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Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. peab kahetsusväärseks, et eelmisel 

aastal ei täitnud enamik liikmesriike 

võetud kohustust esitada riiklik 

töökohtade loomise kava oma 2012. aasta 

riikliku reformikava osana; kutsub 

liikmesriike üles täitma seda kohustust 

2013. aastal; rõhutab, et riiklikes 

töökohtade loomise kavades tuleb esitada 

töökohtade loomise ja keskkonnasäästliku 

tööhõive edendamise mitmekülgsed 

meetmed, tööhõivepoliitika ja 

rahastamisvahendite vahelised seosed, 

tööturureformid, selge ajakava 

mitmeaastase reformikava rakendamiseks 

järgmise 12 kuu jooksul ning valdkonnad 

ja piirkonnad, mille puhul on märgata 

teatavate erialaste oskuste nappust või 

ülejääki.  

9. märgib, et neoliberaalsed ehk nn 

kokkuhoiumeetmed, mida on jõustatud 

eeskätt riiklike reformikavade, majanduse 

juhtimise ja Euroopa poolaasta osana, on 

üks sotsiaal- ja majanduskriisi süvendav 

tegur mitmes nõrgema majandusega 

riigis, muutes aina raskemaks töölisklassi 

perede ning eelkõige naiste ja laste elu, 

kes on vaesuse suurenemise, töötuse ning 

ebakindla ja vähetasustatud töö peamised 

ohvrid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 26 a. rõhutab, et eelarvepoliitika 

põhieesmärgid peavad olema 

liikmesriikide vahendite kasutamine 

tulusateks investeeringuteks ja töökohtade 

loojate jaoks, eelkõige põllumajanduses ja 

tööstuses, ning uuenduslike 

ekspordiettevõtjate sihipärasteks 

toetusteks, samuti sissetulekute ja kärbete 

õiglasem jaotus ning suurte majanduslike 

rühmituste eelarveliste eelisõiguste 

kaotamine; 

Or. en 
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Punkt 41 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

41. rõhutab, et tööturul tuleb viia ellu 

reforme tööviljakuse ja tõhususe 

suurendamiseks, et parandada ELi 

majanduse konkurentsivõimet ning tagada 

jätkusuutlik majanduskasv ja töökohtade 

loomine, austades rangelt nii Euroopa 

sotsiaalõigustiku ja selle põhimõtete 

sõnastust kui ka mõtet; on veendunud, et 

tööturgude reforme tuleks ellu viia nii, et 

see edendab tööhõive kvaliteeti; 

41. rõhutab, et tööturul tuleb viia ellu 

reforme, et keskenduda kindlalt 

töökvaliteedi edendamisele, parandatud 

sotsiaalkindlustusele ja sotsiaalsele 

kaasatusele, töötajate õiguste 

parandamisele ja uute õiguste loomisele, 

tervishoiu ja ohutuse edendamisele 

töökohal, paremale sotsiaalse riski 

juhtimisele ning töö ja eraelu ühitamisele; 

Or. en 
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Punkt 42 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 42 a. rõhutab, et liikmesriigid peaksid 

looma tugevad turvalisuse parandamise 

meetmed, vähendades järk-järgult 

ebakindlaid töösuhteid ja selliste 

ebakindlate tööhõivevormidega seotud 

ebatüüpilisi lepingutingimusi, et piirata ja 

vähendada ebatüüpilisi tööhõivevorme, 

mille väärkasutust tuleks karistada; leiab, 

et liikmesriigid peaksid seetõttu 

kasutusele võtma turvalised ja 

usaldusväärsed töölepingud, aktiivse ja 

kaasava tööturupoliitika, tõhusa 

pidevõppe, kvaliteetsed 

sotsiaalkindlustussüsteemid, mis tagaksid 

tööalase ülemineku koos töötute selgete 

õigustega piisavale toetusele ja vajaduse 

korral individuaalsetele meetmetele 

kvaliteetse töö või koolituse leidmiseks 

ning oma oskuste ja pädevuste 

täiendamiseks; 

Or. en 
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Punkt 70 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

70. kutsub ELi ja liikmesriike üles 

suurendama haridus- ja 

koolitusvaldkonna ning ettevõtjate 

koostööd ja koostoimet, et prognoosida 

oskustega seotud vajadusi ning 

kohandada haridus- ja koolitussüsteemid 

tööturu vajadustele vastavaks, et tööjõud 

saaks vastavalt muutuvale töökeskkonnale 

ja vananeva tööjõu individuaalsetele 

vajadustele omandada vajalikud oskused 

ning et lihtsustada üleminekut haridusest 

ja koolitusest tööle; 

70. leiab, et õppekava täiendamiseks 

peavad haridus- ja/või koolitusasutused 

tagama õpilastele internatuuri, mis pakub 

võimalust saada kogemusi õpilaste valitud 

valdkonnas, et aidata kaasa nende 

õppeprotsessile ja ühendada see 

praktikaga töökohal; 

Or. en 
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Punkt 76 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 76 a. märgib, et suuremast paindlikkusest 

tuleneva ebatüüpilise tööhõive sagenemise 

tõttu jääb aina suurem arv töötajaid ilma 

sotsiaalhüvitistest, sest hüvitiste saamine 

sõltub töötaja tööhõiveseisundist; leiab, et 

selline paindlikkus ohustab ka 

sotsiaalkindlustussüsteemide 

jätkusuutlikkust; 

Or. en 



 

AM\925582ET.doc  PE503.570v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

30.1.2013 A7-0024/8 

Muudatusettepanek  8 

Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A7-0024/2013 

Veronica Lope Fontagné 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüsi 

tööhõive- ja sotsiaalaspektid 

(2012/2257(INI)) 
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Punkt 86 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 86 a. rõhutab, et selleks et väljuda 

majanduskriisist tugevamana, olla 

konkurentsivõimelisem ja ühtsem, 

saavutada suurem majanduskasv ja 

tagada pikaajaliselt meie 

heaolusüsteemide toimimine, peaks 

Euroopa edendama kvaliteetseid avalikke 

teenuseid, kasutades täiel määral oma 

tööjõu potentsiaali, et tagada töötajatele 

nende õigused, edendada 

kollektiivläbirääkimisi ning riiklikke ja 

üldisi sotsiaalkindlustussüsteeme; 

Or. en 

 

 

 


