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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele.  

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 

96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega 

(COM(2016)0128 – C8-0114-2016 – 2016/0070(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016(0128), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1 ja 

artiklit 62, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-

0114/2016), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Bulgaaria Rahvuskogu, Tšehhi Senati ja Tšehhi Esindajatekoja, Taani 

parlamendi, Eesti parlamendi, Horvaatia parlamendi, Läti parlamendi, Leedu 

parlamendi, Ungari parlamendi, Poola Senati ja Poola Seimi, Rumeenia Senati ja 

Rumeenia Saadikutekoja ning Slovakkia parlamendi poolt subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud 

põhjendatud arvamusi,  

– pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, 

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning siseturu- ja 

tarbijakaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A8-0000/2016), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Volitus 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ja 

artiklit 62, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 

lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1, 

artikleid 62 ja 151 ning artikli 153 lõike 1 

punkte a ja b, 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Töötajate vaba liikumine, 

asutamisvabadus ja teenuste osutamise 

vabadus on Euroopa Liidu toimimise 

lepingus sätestatud liidu ühtse turu 

aluspõhimõtted. Nende põhimõtete 

rakendamist on liit arendanud, et tagada 

ettevõtjatele võrdsed tingimused ja 

töötajate õiguste austamine. 

(1) Töötajate vaba liikumine, 

asutamisvabadus ja teenuste osutamise 

vabadus on Euroopa Liidu toimimise 

lepingus sätestatud liidu ühtse turu 

aluspõhimõtted. Nende põhimõtete 

rakendamist on liit arendanud, et tagada 

ettevõtjatele võrdsed tingimused ja 

võidelda ebaausa konkurentsiga ning 

tagada töötajate õiguste austamine ja 

töökeskkonna ja töötingimuste 

parandamine. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Peaaegu kakskümmend aastat 

pärast töötajate lähetamist käsitleva 

direktiivi vastuvõtmist on vaja hinnata, kas 

selle direktiiviga on ikka veel võimalik 

saavutada õiget tasakaalu vajaduste vahel 

soodustada teenuste osutamise vabadust ja 

kaitsta lähetatud töötajate õigusi. 

(4) Peaaegu kakskümmend aastat 

pärast töötajate lähetamist käsitleva 

direktiivi vastuvõtmist on vaja hinnata, kas 

selle direktiiviga on ikka veel võimalik 

saavutada õiget tasakaalu vajaduste vahel 

soodustada teenuste osutamise vabadust ja 

tagada siseturul tegutsevatele ettevõtjatele 
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võrdsed tingimused ning kaitsta lähetatud 

töötajate õigusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Arvestades, et teatavad lähetused 

kestavad kaua, on vaja sätestada, et kauem 

kui 24 kuud kestva lähetuse puhul loetakse 

vastuvõtvat liikmesriiki riigiks, kus tööd 

tehakse. Kooskõlas Rooma I määruses 

sätestatud põhimõttega kohaldatakse 

selliste lähetatud töötajate töölepingute 

suhtes vastuvõtva liikmesriigi õigust, kui 

pooled ei ole valinud muud õigust. Kui 

valitud on muu õigus, ei või selle tagajärjel 

siiski töötajat ilma jätta kaitsest, mis 

tagatakse talle sätetega, millest ei saa 

vastuvõtva riigi õiguse alusel sõlmitud 

lepinguga erandit teha. Neid sätteid tuleks 

kohaldada alates lähetuse algusest juhul, 

kui lähetus on kavandatud rohkem kui 24 

kuuks, ja alates esimesest päevast pärast 24 

kuu möödumist, kui lähetuse tegelik kestus 

ületab 24 kuud. See eeskiri ei mõjuta muu 

liikmesriigi territooriumile töötajaid 

lähetavate ettevõtjate õigust kasutada 

teenuste osutamise vabadust ka olukorras, 

kus lähetus ületab 24 kuud. Eesmärk on 

üksnes luua õiguskindlus Rooma I 

määruse kohaldamisel konkreetse 

olukorra suhtes, ilma seda määrust 

muutmata. Töötajad saavad eelkõige kasu 

Rooma I määruse kohastest kaitsest ja 

hüvedest. 

