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LISA 
 

HÄÄLETUSTE TULEMUSED 

Lühendite ja sümbolite selgitus 

+ vastu võetud 

- tagasi lükatud 

↓ kehtetuks muutunud 

tagasi tagasi võetud 

NH (..., …, ...) nimeline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid) 

EH (..., …, ...) elektrooniline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid) 

osa hääletus osade kaupa 

eraldi hääletus eraldi 

me muudatusettepanek 

KME kompromissmuudatusettepanek 

VO vastav osa 

ÜME ülimuslik muudatusettepanek 

= identsed muudatusettepanekud 

§ lõige 

art artikkel 

põhj põhjendus 

RE resolutsiooni ettepanek 

RÜE resolutsiooni ühisettepanek 

SH salajane hääletus 
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1. Peruu ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 

1980. aasta Haagi konventsiooniga * 

Raport: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 641, 3, 17 

 

 

2. Kasahstani ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi 

käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * 

Raport: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 642, 4, 17 

 

 

3. Korea ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 

1980. aasta Haagi konventsiooniga * 

Raport: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016) 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

tervikhääletus NH + 649, 4, 17 

 

 

4. Ülemaailmsed eesmärgid ja ELi kohustused seoses toitumise ja toiduga 

kindlustatusega maailmas 

Resolutsiooni ettepanek: B8-1042/2016 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-1042/2016  

(DEVE komisjon) 

§ 1 2 Verts/ALE  +  

pärast § 1 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

§ 6 7 GUE/NGL  -  

pärast § 6 8 GUE/NGL NH + 374, 284, 15 

§ 12 § originaaltekst osa   

1 -  

2 +  

§ 13 § originaaltekst osa   

1 -  

2/EH + 334, 233, 102 

§ 17 § originaaltekst osa   

1 +  

2 -  

pärast § 23 9 GUE/NGL EH + 342, 260, 73 

§ 27 10 GUE/NGL NH + 358, 287, 27 

§ originaaltekst osa   

1 ↓  

2 ↓  

pärast § 30 11 GUE/NGL osa   

1/NH - 204, 434, 25 

2/NH + 416, 227, 26 

12 GUE/NGL NH + 361, 252, 57 

§ 32 13 GUE/NGL  -  

§ originaaltekst osa   
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

1 +  

2 +  

pärast § 33 14 GUE/NGL  -  

pärast põhjendust C 1 Verts/ALE EH + 382, 283, 10 

3 GUE/NGL  -  

põhjendus G § originaaltekst osa   

1 +  

2/EH + 350, 297, 29 

põhjendus M 4 GUE/NGL NH - 292, 353, 29 

põhjendus V § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 357, 300, 17 

hääletus: resolutsioon (terviktekst) EH + 450, 213, 13 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 4, 8, 10, 11, 12 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

PPE, ECR: põhjendus V 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

GUE/NGL: 

§ 32 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja erasektori olulist rolli toiduga kindlustatuse parandamisel ja 

otseselt toitumisalaste meetmete laiendamisel,“ 

2. osa: need sõnad 

 
PPE: 

§ 13 

1. osa: „taunib asjaolu, et ELi biokütuste poliitika stimuleerib haritava maaga, eriti kõige 

viljakama ja sadamate või maanteede läheduses asuva maaga spekuleerimist;“ 

2. osa: „nõuab tungivalt, et EL kaotaks kooskõlas poliitikavaldkondade arengusidususe 

põhimõttega riiklikud stiimulid toidukultuuridel põhinevate biokütuste tootmisele;“ 

 
§ 17 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „enne teist kõrgetasemelist toitumisalast tippkohtumist, mis 

toimub 2016. aasta augustis Brasiilias,“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus G 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „et 2013. aastal toimunud tippkohtumisel“ 

