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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjoni iga-aastases arenguaruandes 
ja ühise tööhõivearuande eelnõus esitatud 
liikmesriikide riiklike reformikavade 
analüüs näitab, et liikmesriigid peaksid 
jätkama jõupingutusi järgmiste 
prioriteetsete valdkondade käsitlemiseks:

(2) Komisjoni iga-aastases arenguaruandes 
ja ühise tööhõivearuande eelnõus esitatud 
liikmesriikide riiklike reformikavade 
analüüs näitab, et liikmesriigid peaksid 
jätkama jõupingutusi järgmiste 
prioriteetsete valdkondade käsitlemiseks:

– tuua rohkem inimesi tööturule ja neid 
seal hoida, suurendada tööjõu pakkumist ja 
ajakohastada sotsiaalkaitsesüsteeme;

– tuua rohkem inimesi tööturule ja neid 
seal hoida, suurendada tööjõu pakkumist ja 
ajakohastada sotsiaalkaitsesüsteeme ning 
rakendada üleüldist soolise võrdsuse ja 
mittediskrimineerimise lähenemisviisi;

– parandada töötajate ja ettevõtete 
kohanemisvõimet; ja

– parandada töötajate ja ettevõtete 
kohanemisvõimet; ja

– suurendada investeeringuid inimkapitali 
hariduse ja kutseoskuste arendamise teel.

– suurendada investeeringuid inimkapitali 
hariduse ja kutseoskuste arendamise teel.

Or. fr

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa esimese lõigu esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Täielik tööhõive: Täieliku tööhõive 
saavutamine ning töötuse ja tööturult 
kõrvalejäämise vähendamine 

– Täielik tööhõive: Täieliku tööhõive 
saavutamine ning töötuse ja tööturult 
kõrvalejäämise vähendamine 
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tööjõunõudluse ja -pakkumise 
suurendamise teel, rakendades kaitstud 
paindlikkuse (flexicurity) integreeritud 
lähenemisviisi, on majanduskasvu 
säilitamiseks ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks elulise tähtsusega. See 
eeldab poliitikat, millega püütakse 
üheaegselt saavutada nii tööturu, 
töökorralduse ja töösuhete paindlikkus kui 
ka tööga kindlustatus ja sotsiaalkindlustus.

tööjõunõudluse ja -pakkumise 
suurendamise teel, rakendades kaitstud 
paindlikkuse (flexicurity) integreeritud 
lähenemisviisi, on majanduskasvu 
säilitamiseks ja sotsiaalse ühtekuuluvuse 
tugevdamiseks elulise tähtsusega. See 
eeldab poliitikat, millega püütakse 
üheaegselt saavutada nii tööturu, 
töökorralduse ja töösuhete paindlikkus, 
eelkõige seoses töö ja pereelu 
ühitamisega, kui ka tööga kindlustatus ja 
sotsiaalkindlustus.

Or. fr

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa esimese lõigu teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Töö kvaliteedi ja tööviljakuse 
parandamine: Tööhõive määra 
suurendamiseks tehtavad jõupingutused 
peavad toimuma paralleelselt töökohtade 
atraktiivsuse suurendamisega, töö 
kvaliteedi tõstmisega ja tööviljakuse 
kasvuga ning segmenteerumise ja vaeste 
töötajate osakaalu vähendamisega. Töö 
kvaliteedi, tööviljakuse ja tööhõive vahelisi 
koostoimeid tuleks täielikult ära kasutada.

– Töö kvaliteedi ja tööviljakuse 
parandamine: Tööhõive määra 
suurendamiseks tehtavad jõupingutused 
peavad toimuma paralleelselt töökohtade 
atraktiivsuse suurendamisega, töö 
kvaliteedi tõstmisega ja tööviljakuse 
kasvuga ning segmenteerumise, 
ebakindlate töökohtade määra ja vaeste 
töötajate osakaalu vähendamisega. Töö 
kvaliteedi, tööviljakuse ja tööhõive vahelisi 
koostoimeid tuleks täielikult ära kasutada.

Or. fr

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa esimese lõigu kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse Sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
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tugevdamine: Vaja on sihikindlat tegevust, 
et tugevdada ja parandada sotsiaalset 
kaasatust, võidelda vaesuse, eriti laste 
vaesuse vastu, vältida tööturult 
kõrvalejäämist, toetada ebasoodsas 
olukorras olevate inimeste tööhõivesse 
kaasamist ning vähendada tööhõive, 
töötuse ja tööviljakuse piirkondlikke 
erinevusi, eriti mahajäänud piirkondades. 
Tuleb tugevdada seoseid sotsiaalkaitse ja 
sotsiaalse kaasatuse avatud 
koordinatsioonimeetodiga.

tugevdamine: Vaja on sihikindlat tegevust, 
et tugevdada ja parandada sotsiaalset 
kaasatust, võidelda vaesuse, eriti ühe 
vanemaga perekondade vaesuse vastu, 
vältida tööturult kõrvalejäämist, toetada 
ebasoodsas olukorras olevate inimeste 
tööhõivesse kaasamist ning vähendada 
tööhõive, töötuse ja tööviljakuse 
piirkondlikke erinevusi, eriti mahajäänud 
piirkondades. Tuleb tugevdada seoseid 
sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse avatud 
koordinatsioonimeetodiga.

