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LÜHISELGITUS

Euroopa Tööjõuametil hakkab olema tööjõu piiriülese liikuvuse valdkonnas oluline roll. Kuna 
ebaproportsionaalselt palju naisi teeb tihti vastu tahtmist ebakindlat tööd, on oluline võtta 
meetmeid soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks ka selles valdkonnas.

Käesoleva arvamuse eesmärk on soolise aspekti arvestamine Euroopa Tööjõuameti 
pädevusvaldkonnas. Esimene eesmärk on soolise aspekti arvestamine poliitikatsüklis. 
Ettepanekud hõlmavad soolise mõju hindamise läbiviimist ja konkreetsete näitajate lisamist 
iga-aastastesse ja mitmeaastastesse programmidesse, sooteadliku eelarvestamise rakendamist, 
soolise mõõtme lisamist järelevalvesse ja aruandlusse, sooliselt eristatud andmete kogumist ja 
kooskõlastamist Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudiga (EIGE).

Teiseks keskendutakse arvamuses Euroopa Tööjõuameti ülesannetele. Kuna Euroopa 
Tööjõuametil on pädevus hõlbustada juurdepääsu teabele, peaks ta andma konkreetset teavet 
ELi poliitikameetmete kohta, mille eesmärk on suurendada soolist võrdõiguslikkust 
tööpoliitika valdkonnas, ning kuna tal on ülesanne jagada parimaid tavasid ja tuvastada 
võimalikke puudusi, peaks ta ka tegema analüüsi sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta, lisades sellesse eraldi peatüki soolise võrdõiguslikkuse kohta.

Oluline on ka see, et Euroopa Tööjõuamet tagaks omaenda struktuuris sooliselt 
tasakaalustatud koosseisu ja naiste õigustega tegelevate organisatsioonide esindatuse 
sidusrühmade hulgas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Amet peaks tegutsema tööjõu 
piiriülese liikuvuse ja sotsiaalkindlustuse 
koordineerimise valdkonnas, mis hõlmab 
ka töötajate vaba liikumist, töötajate 
lähetamist ja väga liikuvaid teenuseid. 
Seega peaks muutuma tõhusamaks ka 
liikmesriikide koostöö deklareerimata töö 
tõkestamisel. Juhul kui amet saab oma 
tegevuse käigus teada arvatavatest 
rikkumistest, sealhulgas sellistes liidu 

(6) Amet peaks tegutsema tööjõu 
piiriülese liikuvuse ja sotsiaalkindlustuse 
koordineerimise valdkonnas, mis hõlmab 
ka töötajate vaba liikumist, töötajate 
lähetamist ja väga liikuvaid teenuseid. 
Seega peaks muutuma tõhusamaks ka 
liikmesriikide koostöö deklareerimata töö, 
ebakindla töö, samuti sunniviisilise töö ja 
ekspluateerimise, varifirmade, 
petturettevõtjate, fiktiivsete füüsilisest 
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õiguse valdkondades, mis jäävad 
väljapoole ameti pädevust, näiteks 
töötingimuste, tervise- ja ohutuseeskirjade 
rikkumised või ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
tööhõive, peaks tal olema võimalik neist 
teatada ja teha nimetatud küsimustes 
koostööd komisjoni, liidu pädevate 
asutuste ja vajaduse korral riiklike 
asutustega.

isikust ettevõtjate ning selliste ettevõtjate 
tegevuse tõkestamisel, kes teevad koostööd 
inimkaubanduse ja orjatööga seotud 
võrgustikega, millest naissoost töötajad on 
eriti ohustatud. Juhul kui amet saab oma 
tegevuse käigus teada arvatavatest 
rikkumistest, sealhulgas sellistes liidu 
õiguse valdkondades, mis jäävad 
väljapoole ameti pädevust, näiteks 
töötingimuste, tervise- ja ohutuseeskirjade 
rikkumised või ebaseaduslikult riigis 
viibivate kolmandate riikide kodanike 
tööhõive, peaks tal olema võimalik neist 
teatada ja teha nimetatud küsimustes 
koostööd komisjoni, liidu pädevate 
asutuste ja vajaduse korral riiklike 
asutustega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Amet peaks aitama kaasa Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 
492/2011,39 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2014/54/EL40 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2016/58941 reguleeritava töötajate 
vaba liikumise hõlbustamisele. Ta peaks 
võimaldama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 96/71/EÜ42 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2014/67/EL43 reguleeritavat 
töötajate lähetamist, toetades sealhulgas 
selliste sätete jõustamist, mida 
rakendatakse üldiselt kohaldatavate 
kollektiivlepingutega liikmesriikide tavade 
kohaselt. Amet peaks aitama kaasa 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 883/2004,44 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 987/2009,45

