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ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab vajadust esildada ühenduse õigustikku järgivaid ja edendavaid sotsiaalseid, 
majandus- ja õigusalaseid uuendusi – kaasates sellesse sotsiaalpartnerid ja tuginedes 
kollektiivlepingutele, nagu nähakse ette institutsioonide tasandil – ning peab vajalikuks 
muuta töökorraldust ja püüelda usaldusel, väärikusel ja vastutustundel rajaneva 
töökultuuri poole;

2. seab eesmärgiks „uute ja paremate töökohtade” loomise, et kasutada majanduskasvu ja 
konkurentsi elu- ja töötingimuste parandamiseks ning püüelda arengu poole, mis arvestab 
tulevaste põlvkondade heaolu silmas pidades asjakohaselt sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 
jätkusuutlikkusega ning üleilmastumise, demograafiliste väljakutsete, uute tehnoloogiate 
ja teenindussfääriga seotud muutustega;

3. pooldab lähenemisviisi, mida kasutatakse tegeledes mitteametlike töökohtade ja 
varimajandusega, mis – ehkki eksisteerides liikmesriikides erineval määral – kahjustavad 
tootlikkust ja tarbijaid, vähendavad maksutulu ning toovad kaasa ettevõtetevahelise 
ebaõiglase konkurentsi;

4. peab vajalikuks õiglase tasakaalu leidmist paindlikkuse ja turvalisuse vahel, võttes arvesse 
ettevõtete ja töötajate vajadusi; kordab vajadust püüelda võimaluse korral paindlikkuse 
poole, olgu siis töö laadi või töö aja osas; juhib tähelepanu vajadusele käsitleda rollide 
ümberjaotamise ning töö-, pere- ja eraeluga seotud kohustuste kokkusobitamise küsimust; 
arvab, et arvestada tuleb kõikide tööhõivevormidega, sealhulgas teiste hooldamisega 
seotud töö ja vabatahtliku tööga;

5. rõhutades, et puuduvad empiirilised tõendid, mis kinnitavad tööhõive suurenemist, mis 
saavutatakse, kui paindlikkuse vähendamine töölevõtmisel asendatakse paindlikkust 
piiravate tõkete vähendamisega töölt lahkumisel või kui töökohtade kaitse asendatakse 
üldisema tööturu kaitsega, juhib tähelepanu vajadusele kavandada ainuüksi 
kaitsemeetmete laiendamise või vähendamise asemel nende kohandamise vahendeid ning 
väljendab muret seoses maksukoorma riikide eelarvesse ülekandmisega kaasneva ohuga ja 
võimalike tagajärgedega stabiilsuse ja kasvu pakti jaoks;

6. märgib vajadust järgida aktiivset tööhõivepoliitikat, mis tugineb elukestvale õppele ja 
mitte töötajate koolitamisele ainult kriitilistes olukordades, olles veendunud, et tööjõu 
tööalane konkurentsivõime ja kohanemisvõime annavad kindlust nii ettevõtetele kui 
töötajatele ning on teadmistel põhineva majanduskeskkonna konkurentsivõime jaoks 
eluliselt olulised.
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