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võrdsed võimalused ja võitlus 
diskrimineerimise vastu on edu 
saavutamiseks olulise tähtsusega. Kõigi 
võetavate meetmete puhul tuleb tagada 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine 
ning edendamine. Erilist tähelepanu tuleb 
ka pöörata kõikide sooliste tööturu 
erinevuste olulisele vähendamisele 
kooskõlas Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse paktiga. See aitab 
liikmesriike demograafiliste probleemidega 
tegelemisel. Uue põlvkondi ühendava 
lähenemisviisi raames tuleks pöörata erilist 
tähelepanu noorte olukorrale, rakendades 
Euroopa noortepakti, ning kogu tööea 
jooksul tööturule juurdepääsu 
edendamisele. Erilist tähelepanu tuleb 
samuti pöörata tööhõiveerinevuste olulisele 
vähendamisele ebasoodsas olukorras 
olevate, sealhulgas puudega inimeste 
puhul, ning kolmandate riikide kodanike ja 
ELi kodanike vahel kooskõlas võimalike 
riiklike eesmärkidega.

Võrdsed võimalused ja võitlus 
diskrimineerimise vastu on edu 
saavutamiseks olulise tähtsusega. Kõigi 
võetavate meetmete puhul tuleb tagada 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine 
ning edendamine. Erilist tähelepanu tuleb 
ka pöörata kõikide sooliste tööturu 
erinevuste olulisele vähendamisele 
kooskõlas Euroopa soolise 
võrdõiguslikkuse paktiga, eelkõige 
Euroopa Liidu direktiivide range 
järgimise teel võrdse kohtlemise vallas.
See aitab liikmesriike demograafiliste 
probleemidega tegelemisel. Uue põlvkondi 
ühendava lähenemisviisi raames tuleks 
pöörata erilist tähelepanu noorte 
olukorrale, rakendades Euroopa 
noortepakti, ning kogu tööea jooksul 
tööturule juurdepääsu edendamisele. Erilist 
tähelepanu tuleb samuti pöörata 
tööhõiveerinevuste olulisele vähendamisele 
ebasoodsas olukorras olevate, sealhulgas 
puudega inimeste puhul, ning kolmandate 
riikide kodanike ja ELi kodanike vahel 
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kooskõlas võimalike riiklike eesmärkidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa kuuenda lõigu kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada investeeringuid inimkapitali 
hariduse ja kutseoskuste arendamise teel.

– suurendada investeeringuid inimkapitali 
hariduse ja kutseoskuste arendamise teel 
ning edendades karjäärivõimaluste valiku 
laiendamist, et suurendada meeste ja 
naiste töölevõtmise võimalusi kogu tööea 
vältel.

Or. fr

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1. jaotise esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tööhõivemäärade tõstmine on kõige 
tõhusam vahend majanduskasvu 
esilekutsumiseks ja kõrge sotsiaalse 
kaasatusega majanduse edendamiseks, mis 
tagab samal ajal pehme maandumise neile, 
kes ei ole võimelised töötama. Tööealise 
elanikkonna oodatava vähenemise tõttu on 
üha vajalikum edendada elutsüklipõhist 
lähenemist töötamisele ning ajakohastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, et tagada nende 
piisav ulatus, rahaline jätkusuutlikkus ja 
vastavus ühiskonna muutuvatele 
vajadustele. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata meeste ja naiste püsivate 
tööhõiveerinevuste ületamisele, noorte ja 
vanemaealiste tööhõive määra edasisele 
suurendamisele uudse põlvkondi ühendava 