(8) Arvestades, et teatavad lähetused 

kestavad kaua, on vaja sätestada, et kauem 

kui 24 kuud kestva lähetuse puhul peaksid 

kehtima vastuvõtva liikmesriigi 

kehtestatud töötingimused, ilma et see 

piiraks töötajale soodsamaid töötingimusi. 

Kooskõlas Rooma I määruses sätestatud 

põhimõttega kohaldatakse selliste lähetatud 

töötajate töölepingute suhtes vastuvõtva 

liikmesriigi õigust, kui pooled ei ole 

valinud muud õigust. Kui valitud on muu 

õigus, ei või selle tagajärjel siiski töötajat 

ilma jätta kaitsest, mis tagatakse talle 

sätetega, millest ei saa vastuvõtva riigi 

õiguse alusel sõlmitud lepinguga erandit 

teha. Neid sätteid tuleks kohaldada alates 

lähetuse algusest juhul, kui lähetus on 

kavandatud rohkem kui 24 kuuks, ja alates 

esimesest päevast pärast 24 kuu 

möödumist, kui lähetuse tegelik kestus 

ületab 24 kuud. See eeskiri ei mõjuta muu 

liikmesriigi territooriumile töötajaid 

lähetavate ettevõtjate õigust kasutada 

teenuste osutamise vabadust ka olukorras, 

kus lähetus ületab 24 kuud. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Kuna rahvusvahelise maanteeveo 

sektoris iseloomustab tööülesandeid suur 

mobiilsus, tekitab töötajate lähetamist 

käsitleva direktiivi rakendamine erilisi 

õiguslikke küsimusi ja raskusi (eriti juhul, 

kui seos asjaomase liikmesriigiga ei ole 

piisav). Neid probleeme oleks kõige 

sobivam lahendada sektoripõhiste 

õigusaktide ja muude ELi algatustega, 

mille eesmärk on parandada maanteeveo 

siseturu toimimist. 

(10) Kuna rahvusvahelise maanteeveo 

sektoris iseloomustab tööülesandeid suur 

mobiilsus, tekitab töötajate lähetamine 

erilisi õiguslikke küsimusi, mida tuleks 

lahendada sektoripõhiste õigusaktidega.  

Or. en 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Konkurentsivõimelisel siseturul ei 

konkureeri teenuseosutajad mitte üksnes 

tööjõukulude, vaid ka tootlikkuse ja 

tõhususe ning kaupade ja teenuste 

kvaliteedi ja uudsuse alusel. 

(11) Konkurentsivõimelisel siseturul 

konkureerivad teenuseosutajad tootlikkuse 

ja tõhususe ning kaupade ja teenuste 

kvaliteedi ja uudsuse alusel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Liikmesriikide pädevusse kuulub 

tasustamiseeskirjade kehtestamine 

vastavalt riigi õigusele ja tavadele. 

(12) Liikmesriikide ainupädevusse 

kuulub tasustamiseeskirjade kehtestamine 
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Lähetatud töötajate suhtes kohaldatavad 

riigi tasustamiseeskirjad peavad siiski 

olema põhjendatud vajadusega kaitsta 

lähetatud töötajaid ja need eeskirjad ei 

tohi ebaproportsionaalselt piirata teenuste 

piiriülest osutamist. 

vastavalt riigi õigusele ja tavadele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Siseriiklikul õigusel või üldiselt 

kohaldatavatel kollektiivlepingutel 

põhinevad tasu elemendid peaksid olema 

kõigile teenuseosutajatele selged ja 

läbipaistvad. Seepärast on põhjendatud 

kohustada liikmesriike avaldama tasu 

olulised elemendid ühel, 

jõustamisdirektiivi artikliga 5 ette nähtud 

veebisaidil. 

