondlikke 
ja kohalikke ametiasutusi tagama tõhusama 
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haridus- ja tööhõivepoliitika, mis peaks 
tuginema kolmele järgmisele põhimõttele: 
ennetamine, et prognoosida paremini 
tööturu arengut ja ühtlustada seda 
edukamalt haridus- ja koolitussektoriga, 
kõikide sidusrühmade suurem kaasamine 
ning piirkondlik käsitus, mis võimaldaks 
võtta kasutusele probleemide tuvastamise 
ja otsuste langetamise tõhusamad 
mehhanismid ning anda kvalifikatsiooniga 
seotud vajadustest parema ülevaate;

haridus- ja tööhõivepoliitika, mis peaks 
tuginema kolmele järgmisele põhimõttele:

– ennetamine, et prognoosida paremini 
tööturu arengut ja ühtlustada seda 
edukamalt haridus- ja koolitussektoriga;
nõuab sellega seoses, et komisjon teeks 
liikmesriikidega tihedamat koostööd, et 
kehtestada keskpikad ja pikaajalised 
prognoosid kohaliku ja piirkondliku 
tööturu jaoks vajalike oskuste kohta;
– kõikide sidusrühmade, sealhulgas 
noorteorganisatsioonide suurem 
kaasamine;
– piirkondlik käsitus integreeritud 
territoriaalsete arengustrateegiate raames, 
võttes arvesse kohalikke vajadusi ja 
piirkondlikku eripära, mis võimaldab 
tulevikule suunatud töökohti paremini ära 
tunda, iseäranis sellistes innovatiivsetes 
sektorites nagu keskkonnasäästlikud 
töökohad ja sotsiaalne ettevõtlus, mis
võimaldaks võtta kasutusele probleemide 
tuvastamise ja otsuste langetamise 
tõhusamad mehhanismid ning anda 
kvalifikatsiooniga seotud vajadustest 
parema ülevaate;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. ergutab liikmesriike ning piirkondlikke 
ja kohalikke ametiasutusi tagama tõhusama 
haridus- ja tööhõivepoliitika, mis peaks 
tuginema kolmele järgmisele põhimõttele: 
ennetamine, et prognoosida paremini 
tööturu arengut ja ühtlustada seda 
edukamalt haridus- ja koolitussektoriga, 
kõikide sidusrühmade suurem kaasamine 
ning piirkondlik käsitus, mis võimaldaks 
võtta kasutusele probleemide tuvastamise 
ja otsuste langetamise tõhusamad 
mehhanismid ning anda kvalifikatsiooniga 
seotud vajadustest parema ülevaate;

4. ergutab liikmesriike ning piirkondlikke 
ja kohalikke ametiasutusi rakendama 
noortegarantii raames välja töötatud 
meetmeid, edendama noorte töötuse 
vähendamist ning mittetöötavate ja 
mitteõppivate noorte rühma silmas 
pidades positiivset mõju avaldanud 
edukate lahenduste vahetamist ning
tagama tõhusama haridus- ja 
tööhõivepoliitika, mis peaks tuginema 
kolmele järgmisele põhimõttele: 
ennetamine, et prognoosida paremini 
tööturu arengut ja ühtlustada seda 
edukamalt haridus- ja koolitussektoriga, 
kõikide sidusrühmade suurem kaasamine 
ning piirkondlik käsitus, mis võimaldaks 
võtta kasutusele probleemide tuvastamise 
ja otsuste langetamise tõhusamad 
mehhanismid ning anda kvalifikatsiooniga 
seotud vajadustest parema ülevaate;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Marietje Schaake

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. ergutab liikmesriike ning piirkondlikke 
ja kohalikke ametiasutusi tagama tõhusama 
haridus- ja tööhõivepoliitika, mis peaks 
tuginema kolmele järgmisele põhimõttele: 
ennetamine, et prognoosida paremini 
tööturu arengut ja ühtlustada seda 
edukamalt haridus- ja koolitussektoriga, 
kõikide sidusrühmade suurem kaasamine 
ning piirkondlik käsitus, mis võimaldaks 
võtta kasutusele probleemide tuvastamise 
ja otsuste langetamise tõhusamad 
mehhanismid ning anda kvalifikatsiooniga 

