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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Volitus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artiklit 149, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 149 ja 14, 

 
 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Volitus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat, eriti selle artikleid 29 ja 36; 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 1 



 

 
 PE533.760/ 2 

 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) 17. juunil 2010 kinnitas Euroopa 
Ülemkogu19 komisjoni ettepaneku tööhõive 
ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 
2020”20 kohta. Ülemkogu pooldas 
asjakohaste ELi vahendite ja 
poliitikavaldkondade täielikku 
kasutuselevõttu, et toetada ühiste 
eesmärkide saavutamist, ja tegi 
liikmesriikidele ettepaneku tõhustada 
koordineeritud tegutsemist. Riiklikel 
tööturuasutustel on keskne roll strateegias 
„Euroopa 2020” seatud eesmärgi – 75 %-
line tööhõivemäär 20 kuni 64 aastaste 
naiste ja meeste hulgas aastaks 2020 – 
saavutamises. 

(1) 17. juunil 2010 kinnitas Euroopa 
Ülemkogu19 komisjoni ettepaneku tööhõive 
ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 
2020”20 kohta. Ülemkogu pooldas 
asjakohaste liidu vahendite ja 
poliitikavaldkondade täielikku 
kasutuselevõttu, et toetada ühiste 
eesmärkide saavutamist, ja tegi 
liikmesriikidele ettepaneku tõhustada 
koordineeritud tegutsemist. Riiklikel 
tööturuasutustel on keskne roll strateegias 
„Euroopa 2020” seatud eesmärgi – 75 %-
line tööhõivemäär 20 kuni 64 aastaste 
naiste ja meeste hulgas aastaks 2020 – 
saavutamises, eelkõige noorte töötuse 
vähendamise teel. 

__________________ __________________ 
19 Dok EUCO 13/10, 17. juuni 2010 19 Dok EUCO 13/10, 17. juuni 2010 
20 Komisjoni teatis „Euroopa 2020. aastal – 
Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia.”, KOM(2010) 
2020, 3 märts 2010. 

20 Komisjoni teatis „Euroopa 2020. aastal – 
Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia.”, KOM(2010) 
2020, 3 märts 2010. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) Riiklikud tööturuasutused on üldise 
majandushuvi asutused ning seetõttu 
kohaldatakse nende suhtes Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklit 14 ja Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artiklit 36. Lisaks 
on Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklis 29 sätestatud, et „igaühel on õigus 
kasutada tasuta tööhõiveteenuseid”. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 4 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Nende soovituste koostamisele aitaksid 
kaasa põhjalikum tõendusmaterjal ja 
tagasiside edukalt rakendatud meetmete 
kohta ning liikmesriikide tööturuasutuste 
koostöö. Selleks peaks käesoleva otsusega 
loodav riiklike tööturuasutuste võrgustik 
ellu viima konkreetseid algatusi, nagu 
ühtsed tõenditel rajanevad 
võrdlussüsteemid, nendega seonduvad 
vastastikuse õppimise meetmed, võrgustiku 
liikmete vastastikune abi ning 
strateegilised meetmed riiklike 
tööturuasutuste ajakohastamiseks. 
Võrgustiku ja selle eri liikmete käsutuses 
olevat spetsiifilist teavet tuleks tööhõive, 
sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimuste nõukogu ning 
tööhõivekomitee taotluse korral kasutada 
tööhõivepoliitika arengut iseloomustavate 
andmete esitamiseks. 

(4) Nende soovituste koostamisele aitaksid 
kaasa põhjalikuma tõendusmaterjali 
kasutamine ja tagasiside edukalt 
rakendatud meetmete kohta ning 
liikmesriikide tööturuasutuste koostöö. 
Selleks peaks käesoleva otsusega loodav 
riiklike tööturuasutuste võrgustik ellu 
viima konkreetseid algatusi, nagu ühtsed 
tõenditel rajanevad võrdlussüsteemid, 
nendega seonduvad vastastikuse õppimise 
meetmed, võrgustiku liikmete vastastikune 
abi ning strateegilised meetmed riiklike 
tööturuasutuste ajakohastamiseks. Riiklike 
tööturuasutuste võrgustiku ja selle 
liikmete käsutuses olevat spetsiifilist teavet 
tuleks tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimuste nõukogu, 
tööhõivekomitee ning Euroopa 
Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 
taotluse korral kasutada selleks, et esitada 
andmeid niisuguse tööhõivepoliitika 
väljatöötamiseks, mis keskenduks eelkõige 
haavatavate rühmade ja eriti noorte kõrge 
töötuse vähendamisele. 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Tööhõive- ja sotsiaalministrite 
mitteametlikul kohtumisel tõdeti, et 
tihedam ja konkreetsem koostöö riiklike 
tööturuasutuste vahel aitaks kaasa heade 
tavade tõhusamale vahetamisele, ning 
paluti esitada üksikasjalik ettepanek 
vastastikuse võrdlemise algatuse kohta. 