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 1231/201046 ning samuti nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1408/7147 ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 574/7248

(7) Amet peaks aitama kaasa Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 
492/2011,39 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2014/54/EL40 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2016/58941 reguleeritava töötajate 
vaba liikumise hõlbustamisele. Ta peaks 
võimaldama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 96/71/EÜ42 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2014/67/EL43 reguleeritavat 
töötajate lähetamist, toetades sealhulgas 
selliste sätete jõustamist, mida 
rakendatakse üldiselt kohaldatavate 
kollektiivlepingutega liikmesriikide tavade 
kohaselt. Amet peaks aitama kaasa 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EÜ) nr 883/200444, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 987/200945, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 1231/201046 ning samuti nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1408/7147 ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 574/7248
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reguleeritavate 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimisele.

reguleeritavate 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimisele. Amet peaks aitama ka 
võidelda inimkaubandusega nii 
seksuaalse ekspluateerimise, tööalase 
ekspluateerimise, elundite saamise kui ka 
koduorjuse eesmärgil ning kaitsma 
töötajaid sunniviisilise töö eest Euroopas.
Kuna inimkaubandus on keerukas 
rahvusvaheline nähtus, millega saab 
tulemuslikult võidelda ainult siis, kui ELi 
institutsioonid ja liikmesriigid 
koordineerivad koostööd, et hoida ära 
meelepärase kohtualluvuse valimist 
kuritegelike rühmituste ja isikute poolt, 
keskendudes seejuures võimalike ja 
tegelike ohvrite tuvastamisele ja 
kaitsmisele, võttes arvesse integreeritud 
valdkonnaülesest aspekti. Seepärast võib 
ametil olla oluline roll inimkaubanduse 
vastu võitlemisel, algatades ja/või 
hõlbustades kontrolle ja piiriüleseid 
inspekteerimisi ning võttes 
tööinspektsioonides arvesse soolise 
võrdõiguslikkuse aspekti, mis kõik siiski ei 
asendata siseriiklikke kontrolle ega 
siseriiklikke täitemeetmeid.

_________________ _________________

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 
2011. aasta määrus (EL) nr 492/2011 
töötajate liikumisvabaduse kohta liidu 
piires (ELT L 141, 27.5.2011, lk 1).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 
2011. aasta määrus (EL) nr 492/2011 
töötajate liikumisvabaduse kohta liidu 
piires (ELT L 141, 27.5.2011, lk 1).

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/54/EL 
meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate 
vaba liikumise raames töötajatele antud 
õiguste kasutamist (ELT L 128, 30.4.2014, 
lk 8).

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/54/EL 
meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate 
vaba liikumise raames töötajatele antud 
õiguste kasutamist (ELT L 128, 30.4.2014, 
lk 8).

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/589, 
milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste 
võrgustikku (EURESe võrgustik), töötajate 
juurdepääsu liikuvusteenustele ja 
tööturgude edasist integratsiooni ning 
millega muudetakse määruseid (EL) nr 
492/2011 ja (EL) nr 1296/2013 (ELT L 
107, 22.4.2016, lk 1).

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/589, 
milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste 
võrgustikku (EURESe võrgustik), töötajate 
juurdepääsu liikuvusteenustele ja 
tööturgude edasist integratsiooni ning 
millega muudetakse määruseid (EL) nr 
492/2011 ja (EL) nr 1296/2013 (ELT L 
107, 22.4.2016, lk 1).
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42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiv 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega (EÜT L 18, 
21.1.1997, lk 1).

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiiv 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega (EÜT L 18, 
21.1.1997, lk 1).

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 
2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis 
käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega) jõustamist ning millega 
muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, 
mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) 
(ELT L 159, 28.5.2014, lk 11).

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 
2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis 
käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega) jõustamist ning millega 
muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, 
mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) 
(ELT L 159, 28.5.2014, lk 11).

44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) 
nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta (ELT L 166, 
30.4.2004, lk 1, parandus väljaandes ELT 
L 200, 7.6.2004, lk 1).

44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) 
nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta (ELT L 166, 
30.4.2004, lk 1, parandus väljaandes ELT 
L 200, 7.6.2004, lk 1).

45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 987/2009, milles sätestatakse määruse 
(EÜ) nr 883/2004 
(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) rakendamise kord 
(ELT L 284, 30.10.2009, lk 1).

45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) 
nr 987/2009, milles sätestatakse määruse 
(EÜ) nr 883/2004 
(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) rakendamise kord 
(ELT L 284, 30.10.2009, lk 1).