2. osa: need sõnad 
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S&D: 

muudatusettepanek 11 

1. osa: „nõuab, et EL ja selle liikmesriigid ei toetaks seemnete privatiseerimist 

arenguriikidega sõlmitavates majanduspartnerlus- või kaubanduslepingutes 

sisalduvate intellektuaalomandi õiguste klauslite abil;“ 

2. osa: „rõhutab, kui oluline on teha põllumajandustootjatega koostööd taskukohaste, 

kohalikele tingimustele kohandatud ja täiustatud põllukultuuride valdkonnas ning 

rajada vastupidav ja paindlik kodumaine seemnetootmisvõimekus, mis suudab olla 

jätkusuutlik ja mille olemasolu ei sõltu välisrahastusest;“ 

 
PPE, ECR: 

§ 12 

1. osa: „tuletab meelde, et riikide sõltumatuse seisukohast toiduainetega varustamisel on 

ülioluline inimestele juurdepääsu tagamine maale;“ 

2. osa: „rõhutab, et maa hõivamise näol, mis tuleneb ulatuslikust maade omandamisest 

arenguriikides, on tegemist uue ohuga toiduga kindlustatusele ja piisavale 

toitumusele; palub komisjonil võtta konkreetseid meetmeid võitluseks maade 

hõivamise vastu, töötada välja tegevuskava võitluseks maade hõivamisega ning 

tagada FAO maa omandiõiguse suuniste tõhus rakendamine;“ 

 
§ 27 

1. osa: „rõhutab, et kõik ELi poliitikavaldkonnad peavad olema kooskõlas arengusidususe 

põhimõttega; nõuab seepärast, et ELi kaubandus- ja arengupoliitika respekteeriks 

arenguriikide poliitilist ja majanduspoliitilist ruumi, võimaldamaks neil kehtestada 

vajalikud poliitikameetmed, et edendada säästvat arengut ja oma rahva 

inimväärikust,“ 

2. osa: „sh sõltumatust toiduainetega varustamisel;“ 
 

 

5. Euroopa Prokuratuur ja Eurojust 

Resolutsiooni ettepanek: B8-1054/2016 

Teema NH jne Hääletus NH/EH – 

märkused 

Resolutsiooni ettepanek B8-1054/2016  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)  +  

 

 

 

6. Vajadus Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika järele hiljutiste Caterpillari ja 

Alstomi juhtumite valguses 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-
1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016 

Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

Resolutsiooni ühisettepanek  RC-B8-1051/2016  

(PPE, Verts/ALE, ECR, S&D, ALDE) 

§ 1 § originaaltekst osa   

1/NH + 636, 12, 28 

2/NH + 602, 40, 22 

pärast § 1 13 GUE/NGL NH - 314, 315, 44 

pärast § 2 14 GUE/NGL NH - 327, 343, 8 

15 GUE/NGL NH - 295, 348, 29 

§ 3 § originaaltekst osa   

1/NH + 601, 64, 6 

2/NH + 514, 146, 16 

§ 5 § originaaltekst osa   

1/NH + 647, 26, 7 

2/NH + 624, 38, 18 

3/NH + 592, 58, 26 

pärast § 5 22 ECR osa   

1/NH + 594, 62, 25 

2/NH + 380, 282, 10 

26 S&D, 

Verts/ALE 

NH + 349, 316, 14 

27 S&D, 

Verts/ALE 

NH - 157, 348, 174 

28 S&D, 

Verts/ALE 

NH - 317, 345, 18 

29 S&D, 

Verts/ALE 

NH + 313, 310, 53 

30 S&D, 

Verts/ALE 

NH + 386, 254, 35 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 6 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 6 7 EFDD NH - 183, 339, 156 