(13) Tasu elemendid peaksid olema 

kõigile teenuseosutajatele ja lähetatud 

töötajatele selged ja läbipaistvad. Seepärast 

on põhjendatud kohustada liikmesriike 

avaldama tasu olulised elemendid ühel, 

jõustamisdirektiivi artikliga 5 ette nähtud 

veebisaidil, kuna läbipaistvus ja teabe 

kättesaadavus on teenuseosutajate jaoks 

tähtsad elemendid. Teabe esitamine ühel 

veebisaidil peaks olema kooskõlas riigi 

õiguse ja tavadega ning austama 

sotsiaalpartnerite tegevusvabadust. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Käesolevas direktiivis 

kehtestatakse lähetatud töötajatele kaitsev 

raamistik, mis on mittediskrimineeriv, 

läbipaistev ja proportsionaalne ning 

millega ühtlasi austatakse riikide 

töösuhete mitmekesisust. See ei piira 

lähetatud töötajate jaoks soodsamate 
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töötingimuste kohaldamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 b) Käesolev direktiiv ei tohiks 

mõjutada liikmesriikides ja liidu tasandil 

tunnustatud põhiõiguste, sealhulgas 

streigiõiguse või -vabaduse teostamist või 

õigust või vabadust võtta muid 

liikmesriikide töösuhete erisüsteemidega 

hõlmatud meetmeid, mis on kooskõlas 

riigi õiguse ja tavadega. Direktiiv ei tohiks 

mõjutada õigust pidada läbirääkimisi 

kollektiivlepingute üle, neid sõlmida ja 

rakendada ega kollektiivse tegutsemise 

õigust vastavalt riigi õigusele ja tavadele. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Eesmärgiga võidelda kuritarvituste 

vastu alltöövõtu puhul ja kaitsta lähetatud 

töötajate õigusi, peaksid liikmesriigid 

tagama, et lähetatud töötajad saavad kogu 

saadaoleva tasu. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 1 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 2 a – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Käesoleva artikli kohaldamise 

tagajärjel ei või töötajaid ilma jätta 

kaitsest, mis tagatakse neile sätetega, 

millest pooled ei saa teha erandit selle 

siseriikliku õiguse alusel sõlmitud 

lepinguga, mida oleks kohaldatud lõikes 1 

osutatud olukorra puudumise korral. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 2 – alapunkt a 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad olenemata 

töösuhte suhtes kohaldatavast õigusest, et 

artikli 1 lõikes 1 osutatud ettevõtjad 

kindlustavad oma territooriumile lähetatud 

töötajatele töötingimused, mille 

liikmesriik, milles töö tehakse, on 

sätestanud: 

1. Liikmesriigid tagavad olenemata 

töösuhte suhtes kohaldatavast õigusest, et 

artikli 1 lõikes 1 osutatud ettevõtjad 

kindlustavad oma territooriumile lähetatud 

töötajatele vähemalt töötingimused, mille 

liikmesriik, milles töö tehakse, on 

sätestanud: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 2 – alapunkt a 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– lõike 8 tähenduses üldiselt 

kohaldatavaks tunnistatud 

kollektiivlepingutega või vahekohtu 

otsustega, järgmistes küsimustes: 

– lõike 8 tähenduses üldiselt 

kohaldatavaks tunnistatud 

kollektiivlepingutega või vahekohtu 

otsustega või kollektiivlepingutega lõike 8 

a tähenduses, järgmistes küsimustes: 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 2 – alapunkt a 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2 – punkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (g a) töötajate majutustingimused. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 2 – alapunkt a 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendab tasu kõiki tasu elemente, mis on 

muudetud kohustuslikuks selle 

liikmesriigi, kelle territooriumile töötaja 

lähetatakse, õigus- ja haldusnormide, 

üldiselt kohaldatavaks tunnistatud 

kollektiivlepingute või vahekohtu 

otsustega ja/või juhul, kui puudub 

süsteem, mille alusel tunnistatakse 

kollektiivlepingud või vahekohtu otsused 

üldiselt kohaldatavaks, muude 

kollektiivlepingute või vahekohtu 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

määravad tasu mõiste kindlaks selle 

liikmesriigi õigus ja tavad, kelle 

territooriumile töötaja lähetatakse. 
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otsustega lõike 8 teise lõigu tähenduses. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 2 – alapunkt a 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Topeltmaksmise vältimiseks 

tasaarveldatakse võrdsed või sarnased 

tasu elemendid, mis on kohustuslikud nii 

vastuvõtvas kui ka päritoluliikmesriigis. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 2 – alapunkt a 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid avaldavad direktiivi 

2014/67/EL artiklis 5 osutatud ühtsel 

ametlikul riiklikul veebisaidil tasu olulised 

elemendid kooskõlas punktiga c. 