46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 
1231/2010, millega laiendatakse määrust 
(EÜ) nr 883/2004 ja määrust (EÜ) nr 
987/2009 kolmandate riikide kodanikele, 
keda nimetatud määrused veel ei hõlma 
üksnes nende kodakondsuse tõttu (ELT L 
344, 29.12.2010, lk 1).

46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 
1231/2010, millega laiendatakse määrust 
(EÜ) nr 883/2004 ja määrust (EÜ) nr 
987/2009 kolmandate riikide kodanikele, 
keda nimetatud määrused veel ei hõlma 
üksnes nende kodakondsuse tõttu (ELT L 
344, 29.12.2010, lk 1).

47 Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrus 
(EÜ) nr 1408/71 
sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise 
kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende 
pereliikmete suhtes (EÜT L 149, 5.7.1971, 
lk 2).

47 Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrus 
(EÜ) nr 1408/71 
sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise 
kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende 
pereliikmete suhtes (EÜT L 149, 5.7.1971, 
lk 2).

48 Nõukogu 21. märtsi 1972. aasta määrus 
(EMÜ) nr 574/72, millega määratakse 
kindlaks määruse (EMÜ) nr 1408/71 
(sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise 

48 Nõukogu 21. märtsi 1972. aasta määrus 
(EMÜ) nr 574/72, millega määratakse 
kindlaks määruse (EMÜ) nr 1408/71 
(sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise 
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kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende 
pereliikmete suhtes) rakendamise kord 
(EÜT L 74, 27.3.1972, lk 1).

kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende 
pereliikmete suhtes) rakendamise kord 
(EÜT L 74, 27.3.1972, lk 1).

Selgitus

The Authority could and should contribute to the fight against human trafficking. According 
to Article 2 of Directive 2011/36/EU trafficking in human beings is defined as the 
recruitment, transportation, transfer, harbouring or reception of persons, including the 
exchange or transfer of control over those persons, by means of the threat or use of force or 
other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a 
position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the 
consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation; 
whereas exploitation includes, as a minimum, the exploitation of the prostitution of others or 
other forms of sexual exploitation, forced labour or services, including begging, slavery or 
practices similar to slavery, servitude, or the exploitation of criminal activities, or the 
removal of organs. Victims of trafficking are found in different legal and illegal activities, 
among others including, but not limited to, agriculture, food processing, the sex industry, 
domestic work, manufacturing, care, cleaning, other industries (particularly the service 
industries). The majority of identified human trafficking victims are from an EU country. 
According to the "First Commission Report on the progress made in the fight against 
Trafficking in human beings (2016)" two out of three (67%) registered victims in EU were 
trafficked for sexual exploitation; 21% for other types of forced labour.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks peaks amet tegema 
koostööd muude asjakohaste liidu algatuste 
ja võrgustikega, eelkõige Euroopa avalike 
tööturuasutuste võrgustikuga,54 Euroopa 
ettevõtlusvõrgustikuga,55 piirikeskusega56

ja SOLVITiga,57 samuti asjaomaste riiklike 
teenistustega, näiteks asutustega, kes 
edendavad võrdset kohtlemist ning 
toetavad selliseid liidu töötajaid ja nende 
pereliikmeid, kelle liikmesriigid on 
määranud direktiivi 2014/54/EL alusel, 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2011/24/EL58 alusel määratud 
riiklike kontaktpunktidega, mis annavad 
teavet tervishoiuteenuste kohta. Amet 

(12) Selleks peaks amet tegema 
koostööd muude asjakohaste liidu algatuste 
ja võrgustikega, eelkõige Euroopa avalike 
tööturuasutuste võrgustikuga54, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustikuga55, Euroopa 
Ametiühingute Keskliidu (ETUC),
piirikeskusega56 ja SOLVITiga57, samuti 
asjaomaste riiklike teenistustega, näiteks 
asutustega, kes edendavad võrdset 
kohtlemist ning toetavad selliseid liidu 
töötajaid ja nende pereliikmeid, kelle 
liikmesriigid on määranud direktiivi 
2014/54/EL alusel, ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2011/24/EL58 alusel määratud riiklike 
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peaks uurima ka koostoimet kavandatud 
Euroopa teenuste e-kaardiga,59 eelkõige 
seoses juhtumitega, mille puhul 
liikmesriigid otsustavad saata lähetatud 
töötajaid käsitlevad deklaratsioonid e-
kaardi platvormi kaudu. Amet peaks 
asendama komisjoni määruse (EL) 
2016/589 alusel loodud Euroopa 
tööturuasutuste võrgustiku (EURES) 
Euroopa koordinatsiooniameti haldamisel, 
sealhulgas kasutajate vajaduste ja äriliste 
nõuetele määratlemisel EURESe portaali ja 
sellega seotud IT-teenuste tõhususe jaoks, 
kuid jättes välja IT-teenuste osutamise ning 
IT-taristu toimimise ja arendamise, mille 
tagab jätkuvalt komisjon.