§ 7 § originaaltekst osa   

1/NH + 595, 54, 29 

2/NH + 612, 40, 26 

§ 8 31 S&D, 

Verts/ALE 

NH + 358, 292, 29 

§ originaaltekst osa   

1/NH ↓  

2/NH ↓  

pärast § 9 23 ECR EH + 403, 220, 58 

§ 10 § originaaltekst osa   

1/NH + 618, 49, 10 

2/NH + 513, 151, 15 

3/NH - 317, 350, 6 

§ 11 § originaaltekst osa   

1/NH + 538, 58, 77 

2/NH + 515, 93, 70 

3/NH + 322, 282, 73 

4/AN + 507, 110, 62 

§ 12 24 ECR NH - 179, 495, 6 

§ originaaltekst NH + 342, 289, 50 

§ 13 § originaaltekst osa   

1/NH + 586, 64, 30 

2/NH + 341, 273, 56 

3/NH - 287, 348, 38 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 14 § originaaltekst osa   

1/NH + 581, 59, 32 

2/NH + 358, 300, 21 

§ 15 § originaaltekst osa   

1/NH + 608, 59, 11 

2/NH + 619, 38, 8 

3/NH + 324, 321, 34 

§ 17 § originaaltekst osa   

1/NH + 599, 57, 22 

2/NH + 548, 119, 9 

§ 19 § originaaltekst NH + 594, 68, 9 

§ 20 8 EFDD NH - 305, 353, 20 

32 S&D, 

Verts/ALE 

NH + 349, 318, 10 

pärast § 20 16 GUE/NGL NH - 279, 378, 22 

§ 21 § originaaltekst NH + 611, 57, 9 

pärast § 21 18 GUE/NGL  -  

§ 22 1 PPE NH - 211, 458, 10 

§ originaaltekst osa   

1/NH + 491, 164, 19 

2/NH + 332, 314, 24 

pärast § 22 19 GUE/NGL NH - 325, 329, 18 

pärast § 23 20 GUE/NGL NH - 304, 370, 3 

§ 24 § originaaltekst osa   

1/NH + 639, 15, 18 

2/NH + 377, 282, 16 

3/NH + 561, 74, 32 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

§ 25 9 EFDD NH + 345, 308, 24 

pärast § 25 33 S&D, 

Verts/ALE 

NH - 317, 327, 17 

34 S&D, 

Verts/ALE 

NH - 316, 344, 12 

§ 27 § originaaltekst osa   

1/NH + 628, 27, 23 

2/NH + 345, 301, 26 

3/NH + 629, 23, 22 

§ 31 § originaaltekst NH + 511, 99, 68 

pärast § 31 35 S&D, 

Verts/ALE 

NH + 329, 318, 32 

pärast § 32 36 S&D, 

Verts/ALE 

NH - 327, 346, 4 

37 S&D, 

Verts/ALE 

NH - 306, 349, 17 

§ 33 § originaaltekst NH + 549, 117, 10 

pärast § 33 17 GUE/NGL  -  

25 ECR osa   

1/EH + 442, 199, 35 

2 +  

§ 34 § originaaltekst eraldi +  

pärast § 34 38 S&D, 

Verts/ALE 

NH + 338, 292, 49 

§ 35 § originaaltekst eraldi/ 

EH 

+ 387, 283, 7 

pärast teist volitust 2 EFDD NH - 133, 534, 9 

3 EFDD NH - 131, 537, 8 

4 EFDD NH - 135, 529, 10 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

pärast kolmandat 

volitust 

21 ECR EH + 336, 313, 27 

pärast volitust 7 10 GUE/NGL  -  

põhjendus C § originaaltekst osa   

1/NH + 560, 65, 52 

2/NH + 327, 254, 91 

pärast põhjendust C 11 GUE/NGL  -  

põhjendus E § originaaltekst eraldi -  

põhjendus F § originaaltekst eraldi -  

põhjendus J § originaaltekst osa   

1/NH + 662, 14, 3 

2/NH + 618, 15, 20 

põhjendus L § originaaltekst NH + 543, 128, 7 

põhjendus M § originaaltekst NH + 615, 51, 11 

põhjendus N § originaaltekst NH + 400, 201, 79 

põhjendus P § originaaltekst osa   

1/NH + 641, 6, 27 

2/NH + 477, 165, 32 

põhjendus Q § originaaltekst osa   

1/NH + 632, 26, 6 

2/NH + 630, 30, 16 

3/NH + 643, 7, 19 
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Teema Me nr Esitaja NH jne Hääletus NH/EH – märkused 

pärast põhjendust R 5 EFDD NH + 337, 305, 31 

pärast põhjendust S 12 GUE/NGL  -  

hääletus: resolutsioon (terviktekst) NH + 472, 103, 99 

Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa 

B8-1051/2016  PPE  ↓  

B8-1052/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1053/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1055/2016  ECR  ↓  