Liikmesriigid võtavad siseriikliku õiguse 

ja tavade kohaselt asjakohaseid meetmeid, 

et avaldada direktiivi 2014/67/EL artiklis 5 

osutatud ühtsel ametlikul riiklikul 

veebisaidil tasu olulised elemendid 

kooskõlas punktiga c. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 2 – alapunkt b 
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Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 a. Kui liikmesriigi territooriumil 

asuvad ettevõtjad on õigus- ja 

haldusnormide või kollektiivlepingu alusel 

kohustatud oma lepingujärgsete kohustuste 

täitmiseks sõlmima alltöövõtulepingu 

üksnes ettevõtjatega, kes tagavad teatavad 

tasu hõlmavad töötingimused, võib 

asjaomane liikmesriik proportsionaalselt ja 

mittediskrimineerivalt ette näha, et sellistel 

ettevõtjatel on alltöövõtulepingute suhtes 

sama kohustus, mis artikli 1 lõikes 1 

osutatud, töötajaid tema territooriumile 

lähetavatel ettevõtjatel. 

1 a. Kui liikmesriigi territooriumil 

asuvad ettevõtjad on lõigetes 8 ja 8 a 

osutatud õigus- ja haldusnormide või 

kollektiivlepingu alusel kohustatud oma 

lepingujärgsete kohustuste täitmiseks 

sõlmima alltöövõtulepingu üksnes 

ettevõtjatega, kes tagavad teatavad tasu 

hõlmavad töötingimused, võib asjaomane 

liikmesriik proportsionaalselt ja 

mittediskrimineerivalt ette näha, et sellistel 

ettevõtjatel on alltöövõtulepingute suhtes 

sama kohustus, mis artikli 1 lõikes 1 

osutatud, töötajaid tema territooriumile 

lähetavatel ettevõtjatel, tingimusel et 

selline meede on proportsionaalne ning 

seda kohaldatakse mittediskrimineerivalt. 

 Ilma et see piiraks direktiivi 2014/67/EL 

artikli 5 kohaldamist, tagavad käesolevas 

lõikes ette nähtud võimalust kasutavad 

liikmesriigid, et käesoleva direktiivi artikli 

1 lõikes 1 osutatud teise ettevõtjaga 

alltöövõtulepinguid sõlmiv ettevõtja 

teavitab kõnealust ettevõtjat kirjalikult 

tasu hõlmavatest töötingimustest, mis 

tuleb tagada enne asjaomase lepingulise 

suhte sõlmimist poolte vahel. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 2 – alapunkt c a (uus) 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) Lisatakse järgmine lõige: 

 7 a. Käesolev direktiiv ei mõjuta riigi ja 

liidu tasandil tunnustatud põhiõiguste 
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teostamist. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 2 – alapunkt c b (uus) 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c b) Lisatakse järgmine lõige: 

 8 a. Samuti võivad liikmesriigid 

vastavalt riigi õigusele ja tavadele ning 

mittediskrimineerivalt toetuda 

kollektiivlepingutele või vahekohtu 

otsustele, mis on vastavalt selle 

liikmesriigi määratlusele, kus töö tehakse, 

tüüpilised asjaomases geograafilises 

piirkonnas, kutsealal või tööstusharus 

ning mis pakuvad töötajale kõige 

soodsamaid töötingimusi. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 2 – alapunkt d 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) Lõige 9 jäetakse välja. (d) Lõiget 9 muudetakse järgmiselt: 

 9. Ilma et see piiraks artikli 3 lõike 1 

teise taande punkti b kohaldamist, võivad 

liikmesriigid ette näha, et artikli 1 lõikes 1 

osutatud ettevõtjad on kohustatud tagama 

nimetatud taande punktis c osutatud 

töötajatele tingimused, mida kohaldatakse 

ajutiste töötajate suhtes selles 
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liikmesriigis, kus töö tehakse. 