kontaktpunktidega, mis annavad teavet 
tervishoiuteenuste kohta. Amet peaks 
uurima ka koostoimet kavandatud Euroopa 
teenuste e-kaardiga,59 eelkõige seoses 
juhtumitega, mille puhul liikmesriigid 
otsustavad saata lähetatud töötajaid 
käsitlevad deklaratsioonid e-kaardi 
platvormi kaudu. Amet peaks asendama 
komisjoni määruse (EL) 2016/589 alusel 
loodud Euroopa tööturuasutuste võrgustiku 
(EURES) Euroopa koordinatsiooniameti 
haldamisel, sealhulgas kasutajate vajaduste 
ja äriliste nõuetele määratlemisel EURESe 
portaali ja sellega seotud IT-teenuste 
tõhususe jaoks, kuid jättes välja IT-
teenuste osutamise ning IT-taristu 
toimimise ja arendamise, mille tagab 
jätkuvalt komisjon.

_________________ _________________

54 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 
2014. aasta otsus nr 573/2014/EL avalike 
tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta 
(ELT L 159, 28.5.2014, lk 32).

54 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 
2014. aasta otsus nr 573/2014/EL avalike 
tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta 
(ELT L 159, 28.5.2014, lk 32).

55 Euroopa ettevõtlusvõrgustik, 
https://een.ec.europa.eu/

55 Euroopa ettevõtlusvõrgustik, 
https://een.ec.europa.eu/

56 Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile – Majanduskasvu ja 
ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel, 
COM(2017) 534.

56 Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile – Majanduskasvu ja 
ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel, 
COM(2017) 534.

57 Komisjoni 17. septembri 2013. aasta 
soovitus SOLVITI põhimõtete kohta (ELT 
L 249, 19.9.2011, lk 10).

57 Komisjoni 17. septembri 2013. aasta 
soovitus SOLVITI põhimõtete kohta (ELT 
L 249, 19.9.2011, lk 10).

58 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 2011. aasta direktiiv 2011/24/EL 
patsiendiõiguste kohaldamise kohta 
piiriüleses tervishoius (ELT L 88, 
4.4.2011, lk 45).

58 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
9. märtsi 2011. aasta direktiiv 2011/24/EL 
patsiendiõiguste kohaldamise kohta 
piiriüleses tervishoius (ELT L 88, 
4.4.2011, lk 45).

59 COM(2016) 824 final ja COM(2016) 
823 final.

59 COM(2016) 824 final ja COM(2016) 
823 final.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et suurendada liikmesriikide 
suutlikkust tegeleda liidu õigusega seotud 
piiriülese mõõtmega rikkumistega oma 
pädevuse piires, peaks amet toetama 
liikmesriikide ametiasutusi kooskõlastatud 
ja ühiste kontrollide tegemisel, sealhulgas 
hõlbustades direktiivi 2014/67/EL artikli 
10 kohaste kontrollide teostamist. Need 
peaksid toimuma liikmesriikide taotlusel 
või nende nõusolekul ameti ettepanekuga. 
Amet peaks pakkuma kooskõlastatud, 
logistilist ja tehnilist tuge kooskõlastatud 
või ühistes kontrollides osalevatele 
liikmesriikidele, järgides seejuures 
täielikult konfidentsiaalsusnõudeid. 
Kontrolle tuleks teha kokkuleppel 
asjaomaste liikmesriikidega ja need 
peaksid toimuma täielikult asjaomaste 
liikmesriikide õigusraamistikus ning 
liikmesriigid peaksid võtma järelmeetmeid 
kooskõlastatud ja ühiste kontrollide 
tulemuste põhjal vastavalt riigisisesele 
õigusele.