B8-1056/2016  S&D  ↓  

B8-1057/2016  EFDD  ↓  

B8-1058/2016  ALDE  ↓  

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks: 

GUE/NGL: muudatusettepanekud 13, 14, 15, 16, 19, 20, § 3 

ECR: muudatusettepanek 24, põhjendus l, §§ 15 (2. osa), 22 (2. osa), lõpphääletus 

EFDD: muudatusettepanekud 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

S&D: muudatusettepanekud 22, 26–38, §§ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 

22, 24, 27, 31, 33, põhjendused C, J, L, M, N, P, Q 

Verts/ALE: muudatusettepanekud 1, 26–38, § 27 (2. osa) 
 

Taotlused eraldi hääletuseks: 

ECR: §§ 11, 31, 33, põhjendus N 

GUE/NGL: §§ 6, 12 

PPE: §§ 12, 22, 35, põhjendused E, F 

ALDE: §§ 3, 8, 12, 19, 21, 27, 31, 33, 34, põhjendused C, E, M, P, Q 
 

Taotlused osade kaupa hääletuseks: 

ECR: 

§ 17 

1. osa: „on veendunud, et ELi fondid pakuvad suurepärast võimalust rahastada 

jätkusuutlikke investeeringuid energia ja ühistranspordi taristusse ning info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia arukasse kasutuselevõttu;“ 

2. osa: „nõuab, et oluliselt parandataks mitmete kriteeriumide, eelkõige tööhõive-, 

keskkonna- ja sotsiaalsete kriteeriumite rakendamist ELi rahaliste vahendite ja 

kõikide Euroopa Investeerimispanga hallatavate rahastamisvahendite kasutamisel;“ 
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§ 22 

1. osa: „on veendunud, et tuleks takistada maksustamise vältimist, milleks kasutatakse muu 

hulgas materiaalse vara, immateriaalse vara või teenuste ümberpaigutamist 

äriühingute vahel ebasobiva hinna eest (siirdehinnad)“ 

2. osa: „ja mis toimub ka seetõttu, et Euroopa tasandil toimib maksu- ja 

kaubandusküsimuste koordineerimine puudulikult; nõuab liikmesriikide hulgas 

suuremat koostööd ja lähenemist fiskaal-, sotsiaal- ja eelarveküsimustes;“ 

 
põhjendus J 

1. osa: „arvestades, et Euroopa tööstusel, mida võimaldavad näiteks Alstom ja Caterpillar, 

on suur lisaväärtus ja tunnustatud asjatundlikkus; arvestades, et praegu seisab see 

ELi keskne ja strateegiline tööstus silmitsi tugeva ülemaailmse konkurentsiga,“ 

2. osa: „mida pakuvad riigid, kes ekspordivad Euroopa turule madalama hinnaga tooteid, 

viies kõigil mandreil ellu agressiivset ja kiiresti laienevat poliitikat, sageli oma 

valitsuste poliitilise ja rahalise toetusega;“ 

 
GUE/NGL: 

§ 7 

1. osa: „tuletab meelde, et kaubanduse kaitsevahendeid käsitlevate eeskirjade läbivaatamise 

osas tuleb jõuda kiiresti kokkuleppele, et tugevdada neid märkimisväärselt 

reaktsioonivõime ja tulemuslikkuse parandamise abil;“ 

2. osa: „palub komisjonil võtta arvesse, millist sotsiaalset ja majanduslikku mõju ELi 

tööstuse konkurentsivõimele võiks avaldada turumajandusliku staatuse omistamine 

riigi juhitavale majandusele või muudele mitteturumajanduslikele süsteemidele;“ 

 
§ 8 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „strateegia „Euroopa 2020““ 