4. ergutab liikmesriike ning piirkondlikke 
ja kohalikke ametiasutusi tagama tõhusama 
haridus- ja tööhõivepoliitika, mis peaks 
tuginema kolmele järgmisele põhimõttele: 
ennetamine, et prognoosida paremini 
tööturu arengut ja ühtlustada seda 
edukamalt haridus- ja koolitussektoriga, 
kõikide sidusrühmade suurem kaasamine 
eeskätt erasektoris ning piirkondlik 
käsitus, mis võimaldaks võtta kasutusele 
probleemide tuvastamise ja otsuste 
langetamise tõhusamad mehhanismid ning 
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seotud vajadustest parema ülevaate; anda kvalifikatsiooniga seotud vajadustest 
parema ülevaate;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Karima Delli, Ana Miranda

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. palub liikmesriikidel ergutada noorte 
liikuvust oskuste ja kvalifikatsioonide 
parema tunnustamise, eri 
sotsiaalkindlustussüsteemide parema 
kooskõlastamise ning parema 
juurdepääsu tagamisega eluasemele, 
sealhulgas sotsiaaleluruumidele ning 
laenudele;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab elukestva õppe programmide 
olulisust ümberkvalifitseerumise 
soodustamiseks; rõhutab sellega seoses 
Euroopa programmide tõhusust, mida 
tuleks järgmisel rahastamiskava perioodil 
säilitada ja tugevdada;

Or. fr
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Muudatusettepanek 37
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub liikmesriike ja nende piirkondi 
üles arendama koolist väljalangemise 
vähendamise ja varakult 
haridussüsteemist lahkunud noorte 
taasintegreerimise poliitikat; rõhutab 
sellega seoses paljudes liikmesriikides 
keskkooliõpilaste ja tudengite toetamiseks 
ja suunamiseks tehtud olulisi 
jõupingutusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Marietje Schaake

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. nõuab liikmesriikidelt tungivalt 
õpipoisiõppe, väljaõppe ja praktikaga 
seotud takistuste kõrvaldamist, et viia 
noorte tööpõhiste koolitusvõimaluste 
pakkumine kooskõlla nõudlusega, 
parandades seega iseäranis piirialadel 
liikuvust ja tööhõivet;

Or. en

Muudatusettepanek 39
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. palub liikmesriikidel vältida kärpeid 
sellistes tähtsates valdkondades nagu
haridus ja innovatsioon, sest koos 
majandus- ja finantskriisi muude 
negatiivsete tagajärgedega saab neist 
kärbetest tõsine takistus noorte töötusega 
võitlemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Maria do Céu Patrão Neves

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kuna Euroopa Liidu sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmis 
(2014–2020) on rõhutatud ebapiisavaid 
teadmisi tegurina, mis piirab sotsiaalse 
innovatsiooni arengut ELis, stimuleerib 
liikmesriike ning piirkondlikke ja 
kohalikke asutusi mitte üksnes edendama 
toetusprogrammide levitamist noortele 
ettevõtjatele, vaid ka arvestama 
olemasolevates ettevõtluskavades 
piirkondlikku eripära, sest just see võib 
määrata, kas noorte algatused on edukad 
või mitte, eriti äärepoolseimates 
piirkondades;

Or. pt

Muudatusettepanek 41
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. kutsub liikmesriike üles soodustama 
oma vastavates haridussüsteemides
kutsevaldkondi, mida koolide ja ülikoolide 
õppekavades väärtustatakse liiga vähe; on 
seisukohal, et nimetatud 
kutsevaldkondadel on liikmesriikide 
piirkondade tööhõivega seoses suur 
potentsiaal;

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab, et ELi programmid ning 
iseäranis struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondide vahendid oleksid 
tõhusaimad vahendid noortele uute 
töökohtade loomiseks ning et seetõttu 
tuleks neile programmidele pöörata 
rohkem tähelepanu ja kõik piirkonnad 
peaksid olemasolevaid ELi vahendeid 
noorte kasuks maksimaalselt ära 
kasutama;

Or. en

Muudatusettepanek 43
Karima Delli, Ana Miranda

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et selle murettekitava olukorra 5. nõuab, et selle murettekitava olukorra 
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kiireks lahendamiseks kasutataks kõiki 
Euroopa rahalisi vahendeid, eelkõige 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ning eriti 
ESFi ja ERFi;

