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Jean Lambert, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter, Malika Benarab-Attou 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0496/2013 

Pervenche Berès 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

Komisjoni teatis „Majandus- ja rahaliidu sotsiaalse mõõtme tugevdamine” 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. toetab ettepanekut võtta 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse täiendusena kasutusele peamisi 

tööhõive- ja sotsiaalnäitajaid käsitlev 

tulemustabel, et muuta majanduspoliitika 

ja muude poliitikavaldkondade sotsiaalsed 

tagajärjed mõju eel- ja järelhindamiste või 

järelevalve abil rohkem läbipaistvamaks 

ning võimaldada neid kasutada komisjoni 

ühise tööhõivearuande koostamisel; 

7. toetab peamisi tööhõive- ja 

sotsiaalnäitajaid käsitleva tulemustabeli 

kasutuselevõttu ning nõuab sotsiaal-ja 

tööhõivenäitajate integreerimist 

makromajandusliku tasakaalustamatuse 

menetluse tulemustabelisse; rõhutab, et 

neid näitajaid tuleks käsitleda 

võrdväärsena olemasolevate eelarve- ja 

makromajanduslike näitajatega riikliku 

poliitika hindamisel ja sellele järgnevates 

riigipõhistes soovitustes ning samuti 

otsustes ülemäärase eelarvepuudujäägi ja 

ülemäärase makromajandusliku 

tasakaalustamatuse korrigeerimise kohta; 

Or. en 
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Pervenche Berès 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  12 a. kutsub komisjoni üles muutma 

„abistavad” tööhõive- ja sotsiaalnäitajad, 

mida sooviti lisada makromajandusliku 

tasakaalustamatuse menetlusele, 

peamisteks näitajateks, ning lisama 

ebavõrdsust mõõtvat näitajat; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B7-0496/2013 

Pervenche Berès 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 12 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  12 b. nõuab, et kaasataks täiendavad 

näitajad, mis oleksid olemuselt 

ennetavamad, näiteks juurdepääs 

koolitusele ja väljaõppele, tahtmatu 

tähtajaline või osaline töö, töötavate 

isikute vaesuse määr ning sissetuleku 

asendus pärast töösuhte lõppu;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 

eespool nimetatud komisjoni 2. oktoobri 

2013. aasta teatises ei käsitleta 

stabilisaatorite rolli ja meetodeid; 

20. peab kahetsusväärseks asjaolu, et 

eespool nimetatud komisjoni 2. oktoobri 

2013. aasta teatises pole esitatud 

üksikasjalikku nägemust automaatsete 

stabilisaatorite rollist ja meetoditest; palub 

komisjonil esitada enne 2013. aasta lõppu 

roheline raamat, milles on üksikasjalikult 

selgitatud automaatsete stabilisaatorite 

võimalusi, sealhulgas Euroopa 

töötushüvitiste süsteem; 

Or. en 

 

 


