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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

19.11.2013 B7-0496/6 

Muudatusettepanek  6 
Csaba İry 
fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0496/2013 
Pervenche Berès 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Komisjoni teatis „Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine” 

Resolutsiooni ettepanek 
Punkt 1 a (uus) 
 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. tunnistab selgesõnaliselt, et sotsiaalse 

ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme 

rakendamine sõltub subsidiaarsuse 

põhimõttest ning on kõige paremini 

saavutatav parimate tavade meetodiga 

ning vastastikuse järelevalve meetodiga 

Euroopa tasandil; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

19.11.2013 B7-0496/7 

Muudatusettepanek  7 
Csaba İry 
fraktsiooni PPE 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 Euroopa 

arendamine sotsiaalse liiduni jõudmise 

eesmärgil on Euroopa integratsiooni üks 

tulemus; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

19.11.2013 B7-0496/8 

Muudatusettepanek  8 
Csaba İry 
fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0496/2013 
Pervenche Berès 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Komisjoni teatis „Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine” 

Resolutsiooni ettepanek 
Punkt 9 
 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 

kavandatud näitajatest ei piisa, et anda 

liikmesriikide tööhõivest ja sotsiaalsest 

olukorrast täielik ülevaade; 

9. võtab teadmiseks asjaolu, et kavandatud 

näitajad on üks võimalus, et tagada 

liikmesriikide tööhõivest ja sotsiaalsest 

olukorrast täieliku ülevaate andmine; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

19.11.2013 B7-0496/9 

Muudatusettepanek  9 
Csaba İry 
fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0496/2013 
Pervenche Berès 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Komisjoni teatis „Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine” 

Resolutsiooni ettepanek 
Punkt 25 
 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

25. tuletab meelde, et majandus- ja 

rahaliidu hea juhtimine ja mõju saab olla 

tulemuslik vaid juhul, kui kaasatakse kõik 

sidusrühmad, sealhulgas tööturu osapooled 

ja kodanikuühiskond; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles tagama 

kodanikuühiskonna dialoogi 

demokraatliku põhimõtte järgimist 

asjakohaste kodanikuühiskonna 

organisatsioonide struktuurse kaasamise 

kaudu majanduse juhtimisse, eelkõige 

Euroopa poolaasta protsessi; 

25. tuletab meelde, et majandus- ja 

rahaliidu hea juhtimine ja mõju saab olla 

tulemuslik vaid juhul, kui kaasatakse kõik 

sidusrühmad, sealhulgas tööturu osapooled 

ja kodanikuühiskond; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles tagama, et kõik 

sidusrühmad, sealhulgas tööturu 

osapooled on kaasatud majanduse 

juhtimisse, eelkõige Euroopa poolaasta 

protsessi; 

Or. en 

 

 


