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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

19.11.2013 B7-0496/1 

Muudatusettepanek  1 

Phil Bennion 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0496/2013 

Pervenche Berès 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 
Komisjoni teatis „Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus O 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

O. arvestades siiski, et on võetud olulisi 
meetmeid ELi majanduse juhtimise 
parandamiseks; arvestades siiski, et ELi 
integratsiooni alus, sealhulgas 

ühtekuuluvuspoliitika, sotsiaalnormid ja 
strateegia „Euroopa 2020” on praegu ohus;  

O. arvestades siiski, et on võetud olulisi 
meetmeid ELi majanduse juhtimise 
parandamiseks; arvestades, et strateegia 
„Euroopa 2020” eesmärkide saavutamise 
väljavaade on praegu ohus;  

Or. en 
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19.11.2013 B7-0496/2 

Muudatusettepanek  2 

Phil Bennion 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0496/2013 

Pervenche Berès 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 
Komisjoni teatis „Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine” 
Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus S 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

S. arvestades, et kokkuhoiumeetmed on 
ohustanud tööhõive kvaliteeti, 
sotsiaalkaitset ning tervishoiu- ja 
ohutusnorme; 

S. arvestades, et majanduslik olukord 
osades liikmesriikides on ohustanud 
tööhõive kvaliteeti, sotsiaalkaitset ning 
tervishoiu- ja ohutusnorme; 

Or. en 
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19.11.2013 B7-0496/3 

Muudatusettepanek  3 

Phil Bennion 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0496/2013 

Pervenche Berès 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 
Komisjoni teatis „Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. on seisukohal, et sotsiaalne mõõde peaks 
olema võrdluse kaudu õppimise 

(benchlearning) puhul ühtlustamis- või 

tasakaalustamistegur;  
 

4. on seisukohal, et sotsiaalne mõõde peaks 
põhinema võrdlusanalüüsil; 

Or. en 
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19.11.2013 B7-0496/4 

Muudatusettepanek  4 

Phil Bennion 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0496/2013 

Pervenche Berès 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 
Komisjoni teatis „Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 6 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

6. on seisukohal, et sotsiaalse Euroopa 
arendamine sotsiaalse liiduni jõudmise 

eesmärgil on Euroopa integratsiooni 
kohustuslik tulemus; 

6. on seisukohal, et sotsiaalse 
turumajanduse arendamisega 

tugevdatakse Euroopa integratsiooni; 

Or. en 
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19.11.2013 B7-0496/5 

Muudatusettepanek  5 

Phil Bennion 

fraktsiooni ALDE nimel 
 
Resolutsiooni ettepanek B7-0496/2013 

Pervenche Berès 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 
Komisjoni teatis „Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 26 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. kutsub 2013. aasta detsembri Euroopa 
Ülemkogu üles määratlema konkreetsed 
edasised sammud sotsiaalse samba 
rajamiseks majandus- ja rahaliidu osana 
ühenduse meetodi alusel; 

26. kutsub 2013. aasta detsembri Euroopa 
Ülemkogu üles määratlema edasised 
sammud majandus- ja rahaliidu sotsiaalse 
aspekti tugevdamisel; 

Or. en 

 
 