(14) Selleks et suurendada liikmesriikide 
suutlikkust tegeleda liidu õigusega seotud 
piiriülese mõõtmega rikkumistega oma 
pädevuse piires, peaks amet toetama 
liikmesriikide ametiasutusi kooskõlastatud 
ja ühiste sooteadlike kontrollide tegemisel, 
sealhulgas hõlbustades direktiivi 
2014/67/EL artikli 10 kohaste kontrollide 
teostamist. Need peaksid toimuma 
liikmesriikide taotlusel või nende 
nõusolekul ameti ettepanekuga. Amet 
peaks pakkuma kooskõlastatud, logistilist 
ja tehnilist tuge kooskõlastatud või ühistes 
kontrollides osalevatele liikmesriikidele, 
järgides seejuures täielikult 
konfidentsiaalsusnõudeid. Kontrolle tuleks 
teha kokkuleppel asjaomaste 
liikmesriikidega ja need peaksid toimuma 
täielikult asjaomaste liikmesriikide 
õigusraamistikus ning liikmesriigid peaksid 
võtma järelmeetmeid kooskõlastatud ja 
ühiste kontrollide tulemuste põhjal 
vastavalt riigisisesele õigusele.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et jälgida tekkivaid 
suundumusi, probleeme või lünki tööjõu 
liikuvuse ja sotsiaalkindlustuse 
koordineerimise valdkonnas, peaks amet 
arendama analüütilist ja riskihindamise 
suutlikkust. See peaks hõlmama tööturu 
analüüside ja uuringute ning vastastikuste 
eksperdihinnangute teostamist. Amet peaks 
jälgima võimalikku tasakaalustamatust, 
mis on seotud oskuste ja piiriüleste 
tööjõuvoogudega, sealhulgas võimalikku 
mõju territoriaalsele ühtekuuluvusele. 
Amet peaks toetama ka direktiivi 
2014/67/EL artikli 10 kohast 
riskihindamist. Amet peaks tagama 

(15) Selleks et jälgida tekkivaid 
suundumusi, probleeme või lünki tööjõu 
liikuvuse ja sotsiaalkindlustuse 
koordineerimise valdkonnas, peaks amet 
arendama analüütilist ja riskihindamise 
suutlikkust. See peaks hõlmama tööturu 
analüüside ja uuringute ning vastastikuste 
eksperdihinnangute teostamist, võttes 
seejuures alati arvesse soolist aspekti ja 
kasutades sooga seotud näitajaid. Amet 
peaks jälgima võimalikku 
tasakaalustamatust, mis on seotud oskuste 
ning piiriüleste ja sooliste 
tööjõuvoogudega, sealhulgas võimalikku 
mõju territoriaalsele ja sotsiaalsele
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koostoime ja vastastikuse täiendavuse liidu 
muude ametite või talituste või 
võrgustikega. Sellega seoses tuleks küsida 
SOLVITilt ja samalaadsetelt teenuste 
võrgustikelt andmeid korduvate 
probleemide kohta, millega üksikisikud ja 
ettevõtjad puutuvad kokku oma õiguste 
rakendamisel ameti pädevusse kuuluvates 
valdkondades. Samuti peaks amet 
hõlbustama ja ühtlustama 
andmekogumistoiminguid, mis on ameti 
pädevuse piires ette nähtud asjaomaste 
liidu õigusaktidega. See ei tähenda 
liikmesriikide jaoks uute 
aruandluskohustuste tekitamist.

ühtekuuluvusele. Amet peaks toetama ka 
direktiivi 2014/67/EL artikli 10 kohast 
riskihindamist. Amet peaks tagama 
koostoime ja vastastikuse täiendavuse liidu 
muude ametite või talituste või 
võrgustikega. Sellega seoses tuleks küsida 
SOLVITilt ja samalaadsetelt teenuste 
võrgustikelt andmeid korduvate 
probleemide kohta, millega üksikisikud ja 
ettevõtjad puutuvad kokku oma õiguste 
rakendamisel ameti pädevusse kuuluvates 
valdkondades. Samuti peaks amet 
hõlbustama ja ühtlustama 
andmekogumistoiminguid, mis on ameti 
pädevuse piires ette nähtud asjaomaste 
liidu õigusaktidega. See ei tähenda 
liikmesriikide jaoks uute 
aruandluskohustuste tekitamist.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tugevdada riikide 
ametiasutuste suutlikkust ja parandada 
liidu õiguse kohaldamise järjepidevust, 
peaks amet oma pädevus piires andma 
riikide asutustele operatiivabi, sealhulgas 
töötama välja praktilised suunised, 
koostama koolitus- ja vastastikuse õppe 
programmid, edendama vastastikuse abi 
projekte, võimaldama näiteks direktiivi 
2014/67/EL artiklis 8 osutatud 
personalivahetust ning toetama liikmesriike 
selliste teadlikkuse suurendamise 
kampaaniate korraldamisel, mille käigus 
teavitatakse üksikisikuid ja tööandjaid 
nende õigustest ja kohustustest. Amet 
peaks edendama heade tavade vahetamist, 
levitamist ja kasutuselevõttu.