Tööhõivemäärade tõstmine on kõige 
tõhusam vahend majanduskasvu 
esilekutsumiseks ja kõrge sotsiaalse 
kaasatusega majanduse edendamiseks, mis 
tagab samal ajal pehme maandumise neile, 
kes ei ole võimelised töötama. Tööealise 
elanikkonna oodatava vähenemise tõttu on 
üha vajalikum edendada elutsüklipõhist 
lähenemist töötamisele ning ajakohastada 
sotsiaalkaitsesüsteeme, et tagada nende 
piisav ulatus, rahaline jätkusuutlikkus ja 
vastavus ühiskonna muutuvatele 
vajadustele. Erilist tähelepanu tuleks 
pöörata meeste ja naiste püsivate 
tööhõiveerinevuste ületamisele, noorte ja 
vanemaealiste tööhõive määra edasisele 
suurendamisele uudse põlvkondi ühendava 
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lähenemisviisi raames ning tööturult enim 
kõrvale tõrjutud inimeste aktiivse 
kaasamise edendamisele. Tõhusamaid 
meetmeid on vaja ka noorte olukorra 
parandamiseks tööturul ning noorte töötuse 
oluliseks vähendamiseks, mis on üldisest 
töötuse määrast keskmiselt kaks korda 
kõrgem.

lähenemisviisi raames ning tööturult enim 
kõrvale tõrjutud ja eriti mitmekordse 
diskrimineerimise ohvriks langenud 
inimeste aktiivse kaasamise edendamisele. 
Tõhusamaid meetmeid on vaja ka noorte 
olukorra parandamiseks tööturul ning 
noorte töötuse oluliseks vähendamiseks, 
mis on üldisest töötuse määrast keskmiselt 
kaks korda kõrgem.

Or. fr

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1. jaotise teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tuleb luua õiged tingimused tööhõive 
kasvu soodustamiseks, olgu siis tegemist 
esmakordse tööleasumisega, tööle 
tagasipöördumisega pärast vaheaega või 
sooviga tööiga pikendada. Kaitstud 
paindlikkuse lähenemisviisi seisukohalt on 
otsustava tähtsusega töökoha kvaliteet, 
sealhulgas palk ja hüvitised, 
töötingimused, ligipääs elukestvale õppele 
ja edutamisvõimalused, samuti 
sotsiaalkaitsesüsteemidest lähtuv toetus ja 
stiimulid. Et avardada elutsüklipõhist 
lähenemist tööle ning aidata ühitada tööd ja 
pereelu, on vajalik poliitika, millega 
nähakse ette lapsehooldust käsitlevad 
sätted. Kasulikeks sihttasemeteks on 
kindlustada 2010. aastaks lapsehooldus 
vähemalt 90 %-le lastest vanuses kolmest 
eluaastast kuni kohustusliku koolieani ning 
vähemalt 33 %-le alla kolmeaastastest 
lastest. Lapsevanemate, eriti 
üksikvanemate keskmise tööhõive määra 
suurenemiseks on vajalikud perede 
toetamise meetmed. Eelkõige peaksid 
liikmesriigid võtma arvesse üksikvanemate 
ja paljulapseliste perede erivajadusi. Lisaks 
tuleb tööea pikendamiseks tõsta aastaks 

Tuleb luua õiged tingimused tööhõive 
kasvu soodustamiseks, olgu siis tegemist 
esmakordse tööleasumisega, tööle 
tagasipöördumisega pärast vaheaega või 
sooviga tööiga pikendada. Kaitstud 
paindlikkuse lähenemisviisi seisukohalt on 
otsustava tähtsusega töökoha kvaliteet, 
sealhulgas palk ja hüvitised, 
töötingimused, ligipääs elukestvale õppele 
ja edutamisvõimalused, samuti 
sotsiaalkaitsesüsteemidest lähtuv toetus ja 
stiimulid. Et avardada elutsüklipõhist 
lähenemist tööle ning aidata ühitada tööd ja 
pereelu, on vajalik poliitika, millega 
nähakse ette lapsehooldust käsitlevad 
sätted. Oluliseks eesmärgiks on 
kindlustada 2010. aastaks lapsehooldus 
vähemalt 90 %-le lastest vanuses kolmest 
eluaastast kuni kohustusliku koolieani ning 
vähemalt 33 %-le alla kolmeaastastest 
lastest. Lapsevanemate, eriti 
üksikvanemate keskmise tööhõive määra 
suurenemiseks on vajalikud perede 
toetamise meetmed. Eelkõige peaksid 
liikmesriigid võtma arvesse 
üksikvanemate, paljulapseliste perede ja
vanurite või puuetega isikute eest 
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2010 tegeliku tööturult lahkumise iga ELi 
tasandil viie aasta võrra (võrreldes 2001. 
aasta 59,9ga) Samuti peaksid liikmesriigid 
võtma meetmeid tervisekaitseks, haiguste 
ennetamiseks ja tervisliku eluviisi 
edendamiseks, eesmärgiga vähendada 
haigustega seotud kulutusi, suurendada 
tööviljakust ja pikendada tööiga.

hoolitsevate perede erivajadusi Lisaks 
tuleb tööea pikendamiseks tõsta aastaks 
2010 tegeliku tööturult lahkumise iga ELi 
tasandil viie aasta võrra (võrreldes 2001. 
aasta 59,9ga). Samuti peaksid liikmesriigid 
võtma meetmeid tervisekaitseks, haiguste 
ennetamiseks ja tervisliku eluviisi 
edendamiseks, eesmärgiga vähendada 
haigustega seotud kulutusi, suurendada 
tööviljakust ja pikendada tööiga.