(5) Tihedam ja konkreetsem koostöö 
riiklike tööturuasutuste vahel aitaks kaasa 
heade tavade tõhusamale vahetamisele 
ning seetõttu tuleks nõuda üksikasjaliku 
ettepaneku esitamist võrdleva õppimise 
algatuse kohta. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 6 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Käesoleva otsusega loodav riiklike 
tööturuasutuste võrgustik peaks vastavalt 
ELi toimimise lepingu artiklile 150 tegema 
tihedat koostööd tööhõive, 
sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimuste nõukoguga ning 
panustama sellesse faktilise 
tõendusmaterjali ja rakendusaruannete 
esitajana. Riiklike tööturuasutuste 
võrgustiku tööd vahendab nõukogule 
tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimuste nõukogu. Eriti 
vajalikud on riiklike tööturuasutuste 
võrgustikku koondunud teave 
tööhõivepoliitika toimimise kohta ja 
tööturuasutuste võrdlev analüüs, mis on 
sisendiks nii riikliku kui ka liidu tasandi 
poliitikakujundajatele tööhõivepoliitika 
hindamisel ja kavandamisel. 

(6) Käesoleva otsusega loodav riiklike 
tööturuasutuste võrgustik peaks vastavalt 
ELi toimimise lepingu artiklile 150 tegema 
tihedat koostööd tööhõivekomiteega, 
eelkõige sekretariaatide tasandil, ning see 
peaks tööhõivekomitee tööd toetama 
faktilise tõendusmaterjali ja 
rakendusaruannete esitamise kaudu. 
Riiklike tööturuasutuste võrgustiku panus 
edastatakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule muutmata kujul − kuid 
vajaduse korral koos kommentaaridega − 
tööhõivekomitee kaudu. Eriti vajalikud on 
riiklike tööturuasutuste võrgustikku 
koondunud teave tööhõivepoliitika 
toimimise kohta ja tööturuasutuste võrdlev 
analüüs, mis on sisendiks nii riikliku kui ka 
liidu tasandi poliitikakujundajatele 
tööhõivepoliitika hindamisel ja 
kavandamisel, aidates saavutada 
riigipõhiseid eesmärke ja tõsta tööhõive 
määra, lahendades täitmata ametikohtade 
probleemi. Tööhõivekomitee hoiab oma 
tegevusega kursis ka riiklike 
tööturuasutuste võrgustikku.  

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Avaliku poliitika protsess koosneb 
kavandamis- ja rakendamisetapist. 
Sellega seoses peaksid Euroopa 
Parlament ja nõukogu 
kaasseadusandjatena võtma mõlemat 
etappi arvesse. Kuivõrd tööhõivekomitee 
tegeleb kavandamisetapiga, peaks riiklike 
tööturuasutuste võrgustik keskenduma 
avaliku tööhõivepoliitika 
rakendamisetapile. Seetõttu on tähtis 
tööhõivekomitee ja riiklike 
tööturuasutuste võrgustiku vaheline 
teabevahetus. Tööhõivekomiteel peaks 
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olema võimalik riiklike tööturuasutuste 
võrgustiku panust kommenteerida, kuid 
tal ei tohiks olla õigust seda panust 
muuta. Sarnaselt ei tohiks luua 
mehhanismi, mille kohaselt 
tööhõivekomitee kinnitab aruandeid ja 
iga-aastaseid töökavu. Asjaomase kahe 
organi sekretariaadid peaksid aga tegema 
tihedat koostööd. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Riiklike tööturuasutuste võrgustik 
peaks kaasa aitama tööhõivepoliitika alaste 
algatuste elluviimisele, nt nõukogu 
soovitus noortegarantii loomise kohta. 
Võrgustik võiks samuti toetada algatusi, 
mis on mõeldud hõlbustama üleminekut 
haridus- ja koolitusasutusest tööellu, sh 
oskuste ja kvalifikatsioonide suuremat 
läbipaistvust tagades. 