2. osa: need sõnad 

 
Verts/ALE: 

muudatusettepanek 22 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ja nõuete täitmisega seotud kulude vähendamine ettevõtjate 

jaoks ning tarbetute õigusaktide kehtetuks tunnistamine“ 

2. osa: need sõnad 

 
muudatusettepanek 25 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „konkurentsivõimet ja“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus P 

1. osa: „arvestades, et ehitusmasinate kaubandus on ELis viimastel aastatel kannatanud 

tõsiste häirete all, mis on seotud avaliku ja erasektori investeeringute 

vähenemisega,“ 

2. osa: „kuid tuleneb ka toormehindade tõusust tingitud tootmiskulude kasvust;“ 

 
PPE: 

§ 13 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „või mille puhul luuakse üle 50% väärtusest väljaspool ELi“ ja 

„tuletab meelde, et rahvusvaheliste avaliku hanke instrumentide osas tuleb jõuda 

kiiresti kokkuleppele;“ 

2. osa: „või mille puhul luuakse üle 50% väärtusest väljaspool ELi“  

3. osa: „tuletab meelde, et rahvusvaheliste avaliku hanke instrumentide osas tuleb jõuda 

kiiresti kokkuleppele;“ 
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§ 14 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „ökomärgisel“ 

2. osa: need sõnad 

 
põhjendus Q 

1. osa: „arvestades, et tööstustoodete õiglases kaubanduses tuleb austada töötajate õigusi ja 

järgida keskkonnaalaseid eeskirju;“ 

2. osa: „arvestades, et investeerimine taastuvenergiasse ja energiatõhususse ajendab suurel 

määral investeerima tööstustoodetesse, mis suudavad luua positiivseid mõjuringe;“ 

3. osa: „arvestades, et innovatsioon ning investeerimine teadus- ja arendustegevusse, 

töökohtadesse ja oskuste uuendamisse on jätkusuutliku majanduskasvu jaoks ülimalt 

olulised;“ 

 
põhjendus C 

1. osa: „arvestades, et tootmiskulude vähendamine ajavahemikus 2013–2015 võimaldas 

tehase toodetel muutuda väljastpoolt ELi tulnud toodetest atraktiivsemateks; 

arvestades, et Caterpillar otsustas siiski tehase sulgeda,“ 

2. osa: „et viia tootmine üle muudesse tehastesse, kus kehtivad Euroopa tööstuse suhtes 

kohaldatavatest standarditest madalamad sotsiaal- ja keskkonnakaitse standardid;“ 

 
ALDE: 

§ 1 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „kohalikule majandusele ja kogukondadele“ ja „kohalikku 

majandust ning aidata piirkondadel“ 

2. osa: need sõnad 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 3 

1. osa: „tuletab meelde, et Euroopa kujutab endast sotsiaalset turumajandust, mille eesmärk 

on saavutada jätkusuutlik majanduskasv ja kaasav kasv; peab kahetsusväärseks, et 

ELis puudub tõeline tööstuspoliitika, mis kaitseks ka ELi töötajaid; kutsub seetõttu 

komisjoni üles koostama tõelise pikaajalise Euroopa tööstusstrateegia, et saavutada 

eesmärk, mille kohaselt peaks 20% sisemajanduse koguproduktist tulema 

tööstusest,“ 

2. osa: „nagu on sätestatud strateegias „Euroopa 2020“;“ 

 
ECR, PPE: 

§ 5 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „energiatõhususse, ringmajandusse“ ja „toonitab sellega seoses 

negatiivset mõju, mida avaldavad avaliku ja erasektori investeeringute vähenemine 

ning vähenev sisetarbimine, mida mõlemat tuleks ergutada, et need oleksid 

majanduskasvu stimulaatorid;“ 

2. osa: „energiatõhususse, ringmajandusse“ 

3. osa: „toonitab sellega seoses negatiivset mõju, mida avaldavad avaliku ja erasektori 

investeeringute vähenemine ning vähenev sisetarbimine, mida mõlemat tuleks 

ergutada, et need oleksid majanduskasvu stimulaatorid;“ 
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ECR, GUE/NGL: 