Or. fr

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa suunise 18 esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– püüda jätkuvalt luua töövõimalusi 
noortele ja vähendada noorte töötust, nagu 
kutsutakse üles Euroopa noortepaktis;

– püüda jätkuvalt luua töövõimalusi 
noortele ja vähendada noorte töötust, nagu 
kutsutakse üles Euroopa noortepaktis, 
võideldes samas soolise diskrimineerimise 
vastu;

Or. fr

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa suunise 18 viies taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ajakohased sotsiaalkaitsesüsteemid, 
sealhulgas pensionid ja tervishoid, tagades 
nende sotsiaalse piisavuse, rahalise 
jätkusuutlikkuse ning muutuvatele 
vajadustele vastamise, et toetada tööturul 
osalemist ja sinna jäämist ning pikemat 
tööiga.

– ajakohased sotsiaalkaitsesüsteemid, 
sealhulgas pensionid ja tervishoid, tagades 
nende sotsiaalse piisavuse, rahalise 
jätkusuutlikkuse ning muutuvatele 
vajadustele vastamise, et toetada tööturul 
osalemist ja majanduslikku iseseisvust
ning soodustada tööturul püsimist ja
pikemat tööiga.
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Or. fr

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa suunise 19 kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– üksikisikute ja ettevõtete jaoks uute 
töövõimaluste loomine teenindussfääris, 
eelkõige kohalikul tasandil.

– üksikisikutele ja ettevõtetele suunatud 
teenuste sfääris uute töövõimaluste 
loomine, eelkõige kohalikul tasandil ning 
nimetatud valdkonna sotsiaalse 
väärtustamise abil.

Or. fr

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa suunise 20 esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tööturu institutsioonide, eelkõige 
tööhõivetalituste ajakohastamine ja 
tugevdamine, et muu hulgas tagada töö- ja 
koolitusvõimaluste suurem läbipaistvus 
riiklikul ja Euroopa tasandil;

– tööturu institutsioonide, eelkõige 
tööhõivetalituste ajakohastamine ja 
tugevdamine, et muu hulgas tagada töö- ja 
koolitusvõimaluste suurem läbipaistvus 
riiklikul ja Euroopa tasandil ning kehtivate 
eeskirjade järgimine võrdsete võimaluste 
vallas;

Or. fr

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa suunise 23 esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kaasav haridus- ja koolituspoliitika ja 
meetmed esmasele kutseharidusele, kesk-

– kaasav haridus- ja koolituspoliitika ja 
meetmed esmasele kutseharidusele, kesk-
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ja kõrgharidusele ligipääsu oluliseks 
hõlbustamiseks, sealhulgas praktiline 
väljaõpe ja ettevõtluskoolitused;

ja kõrgharidusele ligipääsu oluliseks 
hõlbustamiseks, sealhulgas praktiline 
väljaõpe ja ettevõtluskoolitused, edendades 
naiste osalust seal, kus nad on 
alaesindatud;

Or. fr

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa suunise 23 kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tõhusad elukestva õppe strateegiad, mis 
on avatud kõigile koolides, ettevõtetes, 
riigiasutustes ja majapidamistes kooskõlas 
Euroopa kokkulepetega ja mis sisaldavad 
asjakohaseid stiimuleid ja kulude jagamise 
mehhanisme, eesmärgiga suurendada kogu 
elutsükli jooksul osavõttu kutsealasest 
täiendkoolitusest ja töökohal toimuvatest 
koolitusest eelkõige väheste oskustega ja 
vanemaealiste töötajate hulgas.

– tõhusad elukestva õppe strateegiad, mis 
on avatud kõigile koolides, ettevõtetes, 
riigiasutustes ja majapidamistes kooskõlas 
Euroopa kokkulepetega ja mis sisaldavad 
asjakohaseid stiimuleid ja kulude jagamise 
mehhanisme, eesmärgiga suurendada kogu 
elutsükli jooksul osavõttu kutsealasest 
täiendkoolitusest ja töökohal toimuvatest 
koolitusest eelkõige väheste oskustega 
töötajate, vanemaealiste töötajate ning 
tööturult ajutiselt töö ja pereelu ühitamise 
eesmärgil lahkunud töötajate hulgas.

Or. fr
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