kiireks lahendamiseks kasutataks kõiki 
Euroopa rahalisi vahendeid, eelkõige 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ning eriti 
ESFi ja ERFi; rõhutab tungivat vajadust 
pühendada 2014.–2020. aasta 
programmitöö perioodil vähemalt 25% 
ühtekuuluvuspoliitika eraldistest Euroopa 
Sotsiaalfondile ning näha vähemalt 20% 
ESFi vahenditest ette strateegia „Euroopa 
2020” sotsiaalse kaasatuse ja vaesuse 
vähendamise edendamise juhtalgatusele, 
milles noorte töötusega tegelemine oleks 
esmatähtsal kohal; palub liikmesriikidel 
ning kohalikel ja piirkondlikel asutustel 
välja töötada integreeritud territoriaalse 
arengu strateegiad, sealhulgas koolitus- ja 
tööhõivestrateegiad, ning kasutada nende 
toetamiseks uusi investeeringuid, eeskätt 
selleks, et luua noortele tööhõivevõimalusi 
ja toetada juurdepääsetava sotsiaalse 
taristu rajamist ja parandamist;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et selle murettekitava olukorra 
kiireks lahendamiseks kasutataks kõiki 
Euroopa rahalisi vahendeid, eelkõige 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ning eriti 
ESFi ja ERFi;

5. nõuab, et selle murettekitava olukorra 
kiireks lahendamiseks kasutataks kõiki 
Euroopa rahalisi vahendeid, eelkõige 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ning eriti 
ESFi ja ERFi; rõhutab, et 
ühtekuuluvuspoliitika, eelkõige ESF, võib 
aidata ettevõtetel noori tööle võtta ja 
vähendada noorte töötust; märgib, et ESF 
peaks aitama vähendada ka noortele tööd 
andvate ettevõtete makse, et ergutada 
noortele töökohtade loomist ja vältida 
bürokraatiat, millega ettevõtted peavad 
Euroopa rahastamisvahendeid taotledes 
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silmitsi seisma;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et selle murettekitava olukorra 
kiireks lahendamiseks kasutataks kõiki 
Euroopa rahalisi vahendeid, eelkõige 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ning eriti 
ESFi ja ERFi;

5. nõuab, et selle murettekitava olukorra 
kiireks lahendamiseks kasutataks kõiki 
Euroopa rahalisi vahendeid, eelkõige 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ning eriti 
ESFi ja ERFi, kohaldades tööturu ja 
hariduse jaoks vajalikke meetmeid 
eesmärgiga toetada töötajate üleminekut 
tootmissektori vajadustest lähtuvalt ning 
uusi kvalifikatsioone ja töökohti (kaasa 
arvatud muu hulgas keskkonnahoidlikke 
töökohti ja töökohti, mida nõuavad 
demograafilised muutused, uued 
tehnoloogialahendused ja tööhõive 
mitmekesistamine maapiirkondades);

Or. es

Muudatusettepanek 46
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et selle murettekitava olukorra 
kiireks lahendamiseks kasutataks kõiki 
Euroopa rahalisi vahendeid, eelkõige 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ning eriti 
ESFi ja ERFi;

5. nõuab, et selle murettekitava olukorra 
kiireks lahendamiseks kasutataks kõiki 
Euroopa rahalisi vahendeid, eelkõige 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ning eriti 
ESFi ja ERFi; nõuab, et erilist tähelepanu 
pöörataks noorte töötusest kõige enam 
mõjutatud piirkondadele, kus noorte 
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töötus ulatub teatud juhtudel üle 50% ja 
suurendab veelgi piirkondade erinevusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 47
Dimitar Stoyanov

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et selle murettekitava olukorra 
kiireks lahendamiseks kasutataks kõiki 
Euroopa rahalisi vahendeid, eelkõige 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ning eriti 
ESFi ja ERFi;

5. nõuab, et noorte töötusega võitlemiseks
kasutataks kõiki Euroopa rahalisi 
vahendeid, eelkõige ühtekuuluvuspoliitika 
vahendeid ning eriti ESFi ja ERFi;

Or. bg

Muudatusettepanek 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et selle murettekitava olukorra 
kiireks lahendamiseks kasutataks kõiki 
Euroopa rahalisi vahendeid, eelkõige 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ning eriti 
ESFi ja ERFi;

5. nõuab, et struktuurifondide vahendite 
kasutamiseks majanduskasvu ja 
töökohtade edendamise eesmärgil 
tehtavate investeeringute ergutamiseks ja
selle murettekitava olukorra kiireks 
lahendamiseks kasutataks kõiki Euroopa 
rahalisi vahendeid, eelkõige 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ning eriti 
ESFi ja ERFi;

Or. en

Muudatusettepanek 49
Andreas Mölzer
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et selle murettekitava olukorra 
kiireks lahendamiseks kasutataks kõiki 
Euroopa rahalisi vahendeid, eelkõige 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ning eriti 
ESFi ja ERFi;