 Ühes liikmesriigis asutatud ajutist 

tööjõudu vahendavad ettevõtjad või 

töötajate vahendamisega tegelevad 

agentuurid võivad vahendada töötaja teise 

liikmesriigi territooriumil asutatud või 

tegutsevale kasutajaettevõtjale, tingimusel 

et kasutajaettevõtja on asutatud või 

tegutseb samas liikmesriigis, kuhu töötaja 

lähetatakse. 

 Kui esimest või teist lõiku ei kohaldata, 

loetakse liikmesriiki, kelle territooriumile 

töötaja lähetatakse, riigiks, kus töötaja 

harilikult töötab. 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt 2 – alapunkt e  

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) Lõike 10 teine lõik jäetakse välja. (e) Lõige 10 asendatakse järgmisega:  

 10. Käesolev direktiiv ei takista 

liikmesriike kohaldamast kooskõlas 

aluslepinguga ning riigi õiguse ja 

tavadega töötingimusi oma riigi 

ettevõtjate ja nende territooriumil 

tegutsevate teiste riikide ettevõtjate suhtes 

muudes kui lõike 1 esimeses lõigus 

osutatud küsimustes, juhul kui tegemist 

on avaliku korra sätetega, sealhulgas 

mittediskrimineerivad meetmed töötajate 

kaitse tagamiseks. 

Or. en 
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SELETUSKIRI 

Lähetamine on ajutise tööjõu liikuvuse erivorm, mille aluseks on vabadus osutada teenuseid 

siseturul piiriüleselt. 1996. aasta töötajate lähetamise direktiivis määratakse kindlaks 

kohustuslikud eeskirjad, mis käsitlevad lähetatud töötajate suhtes kohaldatavaid töötingimusi. 

Isegi kui lähetatud töötajad on lähetava ettevõtja palgal ja seetõttu kehtib nende suhtes 

lähetava liikmesriigi õigus, on neil õigus vastuvõtvas liikmesriigis kehtivatele põhiõigustele. 

Eesmärk on tagada nende õiguste ja töötingimuste kaitsmine kogu ELis.  

Komisjoni andmetel tehti ELis 2014. aastal kokku üle 1,9 miljoni lähetuse ehk 10,3 % rohkem kui 

2013. aastal ja 44,4 % rohkem kui 2010. aastal. Ehitussektori arvele langeb lähetuste koguarvust 43,7 

%, kuid lähetus on tähtis ka tootmis-, haridus- ja tervishoiuteenuste valdkonnas.  

Alates 1996. aastast on majanduslik ja tööturu olukord Euroopa Liidus märgatavalt 

muutunud. Kahel viimasel aastakümnel on ühtne turg kasvanud ja palgaerinevused 

suurenenud.  

Kuigi lähetamine on siseturu lahutamatu osa, võivad sellel olla mõnedele sektoritele ja 

piirkondadele soovimatud tagajärjed. Komisjoni andmetel võivad lähetatud töötajad teenida 

mõnedes sektorites ja liikmesriikides kuni 50 % vähem kui kohalikud töötajad, mis moonutab 

võrdseid tingimusi ettevõtjate ja töötajate vahel.  

Arvestades eeltoodut ja Euroopa Kohtu arvukaid otsuseid kehtivate sätete tõlgendamise 

kohta, esitas komisjon ettepaneku töötajate lähetamise direktiivi läbivaatamiseks, mis 

täiendab 2014. aastal vastu võetud jõustamisdirektiivi. 

Jõustamisdirektiiv keskendus peamiselt 1996. aasta direktiivi sätete praktilise kohaldamise ja 

jõustamise tugevdamisele, käsitledes pettuse ja kõrvalehoidumisega seotud teemasid ning 

parandades teabevahetust liikmesriikide vahel. Kahjuks ei ole seni kõik liikmesriigid seda 

direktiivi üle võtnud.  

Kuid jõustamisdirektiivis ei käsitleta 1996. aasta raamistikuga seotud põhjapanevamaid 

küsimusi, mis puudutavad kõige tähtsamaid töötingimusi, mida lähetatud töötajad saavad 

kasutada. 

