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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Praeguses majanduskliimas on 

tööjõu liikuvus loonud olukordi, kus 

majanduslikus mõttes äärealade töötajad 

on sunnitud välja rändama. 

Or. en 



 

AM\1026609ET.doc  PE533.760v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

9.4.2014 A7-0072/44 

Muudatusettepanek  44 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Thomas Händel 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A7-0072/2014 

Frédéric Daerden 

Riiklikud tööturuasutused 

COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD) 

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. Sellisele 

tulemusele toetudes peaksid võrgustiku 

liikmed olema võimelised oma 

spetsiifilistes valdkondades välja töötama 

tööturuteenuste struktuuri ja pakkumise 

korralduse. Võrgustiku algatused peaksid 

aitama paremini vastata iga liikmesriigi 

riiklike tööturuasutuste eripärale ning 

selleks tuleb tagada piisavad rahalised 

vahendid. 
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 (a a) sotsiaalpartnerid, 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) tõhustada ELi tööturu toimimist; (b) edendada kõikides liikmesriikides 

töökohti, kus järgitakse sotsiaalseid ja 

töötajate õigusi; 
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1. Võrgustik teeb koostööd tööturu 

sidusrühmadega, sh muude tööturuteenuste 

osutajatega, kaasates neid võrgustiku 

meetmetesse ja kokkusaamistesse, samuti 

teabe- ja andmevahetusse. 

1. Võrgustik teeb koostööd tööturu 

sidusrühmadega, sh ametiühingutega ja 

töötajate esindajatega ning muude 

tööturuteenuste osutajatega, kaasates neid 

võrgustiku meetmetesse ja 

kokkusaamistesse, samuti teabe- ja 

andmevahetusse. 

Or. en 

 

 