(7) Riiklike tööturuasutuste võrgustik 
peaks kaasa aitama tööhõivepoliitika alaste 
algatuste elluviimisele, nt nõukogu 
soovitus noortegarantii loomise kohta. 
Riiklike tööturuasutuste võrgustik peaks 
tegema kindlaks ja jagama parimaid 
tavasid, mis puudutavad mitteõppivate ja 
mittetöötavate noorte kindlakstegemist ja 
selliste algatuste edendamist, millega 
tagada, et need noored omandaksid 
tööturule sisenemiseks ja seal püsimiseks 
vajalikud oskused. Riiklike 
tööturuasutuste võrgustik võiks samuti 
toetada algatusi, mis on mõeldud 
hõlbustama üleminekut haridus- ja 
koolitusasutusest tööellu, nõustada 
tööotsijaid praktika ja edasiõppimise osas 
ning edendada õpipoisiõpet ja 
töökohapõhist kutseõpet, tagades suurema 
läbipaistvuse oskuste ja kvalifikatsioonide 
puhul, mis vastavad vajadustele ja 
tööandjate nõudmistele. 
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Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) 16. jaanuaril 2013. aastal võttis 
Euroopa Parlament vastu resolutsiooni 
noortegarantii kohta, mida tuleks arvesse 
võtta kõigi uute tööturgu mõjutavate 
õigusaktide koostamisel. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Riiklike tööturuasutuste võrgustik 
peaks tugevdama koostööd oma liikmete 
vahel, arendama ühisalgatusi, mille 
eesmärk on teabe- ja heade tavade vahetus 
kõigis tööturuasutuste 
tegevusvaldkondades, teostama võrdlevat 
analüüsi ja nõustama, samuti edendama 
uudseid tööturuteenuste osutamise viise. 
Sellise võrgustiku abil on võimalik teha 
kõiki riiklikke tööturuasutusi kaasavat, 
tõenditel põhinevat ja tulemustele 
orienteeritud võrdlusanalüüsi, tänu millele 
selgitatakse välja parimad tavad. Sellise 
tulemusele toetudes peaksid võrgustiku 
liikmed olema võimelised oma 
spetsiifilistes valdkondades välja töötama 
tööturuteenuste struktuuri ja pakkumise 
korralduse. Võrgustiku algatused peaksid 
parandama tööturuasutuste tulemuslikkust 
ja tõstma avaliku sektori kulutuste 
tasuvust. 

(8) Riiklike tööturuasutuste võrgustik 
peaks tugevdama koostööd oma liikmete 
vahel, arendama ühisalgatusi, mille 
eesmärk on teabe- ja heade tavade vahetus 
kõigis tööturuasutuste 
tegevusvaldkondades, teostama võrdlevat 
analüüsi ja nõustama, samuti edendama 
uudseid tööturuteenuste osutamise viise. 
Sellise võrgustiku abil on võimalik teha 
kõiki riiklikke tööturuasutusi kaasavat, 
tõenditel põhinevat ja tulemustele 
orienteeritud võrdlusanalüüsi, tänu millele 
selgitatakse välja parimad tavad ja 
liikmesriikide tööturuasutuste 
tööstruktuurid. Neid tulemusi arvesse 
võttes peaksid liikmed olema võimelised 
oma spetsiifilistes valdkondades välja 
töötama tööturuteenuste struktuuri ja 
pakkumise korralduse, tagades seeläbi 
tööotsijate oskuste ja kvalifikatsioonide 
parema vastavuse tööandjate vajadustele. 
Riiklike tööturuasutuste võrgustiku 
algatused peaksid parandama riiklike 
tööturuasutuste tulemuslikkust ja tõstma 
avaliku sektori kulutuste tasuvust. Riiklike 
tööturuasutuste võrgustik peaks tegema 
koostööd ka teiste tööturuteenuste 
pakkujatega.  
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Kuna riiklikud tööturuasutused on 
ärimudeli, ülesannete ja teenusepakkumise 
korralduse poolest erinevad, määrab iga 
liikmesriik oma tööturuasutuste 
juhtivtöötajate seast ise ühe esindaja 
riiklike tööturuasutuste võrgustiku 
nõukogusse. Võimaluse korral peaks 
nõukogusse määratud liige esindama seal 
ka teisi asjaomase liikmesriigi 
tööturuasutusi. Määratud liikmetel peaksid 
olema volitused langetada otsuseid neid 
lähetanud organisatsioonide nimel. Selleks 
et tagada kõigi riiklike tööturuasutuste 
kaasamine, peaksid võrgustiku kõik 
ettevõtmised olema avatud osalemiseks 
kõikidel tasanditel. 

