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Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste 
kohta
(KOM(2007) 0803 V OSA – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0803) V OSA;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 128 lõiget 2, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C6-0031/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 
250 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda 
Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud tekstist;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2

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 täielikule tööhõivele, 
töö kvaliteedile ja sotsiaalsele 
ühtekuuluvusele suunatud eesmärkide
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ning järgmiste prioriteetsete valdkondade 
käsitlemiseks:

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

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

– parandada töötajate ja ettevõtete 
kohanemisvõimet; ja

– parandada töötajate ja ettevõtete 
kohanemisvõimet ja turvalisust ning

– suurendada investeeringuid inimkapitali 
hariduse ja kutseoskuste arendamise teel.

– suurendada investeeringuid inimkapitali 
hariduse ja kutseoskuste arendamise teel.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga viidatakse suuniste esmastele eesmärkidele, milleks on 
täielik tööhõive, töö kvaliteet ja sotsiaalne ühtekuuluvus. Viide kvaliteetsele tööturule ja 
turvalisuse kontseptsiooni lisamine vastab tasakaalustatud kaitstud paindlikkuse 
lähenemisviisile. See on kooskõlas Euroopa sotsiaalpartnerite Euroopa tööturgude peamiste 
väljakutsete ühisanalüüsi aruandega (18. oktoober 2007), Euroopa Parlamendi 29. novembri 
2007. aasta raportiga kaitstud paindlikkuse kohta ning nõukogu (tööhõive, sotsiaalpoliitika, 
tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 5.–6. detsembri 2007. aasta lõppjäreldustega kaitstud 
paindlikkuse ühiste põhimõtete kohta. 

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 6

6. Arvestades suunistedokumendi ühtsust, 
peaksid liikmesriigid majanduspoliitika 
üldsuunised täielikult rakendama.

6. Arvestades suunistedokumendi ühtsust, 
peaksid liikmesriigid majanduspoliitika 
üldsuuniste rakendamisel võtma täielikult
arvesse tööhõivesuuniseid.

Selgitus

Suuniste ühtsusest järeldub, et nõukogu otsuses tööhõivesuuniste kohta tuleks rõhutada 
liikmesriikide kohustust võtta majanduspoliitika üldsuuniste rakendamisel tööhõivesuuniseid 
arvesse. 

Muudatusettepanek 3
Artikkel 2 a (uus)

Artikkel 2 a
Suuniste rakendamisel liikmesriigid:
– võtavad arvesse kõrge tööhõive taseme 
edendamise, piisava sotsiaalse kaitse 
tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase 
võitluse ning hariduse, koolituse ja 
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inimeste tervise kaitse kõrge tasemega 
seotud nõudeid ning
– püüavad võidelda diskrimineerimise 
vastu soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel.
Liikmesriigid tagavad suuniste ning 
sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasamise
avatud kooskõlastusmeetodi tugevama 
vastastikmõju. 

Selgitus

Kõnealused klauslid põhinevad reformilepingusse lisatud uutel sotsiaalse sisuga klauslitel. 
Uuendatud Lissaboni tegevuskava sotsiaalse mõõtme tugevdamiseks on vajalik kutsuda 
liikmesriike üles tugevdama ka suuniste ning sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse avatud 
kooskõlastusmeetodi vastastikmõju. Nähtavuse huvides on oluline lisada need klauslid ka 
nõukogu otsusesse. 

Muudatusettepanek 4
Lisa lõik pärast suunist 17

Nimetatud eesmärkide saavutamisel 
peaksid meetmed keskenduma järgmistele 
prioriteetidele:

Nimetatud eesmärkide saavutamisel 
peaksid meetmed keskenduma järgmistele 
prioriteetidele:

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

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

– parandada töötajate ja ettevõtete 
kohanemisvõimet;

– parandada töötajate ja ettevõtete 
kohanemisvõimet ja turvalisust; 

– suurendada investeeringuid inimkapitali 
hariduse ja kutseoskuste arendamise teel.