§ 10 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „väljapoole avatud ja konkurentsivõimelise Euroopa 

reguleeriva raamistiku, et meelitada ligi ja säilitada “ 

2. osa: „väljapoole avatud ja konkurentsivõimelise Euroopa reguleeriva raamistiku, et 

meelitada ligi ja säilitada “, v.a sõna „reguleeriva“ 

3. osa: „reguleeriva“ 

 
GUE/NGL, ALDE, PPE: 

§ 11 

1. osa: „märgib ühtlasi, et riigiabi eeskirju tuleb paremini kohandada, et luua innovatsiooni 

ja jätkusuutlikkust“ 

2. osa: „ning täita tööhõive kõrge taseme ja sotsiaalpoliitika edendamisega seotud 

eesmärgid“, v.a sõna „edendamisega“ 

3. osa: „edendamisega“ 

4ème partie „vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 9;“ 

 
ECR, GUE/NGL, PPE: 

§ 15 

1. osa: kogu tekst, v.a sõnad „koos liikmesriikidega välja liidu strateegiat järjepideva ja 

tervikliku tööstuspoliitika kohta, mille eesmärk oleks Euroopa 

taasindustrialiseerimine ning mis põhineks muu hulgas digiteerimisel (eelkõige“ ja 

„nõuab liikmesriikide hulgas suuremat koostööd ning lähenemist fiskaal-, sotsiaal- ja 

eelarveküsimustes, et hõlbustada ühiste tööstusprojektide loomist;“ 

2. osa: „koos liikmesriikidega välja liidu strateegiat järjepideva ja tervikliku tööstuspoliitika 

kohta, mille eesmärk oleks Euroopa taasindustrialiseerimine ning mis põhineks muu 

hulgas digiteerimisel (eelkõige“ 

3. osa: „nõuab liikmesriikide hulgas suuremat koostööd ning lähenemist fiskaal-, sotsiaal- ja 

eelarveküsimustes, et hõlbustada ühiste tööstusprojektide loomist;“ 

 
GUE/NGL, PPE: 

§ 24 

1. osa: „toonitab, kui tähtis on tehniliste oskuste arendamine, eriti töötlevas tööstuses; 

rõhutab, et tehniliste oskustöötajate tähtsust tuleb edendada; on veendunud, et 

keskkonnasäästliku majanduse tööhõivepotentsiaali suurendamiseks on väga tähtis 

anda olemasolevale tööjõule sobivad võimalused omandada uusi ringmajanduse 

jaoks vajalikke oskusi; tuletab meelde, et oskustöötajad on tähtsad tootmise 

elujõulisuse seisukohast;“, v.a sõna „keskkonnasäästliku“ 

2. osa: „keskkonnasäästliku“ 

3. osa: „rõhutab, et tähtis on edendada haridussüsteemide, ülikoolide ja tööturu koostoimet, 

mis hõlmaks töökeskkonnaga tutvumist ja koostööd ettevõtetega innovatiivsete 

klastrite loomisel;“ 

 
ECR, Verts/ALE: 

§ 27 

1. osa: „on seisukohal, et igasuguseid restruktureerimistoiminguid tuleks sidusrühmadele 

selgitada ja põhjendada – vajaduse korral ka kavandatud meetmete valimist seoses 

eesmärkide ja võimalike alternatiividega;“, v.a sõnad „vajaduse korral“ 

 

2. osa: „vajaduse korral“ 

3. osa: „nõuab kohalikku dialoogi, mis hõlmaks kõiki sidusrühmi ja kus käsitletaks 

restruktureerimise parimat võimalikku läbiviimist;“ 
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Mitmesugust 

Muudatusettepanek 6 võeti tagasi. 

 