(10) Kuna riiklikud tööturuasutused on 
ärimudeli, ülesannete ja teenusepakkumise 
korralduse poolest erinevad, määrab iga 
liikmesriik oma tööturuasutuste 
juhtivtöötajate seast ise ühe liikme ja ühe 
või mitu asendusliiget riiklike 
tööturuasutuste võrgustiku nõukogusse. 
Võimaluse korral peaks nõukogusse 
määratud liige ja asendusliikmed esindama 
seal ka teisi asjaomase liikmesriigi 
tööturuasutusi. Määratud liikmetel peaksid 
olema volitused langetada otsuseid neid 
lähetanud organisatsioonide nimel. Selleks 
et tagada kõigi riiklike tööturuasutuste 
kaasamine, peaksid riiklike 
tööturuasutuste võrgustiku kõik 
ettevõtmised olema avatud osalemiseks 
kõikidel tasanditel. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Et riiklike tööturasutuste ühised 
ülesanded vastaksid võimalikult täpselt 
tööturu tegelikule olukorrale, peaks 
Eurostatil olema NUTS 3 tasandil 
andmed tööpuuduse kohta reaalajas. 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Võrgustiku loomine Eesmärk 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõik 1  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kogu ELi hõlmav riiklike tööturuasutuste 
võrgustik (edaspidi „võrgustik”) luuakse 
ajavahemikuks 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 
detsembrini 2020. Võrgustiku ülesanded 
on määratletud artiklis 3. 

Kogu liitu hõlmav riiklike tööturuasutuste 
võrgustik (edaspidi „võrgustik”) luuakse 
ajavahemikuks, mis algab [esimesest 
päevast pärast käesoleva otsuse Euroopa 
Liidu Teatajas avaldamist] ja lõpeb 31. 
detsembril 2020. Võrgustiku ülesanded on 
sätestatud artiklis 3. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõigud 2 ja 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) liikmesriikide nimetatud riiklikud 
tööturuasutused ja 

(a) iga liikmesriigi nimetatud riiklikud 
tööturuasutused ja 

(b) Euroopa Komisjon. (b) komisjon. 

Liikmesriigid, kus on autonoomsetes 
piirkondades asuvaid tööturuasutusi, 
tagavad, et need on võrgustiku algatustes 
asjakohaselt esindatud. 

Liikmesriigid, kus on kohalikke või 
piirkondlikke autonoomseid 
tööturuasutusi, tagavad, et need kohalikud 
või piirkondlikud autonoomsed 
tööturuasutused on võrgustiku algatustes 
asjakohaselt esindatud, ja määravad 
kindlaks ametiasutuse, kes vastutab 
riiklike tööturuasutuste võrgustiku 
loomise ja haldamise eest. Kui 
põhiseadusest tulenevalt ei ole võimalik 
kindlaks määrata ühtainsat ametiasutust, 
määrab liikmesriik kindlaks asjaomased 
ametiasutused. Igal liikmesriigil on 
võrgustikus üks hääl, sõltumata kohalike 
või piirkondlike kindlaksmääratud 
tööturuasutuste arvust. Riiklike 
tööturuasutuste esindajad tagavad igati, et 
kohalike ja piirkondlike asutuste 
seisukohti ja kogemusi võetakse 
võrgustiku töös arvesse ning neid asutusi 
hoitakse võrgustiku tegevusega kursis. 
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Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 a 