– suurendada investeeringuid inimkapitali 
hariduse ja kutseoskuste arendamise teel.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 5
Lisa punkti 1 pealkiri

1. Tuua rohkem inimesi tööturule ja neid 
seal hoida, suurendada tööjõu pakkumist ja 

1. Tuua rohkem inimesi kvaliteetsele 
tööturule ja neid seal hoida, suurendada 
tööjõu pakkumist ja ajakohastada 
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ajakohastada sotsiaalkaitsesüsteeme sotsiaalkaitsesüsteeme;

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 6
Lisa punkti 1 suunis 19 a (uus)

Suunis 19 a
Tagada kõigi aktiivne sotsiaalne 
integreerimine ja võidelda vaesuse ning 
sotsiaalse tõrjutuse vastu, ühendades
inimestele inimväärseks eluks piisava 
sissetulekutoetuse ja ühenduse tööturule
juurdepääsu, pakkudes töövõimalusi või 
kutseõpet ja paremat juurdepääsu 
sotsiaalteenustele.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse tööhõivesuunistes osutatud aktiivse kaasamise 
parem integreerimine. Selles rõhutatakse aktiivse kaasamise kolme peamist komponenti: 
piisavat sissetulekutoetust, tööturu võimalusi ning paremat juurdepääsu kvaliteetsetele 
sotsiaalteenustele. Kuivõrd aktiivse kaasamise osas tehtud edusamme on analüüsitud avatud 
kooskõlastusmeetodi sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse raames, võib öelda, et panuse 
uuendatud Lissaboni tegevuskavasse annab ka aktiivne kaasatus. Käesolev 
muudatusettepanek on kooskõlas üleskutsega tugevdada suuniste ning sotsiaalkaitse ja 
sotsiaalse kaasatuse avatud kooskõlastusmeetodi vastastikmõju.

Muudatusettepanek 7
Lisa punkti 2 pealkiri

2. Parandada töötajate ja ettevõtete 
kohanemisvõimet

2. Parandada töötajate ja ettevõtete 
kohanemisvõimet ja turvalisust

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas muudatusettepanekuga 1.

Muudatusettepanek 8
Lisa 2. punkti suunis 21

Tööturu osapoolte rolli vajalikul määral Edendada paindlikkust koos tööga 
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arvesse võttes edendada paindlikkust koos 
tööga kindlustatusega ja vähendada 
tööturu killustatust järgmiste meetmetega:

kindlustatusega ja vähendada tööturu 
killustatust, võttes vajalikul määral 
arvesse tööturu osapoolte rolli ja järgmist 
nelja põhikomponenti:
– paindlikud ja usaldusväärsed 
lepingutingimused tänapäevaste 
tööseaduste, kollektiivlepingute ja 
töökorraldusviiside kaudu;
– igakülgse elukestva õppe strateegiad, et 
tagada töötajate, iseäranis kõige 
haavatavamate töötajate jätkuv 
kohanemisvõime ja tööalane 
konkurentsivõime;
– tõhus aktiivne tööturupoliitika, mis 
aitab inimestel toime tulla kiirete 
muutustega, vähendada töötusperioode ja 
kergendada üleminekut uuele tööle;
– tänapäevased 
sotsiaalkindlustussüsteemid, mis pakuvad 
piisavat sissetulekutoetust, soosivad 
tööhõivet ja hõlbustavad liikuvust 
tööturul.
See hõlmab ka järgmist:

– tööõiguse kohandamine, vaadates 
vajaduse korral läbi erinevad töölepingute 
ja tööaja tingimused;

– tööõiguse kohandamine, vaadates 
vajaduse korral läbi erinevad töölepingute 
ja tööaja tingimused ja tugevdades 
töötajate õigusi olenemata nende 
tööalasest staatusest;

– mitteametliku töötamise probleemiga 
tegelemine;

– mitteametliku töötamise probleemiga 
tegelemine;

– muutuste, sealhulgas majanduse 
ümberkorralduste, eelkõige aga 
kaubanduse laienemisega seotud muutuste 
parem prognoosimine ja positiivne 
haldamine, et minimeerida neist tulenevaid 
sotsiaalkulusid ja hõlbustada kohanemist;