Kaasraportööride raporti projektis püütakse komisjoni ettepanekut edasi arendada ja esitada 

tõhus õiguslik vahend, et tagada võrdsed tingimused teenuste piiriülesel osutamisel ja 

lähetatud töötajate piisav sotsiaalkaitse.  
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LISA: LOETELU ÜKSUSTEST VÕI ISIKUTEST, KELLELT RAPORTÖÖR ON 
TEAVET SAANUD 

 
Kaasraportöörid soovivad teha teatavaks, et raporti koostamise ajal võtsid nendega teiste 
hulgas ühendust järgmised sidusrühmade esindajad ja lobistid. 
 
 

Üksus ja/või isik 

Rootsi tööhõive- ja integratsiooniministeerium 

Prantsusmaa tööhõiveministeerium 

Malta sotsiaaldialoogi, tarbijaküsimuste ja kodanikuvabaduste ministeerium 

Secrétariat Général des Affaires Européennes de la République française (Prantsuse Vabariigi 

Euroopa asjade peasekretariaat) 

Rootsi alaline esindus Euroopa Liidu juures  

Madalmaade alaline esindus Euroopa Liidu juures 

Prantsusmaa alaline esindus Euroopa Liidu juures 

Malta alaline esindus Euroopa Liidu juures 

Poola alaline esindus Euroopa Liidu juures 

Regioonide Komitee 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 

Comité Économique, Social et Environnemental de la République française (Prantsuse 

Vabariigi majandus-, sotsiaal- ja keskkonnakomitee)  

ETUC – Euroopa Ametiühingute Keskliit 

BusinessEurope 

Euroopa Erasektori Tööturuasutuste Keskliit | Eurociett / Maailma Tööhõive Keskliit 

EFBWW – Euroopa Ehitus- ja Puidutööstuse Töötajate Liit  

FIEC – Euroopa Ehitustööstuse Ühendus 

Tööjõu liikuvuse algatus 

Konsentio Public Affairs kampaania „Õiglane transport Euroopas“ nimel 

ETF – Euroopa Transporditöötajate Föderatsioon 

CEEMET – Euroopa metallurgia, masinaehituse ja tehnoloogia põhiste tööstuste tööandjate 

nõukogu 

EBC – Euroopa Ehitajate Keskliit  

REIF – Représentation européenne des institutions de la sécurité sociale française 

(Prantsusmaa sotsiaalkindlustusasutuste Euroopa esindus) 

DGB – Saksamaa Ametiühingute Keskliit 

Chambre des salariés du Luxembourg (Luksemburgi Töövõtjate Koda) 

OGBL – Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg (Luksemburgi Sõltumatu 

Ametiühingute Keskliit) 

LCGB – Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens (Luksemburgi Kristlike 

Ametiühingute Keskliit) 

FinUnions – Soome ametiühingute esindus Euroopa Liidu juures 

Taani ametiühingute büroo 

Rootsi ametiühingute Brüsseli büroo 

Norra ametiühingute büroo 

FFB – Fédération Française du Batiment (Prantsusmaa Ehitussektori Liit)  
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VNO NCW – Verbond van Nederlandse Ondernemingen – Nederlands Christelijk 

Werkgeversverbond 

FNV – Federatie Nederlandse Vakbeweging 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Île de France (Île de France’i Kaubandus-

Tööstuskoda) 

ÖGB – Austria Ametiühingute Liit 

CGPME – Prantsusmaa VKEde üldine liit 

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland 

BDA – Saksamaa Tööandjate Keskliit 

UPA – Union Professionnelle Artisanale (Prantsusmaa Käsitööliste Kutseliit)  

TBN – Transport Belangen Nederland 

MEDEF – Mouvement des entreprises de France (Prantsusmaa Ettevõtjate Liikumine) 

Fédération Nationale des Transports Routiers France (Prantsusmaa Maanteetranspordi Liit) 

Fédération Nationale des Travaux Publics France (Prantsusmaa Riiklike Ehitustööde Liit) 

ZDH – Zentralverband Des Deutschen Handwerks (Saksamaa Käsitöönduse Keskliit) 

APCMA – Assemblée Permanente des Chambres des Métiers et de l’Artisanat en France 

(Prantsusmaa Kutse- ja Käsitöökodade Alaline Assamblee) 

 

 