 Mõisted 

 Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi 
mõisteid: „võrdlev õppimine” – 
süstemaatilise ja integreeritud seose 
loomine võrdlemise ja teineteiselt 
õppimisega seotud tegevuste vahel, 
milleks selgitatakse välja head tulemused 
võtmetähtsusega tegevusvaldkondades, 
kasutades selleks võrdlust, mis põhineb 
näitajatel, heade tavade tuvastamisel ning 
kogemuste ja parimate tavade vahetamisel 
õppeprotsessi kaudu. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) rakendada aruka, jätkusuutliku ja 
kaasava majanduskasvu strateegiat 
„Euroopa 2020” ja selle põhieesmärke, 
eriti tööhõivega seonduvat; 

(a) rakendada asjaomast liidu poliitikat, sh 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegiat „Euroopa 2020” 
ja selle põhieesmärke, eriti tööhõivega 
seotud eesmärke, nagu tihedam koostöö 
riiklike tööturuasutuste asjakohastamise 
konkreetsete algatuste puhul;  

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a) toetada kõige haavatavamaid ja kõrge 
töötuse määraga ühiskonnarühmi, eriti 
eakamaid töötajaid ning mittetöötavaid ja 
mitteõppivaid noori, jälgides ja toetades 
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selliste algatuste rakendamist nagu 
noortegarantii; 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a b) edendada inimväärset tööd ja 
püsivaid töökohti; 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) tõhustada ELi tööturu toimimist; (b) tõhustada liidu tööturu toimimist, 
võrreldes riiklike tööturuasutuste tegevuse 
tulemusi vastavate kriteeriumitega; 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) viia vastavusse oskused ning 
töötajate ja tööandjate vajadused; 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) paremini tööturge integreerida; (c) teha kindlaks parimad tavad ja 
integreerida tööturgu paremini; 
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Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt d  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) suurendada geograafilist ja tööalast 
liikuvust; 

(d) suurendada vabatahtlikku geograafilist 
ja tööalast liikuvust ilma sotsiaalse 
dumpinguta, kooskõlas liidu asjaomaste 
õigusaktidega;  

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e a) suurendada tulemuslike heade 
tavade paremaks rakendamiseks 
liikmesriikide osalemist võrdlevas 
õppimises; 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e b) tuvastada puudujäägid oskuste osas 
ning anda teavet nende ulatuse ja 
asukoha kohta; 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (e c) parandada hindamist, et teha 
tööturupoliitikas algatusi, mis on 
vajalikud lühemas perspektiivis; 
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Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) kavandada ja rakendada kogu Euroopat 
hõlmavad, riiklikele tööturuasutustele 
mõeldud tõendipõhised võrdlussüsteemid, 
kus kasutatakse kvantiteedi- ja 
kvaliteedinäitajad, et hinnata riiklike 
tööturuasutuste tulemuslikkust ja koguda 
tõendusmaterjali, mille alusel saab luua 
vastastikuse õppimise asjakohase mudeli; 
aktiivselt osaleda kõnealuste algatuste 
rakendamises, korraldades andme-, 
teadmiste ja tavade vahetust; 

(a) kavandada ja rakendada kogu liitu 
hõlmavaid, riiklikele tööturuasutustele 
mõeldud tõendipõhiseid võrdleva õppimise 
süsteeme, kus kasutatakse kvantiteedi- ja 
kvaliteedinäitajad, et hinnata riiklike 
tööturuasutuste tulemuslikkust ja koguda 
kõikidest liikmesriikidest tõendusmaterjali, 
mille alusel saab luua vastastikuse 
õppimise asjakohase mudeli; aktiivselt 
osaleda kõnealuste algatuste rakendamises, 
korraldades andme-, teadmiste ja heade 
tavade vahetust. Eesmärk ei ole mingil 
juhul riiklike tööturuasutuste tulemuste 
reastamine, vaid õppimise lihtsustamine 
ühtse metoodika alusel. 

