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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus C 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

C. arvestades, et majandusstrateegiate 

radikaalse muutumise tõttu viimase 30 

aasta jooksul on jõukus massiliselt liikunud 

reaalmajandusest finantssektorisse; 

arvestades, et tuleb parandada kõigi nende 

olukorda, kes toodavad kaupu ja pakuvad 

teenuseid, kuid sellele vaatamata 

kannatavad kõige rohkem majanduskriisi 

tagajärgede all; 

C. arvestades, et majandusstrateegiate 

radikaalse muutumise tõttu viimase 30 

aasta jooksul on jõukus massiliselt liikunud 

reaalmajandusest finantssektorisse; 

arvestades, et riigi rolli pidev vähenemine 

on toonud kaasa kroonilise 

alafinantseerimise, võlgnevuse ja surve 

ametivõimudele viia läbi erastamisi ning 

vähendada töökohti ja teenuseid kõigil 

tasanditel; arvestades, et 

restruktureerimist erasektoris kasutatakse 

sageli ettekäändena koondamiseks, et 

tõsta aktsiate hindu; arvestades, et tuleb 

parandada kõigi nende olukorda, kes 

toodavad kaupu ja pakuvad teenuseid, kuid 

sellele vaatamata kannatavad kõige rohkem 

majanduskriisi tagajärgede all; 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

N. arvestades, et liidu ettevõtted ei saa 

loota edule maailmaturul, müües oma 

tooteid odavamalt kui konkurendid, vaid 

selle asemel tuleks arendada häid tooteid, 

protsesse ja teenuseid; 

N. arvestades, et liidu ettevõtted ei saa 

loota edule maailmaturul, müües oma 

tooteid odavamalt kui konkurendid, vaid 

selle asemel peavad nad arendama häid 

tooteid, protsesse ja teenuseid, mis 

omakorda eeldab head haridussüsteemi, 

töötajate head erialast ja 

täienduskoolitust, häid töötingimusi ja 

sotsiaalkindlustussüsteeme ning piisavaid 

investeeringuid teadus- ja 

arendustegevusse; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

V. arvestades, et komisjoni 17. jaanuari 

2012. aasta rohelises raamatus 

restruktureerimise ja muutusteks 

valmisoleku ning eelnevast kogemusest 

õppimise kohta otsitakse konkreetseid 

võimalusi kõnealuse valdkonna poliitika 

edasiarendamiseks; nimetatud rohelises 

raamatus tunnistatakse, et tehnoloogilised 

muutused ja innovatsioon võivad sundida 

ettevõtteid ja töötajaid kohandumisele, ent 

leidub ka märke sellest, et innovatsioon 

koos teadus- ja haridusalase tegevusega 

võib osutuda tõhusaks mooduseks Euroopa 

kriisist välja aitamiseks; 

V. arvestades, et komisjoni 17. jaanuari 

2012. aasta rohelises raamatus 

restruktureerimise ja muutusteks 

valmisoleku ning eelnevast kogemusest 

õppimise kohta otsitakse konkreetseid 

võimalusi kõnealuse valdkonna poliitika 

edasiarendamiseks; nimetatud rohelises 

raamatus tunnistatakse, et tehnoloogilised 

muutused ja innovatsioon võivad sundida 

ettevõtteid ja töötajaid kohandumisele, ent 

leidub ka märke sellest, et innovatsioon 

koos teadus- ja haridusalase tegevusega 

võib osutuda tõhusaks mooduseks Euroopa 

kriisist välja aitamiseks; arvestades 

asjaolu, et kriisi ajal eksporditurgudel 

edukad ELi tööstusettevõtted on püüdnud 

hoida oma kõrgelt haritud ja kogemustega 

töötajaid, näitab see, et komisjoni nn 

kaitstud paindlikkuse lähenemisviis on 

läbi kukkunud; arvestades, et sama võib 

öelda ka tööhõivepaketi meetmete kohta, 

mis põhinevad vähendatud 

vallandamiskaitsel ja töötajate muude 

püsivate töösuhete alaste õiguste 

vähendamisel, kuigi edukad ettevõtted 

rakendavad pikaajalist lähenemisviisi, 

tahavad oma töötajaid hoida ja 

kannatavad mõnes valdkonnas 

tööjõupuudust; 
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Resolutsiooni ettepanek - Lisa Muudatusettepanek 

1. Ettevõtted töötavad töötajate 

esindajatega konsulteerides ja nende 

vastastikuseid õigusi ja kohustusi arvesse 

võttes ning vajaduse korral avaliku sektori 

asutuste ja teiste asjaomaste 

sidusrühmadega konsulteerides välja nii 

inimressursside arengustrateegiad, mis on 

loodud vastavalt nende endi vajadustele, 

kui ka tööjõu ja oskuste vajaduse 

prognoosimise ja kavandamise 

mehhanismid. 

1. Ettevõtted töötavad koos töötajate 

esindajatega ja nende vastastikuseid õigusi 

ja kohustusi nõuetekohaselt arvesse võttes 

ning vajaduse korral avaliku sektori 

asutuste ja teiste asjaomaste 

sidusrühmadega konsulteerides välja nii 

inimressursside arengustrateegiad, mis on 

loodud vastavalt nende endi vajadustele, 

kui ka tööjõu ja oskuste vajaduse 

prognoosimise ja kavandamise 

mehhanismid. 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek - Lisa Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 sätestatud dialoog peab 

hõlmama eesmärgi saavutamiseks 

kavandatud meetmete põhjendust pärast 

muude võimalike valikute hindamist, 

arvestades kõigi asjassepuutuvate 

huvidega.  

2. Lõikes 1 sätestatud dialoog peab 

hõlmama eesmärgi saavutamiseks 

kavandatud meetmete põhjendust pärast 

muude võimalike valikute hindamist, 

arvestades kõigi asjassepuutuvate 

huvidega, konkreetsete meetmete 

kirjeldust, mõju, mida kavandatavad 

meetmed avaldavad töötajatele ning 

ettevõtte õiguslikule ja finantsolukorrale 

avaldavad, hõlmatud tooteid ning 

meetmete kohaldamisala ja ajalist 

raamistikku. Dialoog hõlmab ka selliseid 

meetmeid nagu allhanked, ettevõtte 

jagamine osadeks ning uute 

tütarettevõtete asutamine samas riigis või 

välismaal.  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek - Lisa Muudatusettepanek 

 2 a. Töötajate esindajate teavitamine ja 

nendega konsulteerimine peab toimuma 

piisavalt varajases etapis, mis võimaldab 

ettevõtte või kontserni juhtkonnal 

töötajate esindajate ettepanekuid arvesse 

võtta ning oma plaanides ja otsustes 

muudatusi teha. Töötajate esindajaid ei 

tohi seada fakti ette. 

Or. en 

 

 