– muutuste, sealhulgas majanduse 
ümberkorralduste, eelkõige aga 
kaubanduse laienemisega seotud muutuste 
parem prognoosimine ja positiivne 
haldamine, et minimeerida neist tulenevaid 
sotsiaalkulusid ja hõlbustada kohanemist;

– uuenduslike ja kohandatavate 
töökorraldusvormide edendamine ja 
levitamine, et parandada töö kvaliteeti ja 
tööviljakust, sealhulgas töötervishoidu ja 
tööohutust;

– uuenduslike ja kohandatavate 
töökorraldusvormide edendamine ja 
levitamine, et parandada töö kvaliteeti ja 
tööviljakust, sealhulgas töötervishoidu ja 
tööohutust.

– ametiseisundi muutuste, sealhulgas 
koolituste, füüsilisest isikust ettevõtjaks 
hakkamise, ettevõtete asutamise ja 
geograafilise liikuvuse toetamine.

Kooskõlas nõukogu poolt vastu võetud 
kaitstud paindlikkuse ühiste põhimõtetega 
peaksid liikmesriigid valima 
rakendamiseks oma meetodid. 

Vt ka kompleksne suunis nr 5 „Edendada Vt ka kompleksne suunis nr 5 „Edendada 
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makromajanduspoliitika, struktuuripoliitika 
ja tööhõivepoliitika vahelist sidusust”.

makromajanduspoliitika, struktuuripoliitika 
ja tööhõivepoliitika vahelist sidusust”.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga kehtestatakse suunistes tasakaalustatud kaitstud 
paindlikkuse lähenemisviis, mis on kooskõlas Euroopa sotsiaalpartnerite Euroopa tööturgude 
peamiste väljakutsete ühisanalüüsi aruandega (oktoober 2007), Euroopa Parlamendi 29. 
novembri 2007. aasta raportiga kaitstud paindlikkuse ühiste põhimõtete kohta ning nõukogu 
(tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 5.–6. detsembri 2007. aasta 
lõppjäreldustega kaitstud paindlikkuse ühiste põhimõtete kohta. Sellega lisatakse neli kaitstud 
paindlikkuse põhikomponenti ning soovitus, et liikmesriikidel tuleks kaitstud paindlikkuse
ühiste põhimõtete alusel valida rakendamiseks oma meetodid.

Muudatusettepanek 9
Lisa suunisele 24 järgnev pealkiri ja lõik (uus)

Eesmärgid ja sihttasemed:
Euroopa tööhõivestrateegia raames lepiti 
kokku järgmised eesmärgid ja 
sihttasemed:
– igale töötule pakutakse – noorte puhul 4 
ja täiskasvanute puhul 12 kuu jooksul –
uue alguse võimalust koolituse, 
ümberõppe, tööpraktika, töökoha või muu 
töölevõtmise võimaluste suurendamisega 
seotud meetme näol, jätkates vajaduse 
korral samaaegselt tööotsingute toetamist;
– 2010. aastaks võtab 25 % pikaajalistest 
töötutest osa mõnest aktiivsest meetmest 
koolituse, ümberõppe, tööpraktika või 
muu töölevõtmise võimaluste 
suurendamisega seotud meetme näol, 
eesmärgiga saavutada kolme kõige 
edasijõudnuma liikmesriigi keskmine 
tase;
– tööotsijatel kogu ELis on võimalik 
tutvuda kõikide vabade töökohtadega, 
mida liikmesriikide tööhõivetalitused 
vahendavad;
– 2010. aastaks tõstetakse Euroopa Liidu 
tasandil viie aasta võrra lõplikku tööturult 
lahkumise iga (võrreldes 59,9 aastaga 
2001. aastal);



PR\706502ET.doc 11/14 PE400.670v01-00
Freelance-tõlge

ET

– 2010. aastaks pakutakse 
lastehooldusvõimalusi vähemalt 90 %le 
vähemalt kolmeaastastest ja kooliealistest 
lastest ning vähemalt 33 %le alla 
kolmeaastastest lastest;
– kooli pooleli jätnute keskmine arv ELis 
ei ületa 10 %;
– vähemalt 85 % ELi 22aastastest 
inimestest peaks olema 2010. aastaks 
omandanud keskhariduse;
– elukestvas õppes osalejaid peaks ELis 
olema keskmiselt vähemalt 12,5 % 
täiskasvanud tööealisest elanikkonnast 
(25–64 aasta vanused).