 (See osa muudatusettepanekust, mille 

eesmärk on asendada „võrdlus[-]” 

„võrdleva õppimisega”, kehtib kogu teksti 

kohta.) 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) võtta vastu riiklike tööturuasutuste 
ajakohastamise ja tugevdamise põhimõte 
ning rakendada seda peamistes 
tegevusvaldkondades; 

(c) võtta kooskõlas üldisemate sotsiaalsete 
eesmärkidega vastu riiklike 
tööturuasutuste ajakohastamise ja 
tugevdamise põhimõte ning rakendada 
seda peamistes tegevusvaldkondades, 
toetades vastastikust õppimist ning 
parandades asutuste suutlikkust ja 
tõhusust. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d 
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 ET 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) koostada aruandeid tööhõive 
valdkonnas nõukogu või komisjoni 
nõudmise korral ja ka omal algatusel; 

(d) koostada aruandeid tööhõive 
valdkonnas nõukogu, komisjoni või 
Euroopa Parlamendi nõudmise korral või 
omal algatusel; 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) aidata kaasa tööhõivepoliitika alaste 
algatuste rakendamisel; 

(e) aidata kaasa tööhõivepoliitika ja 
sotsiaalvaldkonna alaste algatuste 
rakendamisele; 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) teha kindlaks ja jagada parimaid 
tavasid, mis puudutavad mitteõppivate ja 
mittetöötavate noorte kindlakstegemist ja 
selliste algatuste edendamist, millega 
tagada, et need noored omandaksid 
tööturule sisenemiseks ja seal püsimiseks 
vajalikud oskused. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt f b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f b) hinnata õigusaktide rakendamise 
mõju seoses töötajate liikuvusega liidus 
liikmesriikide tööturgudel.  
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Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Võrgustik kehtestab seoses artikli 3 
lõike 1 punktides a ja b osutatud 
algatustega asjakohase aruandluskorra. 
Selle korra kohaselt peavad võrgustiku 
liikmed igal aastal võrgustikule aru andma. 

2. Võrgustik kehtestab seoses kõikide 
lõikes 1 osutatud algatustega asjakohase 
aruandluskorra. Selle korra kohaselt 
peavad võrgustiku liikmed igal aastal 
võrgustikule aru andma. 
 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõik 1  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Võrgustik teeb koostööd tööturu 
sidusrühmadega, sh muude tööturuteenuste 
osutajatega, kaasates neid võrgustiku 
meetmetesse ja kokkusaamistesse, samuti 
teabe- ja andmevahetusse. 

1. Võrgustik teeb ainult oma algatusel 
koostööd tööturu sidusrühmadega, sh 
muude tööturuteenuste osutajatega, nagu 
vajaduse korral sotsiaalpartnerid, töötuid 
või haavatavaid rühmi esindavad 
organisatsioonid, tööhõivega tegelevad 
valitsusvälised organisatsioonid, 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused, 
Euroopa elukestva suunamise poliitika 
võrgustik, erasektori tööturuasutused ja 
liikmesriikide tööinspektsioonid, kaasates 
neid võrgustiku meetmetesse ja 
kokkusaamistesse, samuti teabe- ja 
andmevahetusse.  
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 5 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Võrgustiku tegevust juhib nõukogu, 
kuhu iga liikmesriik nimetab oma 
tööturuasutuste juhtivtöötajate seast ühe 
liikme ja ühe asendusliikme. Komisjon 
määrab nõukogusse ühe liikme ja ühe 

(1) Võrgustiku tegevust juhib nõukogu, 
kuhu iga liikmesriik nimetab oma 
tööturuasutuste juhtivtöötajate seast ühe 
liikme ja ühe asendusliikme, järgides 
kohalike ja piirkondlike ametiasutuste 
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asendusliikme. Vajaduse korral 
asendusliikmed asendavad liikmeid. 

rolli, nagu on sätestatud artikli 1 
kolmandas lõigus, ning 
tööhõivepoliitikaga seotud pädevuste 
tsentraliseerimise määra asjaomases 
liikmesriigis. Komisjon määrab 
nõukogusse ühe liikme ja ühe 
asendusliikme. Vajaduse korral 
asendusliikmed asendavad liikmeid või 
osalevad koos nendega koosolekutel, kuid 
neil ei ole hääleõigust.  

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 5 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Nõukogu võtab ühehäälse otsusega vastu 
oma töökorra, millega nähakse ette muu 
hulgas otsuste langetamise kord nõukogus 
ning võrgustiku juhataja ja asejuhatajate 
ametisse määramise kord ja ametisoleku 
kestus. Nõukogu võtab enamushäältega 
vastu võrgustiku iga-aastase töökava, 
otsustab töörühmade loomise ja võrgustiku 
kokkusaamiste töökeele üle; nõukogu 
kinnitab ka iga-aastase aruande, mis 
seejärel avaldatakse. 