5. nõuab, et noorte töötusega võitlemise 
toetamiseks kasutataks kõiki Euroopa 
rahalisi vahendeid, eelkõige 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ning eriti 
ESFi ja ERFi;

Or. de

Muudatusettepanek 50
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab majandustegevuse 
taaselavdamise ja noortele töökohtade 
loomise erilist tähtsust; palub komisjonil 
ja liikmesriikidel välja töötada 
üleeuroopaline äriinkubaatori projekt, 
mille raames kõikide liikmesriikide 
äriinkubaatorid annaksid noortele 
ettevõtjatele võimaluse alustada oma 
ettevõtte tegevust kaitstud keskkonnas, 
ning sellesse investeerida, luues 
äriinkubaatori projekti üleeuroopalise 
ulatusega ühtsustunde; on lisaks 
seisukohal, et riskikapitali jaoks tuleks 
luua sobilik keskkond, pidades eelkõige 
silmas maksustamist, et toetada selle uue 
turu arengut;

Or. en

Muudatusettepanek 51
Karima Delli, Ana Miranda

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. ergutab Euroopa Investeerimispanka 
investeerima noortele töökohtade 
loomisesse, tingimusel, et EIP väldib 
lisakasumit ja annab laenu peamiselt 
VKEdele;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. väljendab heameelt Euroopa 
Ülemkogu 8. ja 9. veebruaril 2013 
esitatud teadaande üle noorte tööhõive 
algatuse loomise kohta, mis on suunatud 
piirkondadele, kus noorte töötuse määr on 
liidu keskmisest enam kui 25% kõrgem; 
rõhutab veel kord vajadust 
põhjendamatuid haldustakistusi piirava 
vahendi loomise järele; loodab, et 
nimetatud algatuse prioriteediks on 
noorte tööhõive garantii rahastamine 
Euroopa Liidus määruse [.../...] (ESFi 
määrus) raames;

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Verónica Lope Fontagné

Arvamuse projekt
Punkt 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et selleks, et investeering 
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ühtse strateegilise raamistiku fondidest 
oleks tõhus ning mõjutaks investeeringute 
ja Euroopa rahastamise kaudu 
maksimaalselt riigi ja selle piirkondade 
sotsiaal-majanduslikku olukorda, tuleb 
keskenduda piiratud arvule 
prioriteetidele, eriti kui riik teeb suuri 
jõupingutusi eelarve konsolideerimiseks;

Or. es

Muudatusettepanek 54
Younous Omarjee

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. väljendab heameelt komisjoni teadaande 
üle, et 2013. aasta juuniks esitatakse noorte 
töötuse vastu võitlemise meetmete pakett, 
millega täiendatakse noorte tööhõive 
algatust ja noortegarantiid ning pakutakse 
strateegia „Euroopa 2020” raames uusi
lahendusi jätkusuutlike töökohtade 
loomiseks, tööhõive ebakindluse 
vähendamiseks, liikuvusprogrammide 
tõhustamiseks ELis ning suurema 
piirkondadevahelise koostöö ergutamiseks 
(suuremal majanduslikul, sotsiaalsel ja 
territoriaalsel ühtekuuluvusel rajaneva 
majandus- ja rahaliidu tulevikku käsitleva 
tegevuskava raames).

6. väljendab heameelt komisjoni teadaande 
üle, et 2013. aasta juuniks esitatakse noorte 
töötuse vastu võitlemise meetmete pakett, 
millega täiendatakse noorte tööhõive 
algatust ja noortegarantiid, mille eesmärk 
on pakkuda lahendusi jätkusuutlike 
töökohtade loomiseks, tööhõive 
ebakindluse vähendamiseks, 
liikuvusprogrammide tõhustamiseks ELis 
ning suurema piirkondadevahelise koostöö 
ergutamiseks (suuremal majanduslikul, 
sotsiaalsel ja territoriaalsel ühtekuuluvusel 
rajaneva majandus- ja rahaliidu tulevikku 
käsitleva tegevuskava raames); märgib 
siiski, et noorte töötuse vastu võitlemiseks 
ettenähtud rahalised vahendid ei ole 
nõuetele vastavad; märgib, et ettepanek 
rahastada ELi noorte tööhõive algatust 
aastatel 2014–2020 kuni 6 miljardi euroga 
ei ole kaugeltki piisav, et avaldada 
märkimisväärset mõju noorte olukorrale; 
tuletab meelde, et Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni hinnangul on 
noortegarantii tõhusaks rakendamiseks 
aastatel 2014–2020 vaja 21 miljardit eurot 
rahalisi vahendeid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 55
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. väljendab heameelt komisjoni teadaande 
üle, et 2013. aasta juuniks esitatakse noorte 
töötuse vastu võitlemise meetmete pakett, 
millega täiendatakse noorte tööhõive 
algatust ja noortegarantiid ning 
pakutakse strateegia „Euroopa 2020” 
raames uusi lahendusi jätkusuutlike 
töökohtade loomiseks, tööhõive 
ebakindluse vähendamiseks, 
liikuvusprogrammide tõhustamiseks ELis 
ning suurema piirkondadevahelise koostöö 
ergutamiseks (suuremal majanduslikul, 
sotsiaalsel ja territoriaalsel ühtekuuluvusel 
rajaneva majandus- ja rahaliidu tulevikku 
käsitleva tegevuskava raames).