(16) Selleks et tugevdada riikide 
ametiasutuste suutlikkust ja parandada 
liidu õiguse kohaldamise järjepidevust, 
peaks amet oma pädevus piires andma 
riikide asutustele operatiivabi, sealhulgas 
töötama välja praktilised suunised, 
koostama koolitus- ja vastastikuse õppe 
programmid, edendama vastastikuse abi 
projekte, lisama soolise võrdõiguslikkuse 
küsimused uute ja juba töötavate 
inspektorite koolitusse, võimaldama 
näiteks direktiivi 2014/67/EL artiklis 8 
osutatud personalivahetust ning toetama 
liikmesriike selliste teadlikkuse 
suurendamise kampaaniate korraldamisel, 
mille käigus teavitatakse üksikisikuid ja 
tööandjaid nende õigustest ja kohustustest. 
Amet peaks edendama heade tavade 
vahetamist, levitamist ja kasutuselevõttu.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Amet peaks nende vastava 
pädevuse piires tegema koostööd teiste 
liidu asutustega, eelkõige järgmiste 
tööhõive- ja sotsiaalpoliitika valdkonnas 
asutatud asutustega, tuginedes nende 
kogemustele ja maksimeerides koostoimet: 
Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fond (Eurofound), Euroopa 
Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop), 
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuur (EU-OSHA), Euroopa 
Koolitusfond (ETF), ning organiseeritud 
kuritegevuse ja inimkaubanduse vastase 
võitluse valdkonnas Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Ametiga (Europol) ja 
Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase 
Koostöö Ametiga (Eurojust).

(30) Amet peaks nende vastava 
pädevuse piires tegema koostööd teiste 
liidu asutustega, eelkõige järgmiste 
tööhõive- ja sotsiaalpoliitika valdkonnas 
asutatud asutustega, tuginedes nende 
kogemustele ja maksimeerides koostoimet: 
Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fond (Eurofound), Euroopa 
Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop), 
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuur (EU-OSHA), Euroopa 
Koolitusfond (ETF) ja Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE), ning 
organiseeritud kuritegevuse ja 
inimkaubanduse vastase võitluse 
valdkonnas Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Ametiga (Europol) ja 
Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase 
Koostöö Ametiga (Eurojust).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Õiglase liikuvuse eesmärk 
tähendab põhimõtteliselt soolise 
võrdõiguslikkuse ning meeste ja naiste 
ebavõrdsuse kaotamise põhimõtte 
järgimist kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikli 157 lõikega 3, mis võimaldab liidul 
võtta vastu õigusakte, et tagada võrdsed 
võimalused ning võrdne kohtlemine 
tööhõive ja töötingimuste küsimustes.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 30 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 b) Kuigi sooline võrdõiguslikkus on 
liikuvate ja piiriüleste töötajate puhul ELi 
tasandil väljakujunenud põhimõte, on 
liikmesriikides väga palju erinevusi ja 
ebavõrdsust, mistõttu on naissoost 
töötajad üha enam ohustatud süvenevast 
palga- ja pensionilõhest ning neil on oht 
kaotada oma õigused üleviimise, 
lähetamise või piiriülese töötamise korral.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Soolise võrdõiguslikkuse austamist 
ning naiste ja meeste vahelise 
ebavõrdsuse kaotamise eesmärki 
rõhutatakse ELi toimimise lepingus, 
eelkõige selle artikli 157 lõikes 3, milles 
sätestatakse, et liit võtab vastu õigusakte, 
et tagada meeste ja naiste võrdsete 
võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte 
kohaldamine tööhõive ja elukutse 
küsimustes, ning ELi toimimise lepingu 
artikli 157 lõikes 4 lubatakse 
liikmesriikidel säilitada või võtta 
meetmeid, mis sätestavad erilised eelised, 
et hõlbustada alaesindatud sool tegutseda 
oma kutsealal ja ära hoida või heastada 
halvemusi tööalases karjääris.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hõlbustab üksikisikute ja tööandjate 
juurdepääsu teabele nende õigustest ja 

(a) hõlbustab üksikisikute ja tööandjate 
ning neid esindavate organisatsioonide 
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kohustustest ning asjaomastele teenustele; juurdepääsu teabele nende õigustest ja 
kohustustest ning asjaomastele teenustele, 
sealhulgas pensioniõigused ning rasedus-
ja sünnitus-, isa-, vanema- ja 
hoolduspuhkus;

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) toetab liikmesriikide koostööd liidu 
asjaomaste õigusaktide piiriülese 
jõustamise, sealhulgas ühiste kontrollide 
hõlbustamiseks;

(b) toetab liikmesriikide koostööd liidu 
asjaomaste õigusaktide piiriülese 
jõustamise, sealhulgas ühiste sooteadlike 
kontrollide hõlbustamiseks;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) võimaldab artiklite 6 ja 7 kohaselt
üksikisikutele ja tööandjatele piiriülestes 
olukordades juurdepääsu teabele õiguste ja 
kohustuste ning tööjõu piiriülese liikuvuse 
teenuste kättesaadavuse kohta;