3. Nõukogu võtab ühehäälse otsusega vastu 
oma töökorra, millega nähakse ette muu 
hulgas otsuste langetamise kord nõukogus 
ning võrgustiku juhataja ja asejuhatajate 
ametisse määramise kord ja ametisoleku 
kestus. Nõukogu võtab enamushäältega 
vastu iga-aastase töökava, sh töörühmade 
loomise eeskirjad, võrgustiku koosolekutel 
kasutatava töökeele kindlaksmääramise 
korra ja eeskirjad võrgustiku 
aastaaruande edastamiseks. Aruanne 
saadetakse nõukogule ning hindamiseks 
Euroopa Parlamendi tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonile ning aruanne 
avaldatakse. 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 6 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud 
üldised vahendid nähakse ette sotsiaalsete 
muutuste ja innovatsiooni programmist, 
mille iga-aastasteks assigneeringuteks 
annab loa eelarvepädev asutus 
finantsraamistiku piires. 

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud 
üldised vahendid nähakse ette tööhõive ja 
sotsiaalse innovatsiooni programmist, 
mille iga-aastased assigneeringud 
kiidavad eelarvepädevad institutsioonid 
heaks finantsraamistiku piires. 
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 (Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 

teksti ulatuses.) 
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Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 7 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Üldise raamistiku vastuvõtmine Tehnilise raamistiku vastuvõtmine  

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
8, et käsitleda tulemuste võrdlemise ja 
vastastikuse õppimisega seotud algatuste 
üldist raamistikku, nagu kirjeldatud artikli 
3 lõikes 1, sealhulgas metoodikat, peamisi 
riiklike tööturuasutuste tulemuslikkuse 
hindamiseks vajalikke kvantiteedi- ja 
kvaliteedinäitajaid, vastastikuse õppimise 
koondprogrammide õppemeetodeid ning 
algatustes osalemise tingimusi. 

Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
8, et käsitleda võrdleva õppimise ja 
vastastikuse õppimisega seotud algatuste 
tehnilist raamistikku, nagu on kirjeldatud 
artikli 3 lõike 1 punktides a, b ja c, 
sealhulgas metoodikat, peamisi riiklike 
tööturuasutuste tulemuslikkuse 
hindamiseks vajalikke kvantiteedi- ja 
kvaliteedinäitajaid, vastastikuse õppimise 
koondprogrammide õppemeetodeid ning 
algatustes osalemise tingimusi. Artikli 3 
lõikes 1 sätestatud muude algatuste 
elluviimise eest vastutab võrgustik. 

 (See osa muudatusettepanekust, mille 

eesmärk on asendada „üldine” 

„tehnilisega”, kehtib kogu teksti kohta.) 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 8 – lõige 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikliga 7, jõustub ainult 
juhul, kui ei Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe 
kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile või 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu 

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikliga 7, jõustub ainult 
juhul, kui ei Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe 
kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 
teatamist Euroopa Parlamendile või 
nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on mõlemad enne nimetatud 
ajavahemiku lõppemist komisjonile 
teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu 
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algatusel võib seda tähtaega pikendada 
kahe kuu võrra. 

algatusel pikendatakse seda tähtaega 
kolme kuu võrra. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 9  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Neli aastat pärast käesoleva otsuse 
jõustumist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja 
Regioonide Komiteele aruande selle 
kohaldamise kohta. Aruandes tuleb 
eelkõige hinnata, kui suur on olnud 
võrgustiku panus artiklis 2 nimetatud 
eesmärkide saavutamisse ja kas võrgustik 
on oma ülesanded täitnud. 

Kaks aastat pärast käesoleva otsuse 
jõustumist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja 
Regioonide Komiteele aruande selle 
kohaldamise kohta. Aruandes hinnatakse 
eelkõige seda, kui suur on olnud 
võrgustiku panus artiklis 2 nimetatud 
eesmärkide saavutamisse ja kas võrgustik 
on oma ülesanded täitnud. Komisjon esitab 
vajaduse korral ettepaneku käesoleva 
otsuse läbivaatamiseks. 

 