Selgitus

Nähtavuse huvides peaksid Euroopa tööhõivestrateegia raames kokku lepitud eesmärgid ja 
sihttasemed olema suuniste lisas loetletud. 
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SELETUSKIRI

11. detsembri 2007. aasta strateegilises aruandes majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva 
uuendatud Lissaboni tegevuskava kohta jõuab komisjon järeldusele, et majanduskasvu ja 
tööhõivet käsitlev Lissaboni tegevuskava toimib. Komisjon teeb 2008. aasta kevadisele 
Euroopa Ülemkogule ettepaneku kinnitada kehtivad majanduskasvu ja tööhõivet käsitlevad 
suunised ka järgmiseks tsükliks 2008–2010 ning keskenduda nende rakendamise 
tugevdamisele liikmesriikide riiklikes reformikavades. 

Arvamuse koostaja jagab arvamust, et uuendatud Lissaboni tegevuskava on hakanud tulemusi 
andma. Euroopa Komisjoni viimaste majandusprognooside kohaselt on SKT kasv ELis 
hakanud pärast 2005. aasta 1,8 % taset tõusma ning tõuseb prognooside kohaselt 2007. aastal 
2,9 %le ja 2008. aastal 2,4 %le. 2007. aastal loodi ELis 3,6 miljonit uut töökohta ning 
ajavahemikuks 2008–2009 prognoositakse veel 4,5 miljoni uue töökoha loomist. Tööhõive on 
praegu ligikaudu 65 % kogu tööealisest elanikkonnast ning tõuseb prognooside kohaselt 2009. 
aastal 66 %le, samas kui tööpuuduse määr langeb prognooside kohaselt 8,9 %lt 2005. aastal 
7,3 %le 2007. aastal ja 7,1 %le 2008. aastal. Pärast hiljutisi rahutusi Ameerika Ühendriikide 
finantsturgudel ja – mõnevõrra vähem – ka ELis, võib olla vajalik ELi kasvuprognoose pisut 
kärpida. Seepärast tuleb ELil suurendada jõupingutusi Lissaboni tegevuskava keskmes oleva 
nn teadmiste kolmnurga (teadusuuringud, haridus ja innovatsioon) tugevdamiseks ja luua oma 
kasvudünaamika. 

Peale selle on arvamuse koostaja arvamusel, et uuendatud Lissaboni tegevuskava ei ole kõigi 
Euroopa kodanike jaoks toiminud. Eriti tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et praegu on ELis 
6 miljonit noort, kes jätavad kooli pooleli. See moodustab 15 % kõigist noortest vanuses 18–
24. 2006. aastal moodustas noorte tööpuuduse määr 40 % kogu ELi tööpuudusest. Peale selle 
olid kolmandate riikide kodanike 2006. aasta tööpuuduse määrad peaaegu kaks korda 
suuremad kui ELi kodanike puhul. Kahju on kannatanud ka kõige madalama sissetulekuga 
inimesed – 78 miljonit inimest (16 % kogu ELi elanikkonnast) on vaesed või on ohus sattuda 
vaesusse. Asjaolu, et ELis on 14 miljonit töötavat vaest inimest, näitab, et majanduskasvu ja 
tööhõivet käsitlev Lissaboni tegevuskava ei toimi sotsiaalse kaasamise seisukohalt. 