(a) võimaldab artiklite 6 ja 7 kohaselt 
üksikisikutele ja tööandjatele ning neid 
esindavatele organisatsioonidele
piiriülestes olukordades juurdepääsu 
teabele õiguste, kohustuste ja palkade ning 
tööjõu piiriülese liikuvuse teenuste 
kättesaadavuse kohta;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koordineerib ja toetab artiklite 9 ja 
10 kohaselt kooskõlastatud ja ühiste 
kontrollide tegemist;

(c) koordineerib ja toetab artiklite 9 ja 
10 kohaselt kooskõlastatud ja ühiste 
sooteadlike kontrollide tegemist;
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) teeb artikli 11 kohaselt analüüse ja 
riskianalüüse tööjõu piiriülest liikuvust 
käsitlevatel teemadel;

(d) algatab artikli 11 kohaselt analüüse 
ja teeb riskianalüüse ning kasutab 
täielikult ära olemasolevaid või tellitavaid 
uusi uuringuid, samuti kasutab teiste 
asjaomaste ELi asutuste, eelkõige EIGE 
ja Eurofoundi kogutud sooga seotud 
näitajaid tööjõu piiriülest liikuvust 
käsitlevatel teemadel;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) toetab liikmesriike 
inimkaubanduse tõkestamisel Euroopas.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) annab asjakohast teavet 
üksikisikute õiguste ja kohustuste kohta 
tööjõu piiriülese liikuvuse olukorras;

(a) annab asjakohast teavet 
üksikisikute õiguste ja kohustuste kohta 
tööjõu piiriülese liikuvuse olukorras, 
sealhulgas teavet pensioniõiguste ning 
rasedus- ja sünnitus-, isa-, vanema- ja 
hoolduspuhkuse kohta;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendab võimalusi inimeste 
liikuvuse toetamiseks, sealhulgas andes 
nõu õppe- ja keelekoolitusvõimaluste 
kohta;

(b) edendab võrdseid võimalusi 
inimeste ja perekondade liikuvuse 
toetamiseks, sealhulgas andes nõu õppe- ja 
keelekoolitusvõimaluste kohta;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet osutab üksikisikutele ja 
tööandjatele teenuseid tööjõu liikuvuse 
hõlbustamiseks kogu liidus. Selleks teeb 
amet järgmist:

1. Amet osutab üksikisikutele ja 
tööandjatele ning neid esindavatele 
organisatsioonidele teenuseid tööjõu 
liikuvuse hõlbustamiseks kogu liidus, 
järgides täiel määral aluslepingutes ja 
ELi põhiõiguste hartas sätestatud ning 
Euroopa sotsiaalõiguste sambas 
kodifitseeritud õigusi, sotsiaalpartnerite 
autonoomiat ja riiklikke 
kollektiivläbirääkimiste süsteeme. Selleks 
teeb amet järgmist:

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) edendab üksikisikute piiriülest 
liikuvust toetavate algatuste, sealhulgas 
sihtotstarbeliste liikuvuskavade 
väljatöötamist;

(a) edendab üksikisikute piiriülest 
liikuvust toetavate algatuste, sealhulgas 
sihtotstarbeliste liikuvuskavade ja 
sooteadlike strateegiate väljatöötamist;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(c) teeb koostööd muude liidu algatuste 
ja võrgustikega, nagu Euroopa avalike 
tööturuasutuste võrgustik, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik ja piirikeskus, eelkõige 
selleks, et teha kindlaks ja ületada tööjõu 
liikuvuse piiriülesed takistused;

(c) teeb koostööd muude liidu algatuste 
ja võrgustikega, nagu Euroopa avalike 
tööturuasutuste võrgustik, Euroopa 
ettevõtlusvõrgustik, Euroopa 
Ametiühingute Keskliit (ETUC) ja 
piirikeskus ning Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE), 
eelkõige selleks, et teha kindlaks ja ületada 
tööjõu liikuvuse piiriülesed takistused;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet haldab EURESe Euroopa 
koordinatsiooniametit ja tagab, et see 
täidab oma ülesandeid kooskõlas määruse 
(EL) 2016/589 artikliga 8, välja arvatud 
EURESe portaali ja sellega seotud IT-
teenuste tehniline toimimine ja 
arendamine, mida haldab jätkuvalt 
komisjon. Amet tagab tegevdirektori 
vastutusel, nagu on sätestatud artikli 23 
lõike 4 punktis k, et kõnealune tegevus 
vastab täielikult kohaldatavate 
andmekaitsealaste õigusaktide nõuetele, 
sealhulgas nõudele nimetada artikli 37 
kohaselt ametisse andmekaitseametnik.