6. väljendab heameelt komisjoni teadaande 
üle, et 2013. aasta juuniks esitatakse noorte 
töötuse vastu võitlemise meetmete pakett, 
mis pakub strateegia „Euroopa 2020” 
raames uusi lahendusi jätkusuutlike 
töökohtade loomiseks, tööhõive 
ebakindluse vähendamiseks, 
liikuvusprogrammide tõhustamiseks ELis 
ning suurema piirkondadevahelise koostöö 
ergutamiseks (suuremal majanduslikul, 
sotsiaalsel ja territoriaalsel ühtekuuluvusel 
rajaneva majandus- ja rahaliidu tulevikku 
käsitleva tegevuskava raames).

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. väljendab heameelt komisjoni teadaande 
üle, et 2013. aasta juuniks esitatakse noorte 
töötuse vastu võitlemise meetmete pakett, 
millega täiendatakse noorte tööhõive 
algatust ja noortegarantiid ning pakutakse 
strateegia „Euroopa 2020” raames uusi 
lahendusi jätkusuutlike töökohtade 
loomiseks, tööhõive ebakindluse 
vähendamiseks, liikuvusprogrammide 
tõhustamiseks ELis ning suurema 
piirkondadevahelise koostöö ergutamiseks 
(suuremal majanduslikul, sotsiaalsel ja 

6. väljendab heameelt komisjoni teadaande 
üle, et 2013. aasta juuniks esitatakse noorte 
töötuse vastu võitlemise meetmete pakett, 
millega täiendatakse noorte tööhõive 
algatust ja noortegarantiid ning pakutakse 
strateegia „Euroopa 2020” raames uusi 
lahendusi jätkusuutlike töökohtade ja 
noortele võrdsete töövõimaluste
loomiseks, edendades seega sotsiaalset 
kaasatust, tööhõive ebakindluse 
vähendamiseks, liikuvusprogrammide 
tõhustamiseks ELis ning suurema 
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territoriaalsel ühtekuuluvusel rajaneva 
majandus- ja rahaliidu tulevikku käsitleva 
tegevuskava raames).

piirkondadevahelise koostöö ergutamiseks 
(suuremal majanduslikul, sotsiaalsel ja 
territoriaalsel ühtekuuluvusel rajaneva 
majandus- ja rahaliidu tulevikku käsitleva 
tegevuskava raames).

Or. en

Muudatusettepanek 57
Karima Delli, Ana Miranda

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. nõuab liikmesriikidelt tungivalt 
noortegarantii kiiret rakendamist ning 
tõhusamate ja juurdepääsetavamate 
riiklike tööhõiveasutuste loomist, et 
pakkuda noortele piisavaid töökohti ja 
koolitusi; palub komisjonil toetada neid 
piirkondi ja liikmesriike, kes soovivad 
noortegarantii kavasid riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil rakendada; nõuab, 
et Euroopa Liidu Nõukogu suurendaks 
märkimisväärselt algatuse rahalist toetust, 
võttes aluseks ILO soovituse algatuse 
rakendamiseks ette nähtud 21 miljardi 
euro kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 58
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et noortele kvaliteetse 
tehnilise hariduse pakkumiseks ja neile 
spetsialiseerumise või mõnes muus 
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liikmesriigis töötamise võimaluse 
andmiseks tuleks välja töötada uued 
programmid;

Or. en

Muudatusettepanek 59
Karima Delli, Ana Miranda

Arvamuse projekt
Punkt 6 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. rõhutab, et noortegarantii 
programmidesse investeerimisele tuleks 
kokkuhoiukärbetes teha erand.

Or. en