Peale selle võib Lissaboni tegevuskava küll olla loonud uusi töökohti, kuid mitte alati 
paremaid töökohti. Hiljutised EUROSTATi arvud näitavad, et tähtajaliste lepingute arv ja 
osalise tööajaga tööhõive ei ole ELis tervikuna vähenenud, vaid ikkagi järk-järgult suureneb. 
Osalise tööajaga inimeste arv tõusis ajavahemikul 2000–2006 16,2 %lt 18,1 %le ning 
tähtajalise lepinguga töötajate osakaal on tõusnud 12,3 %lt 14,4 %le. Mis veelgi olulisem, 
ajavahemikul 2000–2005 on tõusnud ka mittevabatahtlike tähtajalise lepingute osakaal naiste 
puhul 7,5 %le ja meeste puhul 6,7 %le. 2005. aastal oli ligikaudu kolmandikul alla 
30aastastest nais- ja meestöötajatest tähtajalised lepingud ning ligikaudu 40 % neist töötas 
tähtajalistel töökohtadel vastu tahtmist. Lisaks juhitakse EUROSTATi prognoosides 
tähelepanu sellele, et riiklikud kulutused aktiivsetele tööturupoliitika meetmetele on viimaste 
aastate jooksul pisut langenud: EL 15-s 0,701 %lt SKTst 2003. aastal 0,64 %le 2004. aastal ja 
0,544 %le 2005. aastal ning kogu ELis 0,62 %lt 2004. aastal 0,525 %le 2005. aastal. Need 
arvud näitavad, et liikmesriigid praegu tasakaalustatud kaitstud paindlikkuse lähenemisviisi 
nimel ei pinguta. 
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Arvamuse koostaja toetab kindlalt 2007. aasta kevadise Euroopa Ülemkogu nõuet, et ELi 
kodanike jätkuva toetuse tagamiseks Euroopa integratsioonile tuleb Lissaboni tegevuskavas 
rohkem arvestada liikmesriikide ühiste sotsiaalsete eesmärkidega. Kevadisel Euroopa 
Ülemkogul rõhutati ka vajadust võidelda vaesuse, eriti laste vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu ning vajadust anda sotsiaalse ühtekuuluvuse parandamiseks kõigile lastele võrdsed 
võimalused. Arvestades asjaolu, et kehtiv Lissaboni tegevuskava sotsiaalse kaasamise 
seisukohalt ei toimi, soovitab arvamuse koostaja muuta kehtiva majanduskasvu ja tööhõivet 
käsitleva Lissaboni tegevuskava ümber majanduskasvul, tööhõivel ja kaasatusel põhinevaks 
strateegiaks. Sellega seoses soovib arvamuse koostaja viidata Euroopa Nõukogu 15. ja 16. 
juunil 2006. aastal vastu võetud ELi uuendatud säästva arengu strateegiaga võetud 
kohustusele kasutada ära majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva Lissaboni tegevuskava ja ELi 
säästva arengu strateegia vahelist koostoimet. Nimetatud kahes strateegias nenditakse, et 
majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaalased eesmärgid võivad üksteist tugevdada ja koos 
edasi liikuda. Üks ELi säästva arengu strateegia peamisi väljakutseid on luua sotsiaalselt 
kaasatud ühiskond, mille saavutamiseks on seatud eesmärgid vähendada inimeste arvu, kellel 
on oht sattuda vaesusse või saada sotsiaalse tõrjutuse osaliseks, suurendada oluliselt naiste, 
eakate töötajate ja sisserändajate osalemist tööturul ning edendada noorte suuremat osalemist 
tööturul. Kooskõlas ELi säästva arengu strateegiaga ja nõukogu 2007. aasta lõppjäreldustega 
Lissaboni tegevuskava kohta on arvamuse koostaja seisukohal, et oluline on edendada ELi 
tasandil ühiste sotsiaalsete standardite vastuvõtmist, samuti olemasolevate standardite paremat 
rakendamist, võidelda vaesust põhjustavate töökohtade vastu ja tugevdada vastasmõju 
suuniste ning sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasamise avatud kooskõlastusmeetodi vahel. Uute 
kohustuste lisamine suunistesse võimaldab tugevdada uuendatud Lissaboni tegevuskava 
sotsiaalset mõõdet. 

Tagamaks, et uuendatud Lissaboni tegevuskava mitte üksnes ei loo uusi töökohti, vaid loob ka 
paremaid töökohti, soovitatakse käesolevas raportis tungivalt, et tasakaalustatud kaitstud 
paindlikkuse lähenemisviis integreeritaks otse tööhõivesuunistesse. Käesolev raport põhineb 
Ole Christenseni koostatud Euroopa Parlamendi raportil, mis võeti vastu 29. novembri 2007. 
aasta täiskogul, millega tehti Euroopa Ülemkogule ettepanek võtta vastu tasakaalustatud 
ühised põhimõtted eesmärgiga luua kvaliteetseid uusi töökohti ja tugevdada Euroopa 
sotsiaalse mudeli väärtusi. Selles on arvestatud ka nõukogu (tööhõive, sotsiaalpoliitika, 
tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 5.–6. detsembri 2007. aasta lõppjäreldustega, milles võeti 
vastu mitmed kaitstud paindlikkuse ühised põhimõtted. Kooskõlas sotsiaalpartnerite 
soovituste ja Euroopa Parlamendi raportiga tunnustas nõukogu selgesõnaliselt usaldusväärse, 
integreeritud ja tasakaalustatud kaitstud paindlikkuse lähenemisviisi olulisust. Arvamuse 
koostaja tervitab ka asjaolu, et nõukogu (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja 
tarbijakaitseküsimused) kutsus komisjoni üles võtma vajalikud meetmed, et tagada soodsad 
tingimused kaitstud paindlikkuse lähenemisviisi tasakaalustatud rakendamiseks 
liikmesriikides ning teha tihedas koostöös Euroopa sotsiaalpartneritega avalik algatus, mille 
eesmärk on hõlbustada tööturul asjaomaste sidusrühmade vastutust põhimõtete eest ning tõsta 
kodanike teadlikkust kaitstud paindlikkuse lähenemisviisi, selle aluseks oleva loogika, selle 
peamiste koostisosade ja mõju kohta.

Arvamuse koostaja soovib rõhutada, et olulise tähtsusega on tööhõivesuuniste rakendamisel 
partnerlused kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi valitsuste, rahvuslike parlamentide, 
sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna vahel. Kõigi sidusrühmade suurem kaasatus parandab 
tööhõivestrateegia tulemusi ja edendab avalikku arutelu. 
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Arvamuse koostaja väljendab pettumust selle üle, et ühenduse Lissaboni kava (2008–2010) 
sisaldab sotsiaalvaldkonnas vaid mõnda konkreetset kohustust. Seepärast nõuab arvamuse 
koostaja tungivalt, et komisjon võtaks 2008. aasta keskpaigaks vastu uuendatud 
sotsiaalmeetmete kava, mis oleks ühendav ja oluline osa Lissaboni tegevuskavast. Uuendatud 
sotsiaalmeetmete kava peaks hõlmama mitte üksnes haridust, rännet ja demograafilisi 
arenguid ning abi puuduolevate oskuste omandamiseks, vaid peaks sisaldama ka selgeid 
kohustusi Euroopa sotsiaalõiguse tugevdamiseks, et tõsta tööhõive kvaliteeti ja võidelda 
sotsiaalse tõrjutuse, diskrimineerimise ja vaesuse vastu. 

Eespool kirjeldatu põhjal teeb arvamuse koostaja järelduse, et mitte kõik kehtivad 
tööhõivesuunised ei vaja läbivaatamist, vaid muutmist vajavad pigem väga konkreetsed 
punktid. Kuigi ta toetab komisjoni muudatusettepanekuid tööhõivesuuniste seletavates 
tekstides, nõuab arvamuse koostaja ka suuniste endi läbivaatamist, et muuta vajalikud 
muutused nähtavamaks. Väljapakutud tööhõivesuuniste muutmise ettepanekud on seotud 
eelkõige Lissaboni tegevuskava sotsiaalse mõõtme tugevdamisega (ja selle nähtavuse 
suurendamisega), tööturu kvaliteediga suunistes tasakaalustatud kaitstud paindlikkuse
lähenemisviisi kehtestamise ning aktiivse kaasatuse klausli lisamise kaudu. Arvamuse 
koostaja tervitab asjaolu, et Euroopa Komisjon lisab selgitavatesse tekstidesse Euroopa 
tööhõivestrateegia raames kokku lepitud eesmärgid ja sihttasemed. Nähtavuse huvides 
soovitab ta siiski, et need eesmärgid ja sihttasemed oleksid loetletud suuniste lisas. 
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