2. Amet haldab EURESe Euroopa 
koordinatsiooniametit ja tagab, et see 
täidab oma ülesandeid kooskõlas määruse 
(EL) 2016/589 artikliga 8, välja arvatud 
EURESe portaali ja sellega seotud IT-
teenuste tehniline toimimine ja 
arendamine, mida haldab jätkuvalt 
komisjon. Amet tagab tegevdirektori 
vastutusel, nagu on sätestatud artikli 23 
lõike 4 punktis k, et kõnealune tegevus 
vastab täielikult kohaldatavate 
andmekaitsealaste ja juurdepääsu 
käsitlevate õigusaktide nõuetele, 
sealhulgas nõudele nimetada artikli 37 
kohaselt ametisse andmekaitseametnik.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edendab ja jagab parimaid tavasid; (c) edendab ja jagab parimaid tavasid
liidu õiguse rakendamise kohta, 
sealhulgas sellistes valdkondades nagu 
töö- ja eraelu tasakaal, soolise palgalõhe 
ja pensionilõhe kaotamine ning 
maksimaalne tööaeg;
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlastatud kontrollide ja 
ühiskontrollide koordineerimine

Kooskõlastatud kontrollide ja sooteadlike 
ühiskontrollide koordineerimine

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe või mitme liikmesriigi 
taotlusel koordineerib amet kooskõlastatud 
või ühiseid kontrolle ameti pädevusse 
kuuluvates valdkondades. Taotluse võib 
esitada üks või mitu liikmesriiki. Samuti 
võib amet teha asjaomaste liikmesriikide 
ametiasutustele ettepaneku, et nad 
teostaksid kooskõlastatud või ühise 
kontrolli.

1. Ühe või mitme liikmesriigi 
taotlusel koordineerib amet kooskõlastatud 
või ühiseid kontrolle ameti pädevusse 
kuuluvates valdkondades. Taotluse võib 
esitada üks või mitu liikmesriiki. Samuti 
võib amet teha asjaomaste liikmesriikide 
ametiasutustele ettepaneku, et nad 
teostaksid kooskõlastatud või ühise 
sooteadliku kontrolli, eelkõige juhtudel, 
kui amet saab teavitusi eraisikutelt või 
eraisikute rühmadelt või neid esindavatelt 
organisatsioonidelt, milles teatatakse neid 
puudutavatest liidu õiguse tõsistest 
rikkumistest seoses töötajate piiriülese 
liikuvusega.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriigi ametiasutus 
otsustab lõikes 1 osutatud kooskõlastatud 
või ühises kontrollis mitte osaleda või seda 
mitte läbi viia, teatab ta ametile aegsasti 

2. Kui liikmesriigi ametiasutus 
otsustab lõikes 1 osutatud kooskõlastatud 
või ühises sooteadlikus kontrollis mitte 
osaleda või seda mitte läbi viia, teatab ta 
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kirjalikult oma otsuse põhjustest. Sellistel 
juhtudel teavitab amet teisi asjaomaseid 
riiklikke asutusi.

ametile aegsasti kirjalikult oma otsuse 
põhjustest. Sellistel juhtudel teavitab amet
teisi asjaomaseid riiklikke asutusi.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlastatud või ühise kontrolli 
korraldamiseks on vaja kõigi osalevate 
liikmesriikide eelnevat nõusolekut, mis 
esitatakse riiklike kontaktametnike kaudu. 
Juhul kui üks või mitu liikmesriiki 
keelduvad kooskõlastatud või ühises 
kontrollis osalemast, võivad teised 
riiklikud asutused vajaduse korral teostada 
kavandatud kooskõlastatud või ühise 
kontrolli ainult osalevates liikmesriikides. 
Liikmesriigid, kes keeldusid kontrollis 
osalemast, hoiavad teabe kavandatava 
kontrolli kohta konfidentsiaalsena.

3. Kooskõlastatud või ühise 
sooteadliku kontrolli korraldamiseks on 
vaja kõigi osalevate liikmesriikide eelnevat 
nõusolekut, mis esitatakse riiklike 
kontaktametnike kaudu. Juhul kui üks või 
mitu liikmesriiki keelduvad kooskõlastatud 
või ühises kontrollis osalemast, võivad 
teised riiklikud asutused vajaduse korral 
teostada kavandatud kooskõlastatud või 
ühise kontrolli ainult osalevates 
liikmesriikides. Liikmesriigid, kes 
keeldusid kontrollis osalemast, hoiavad 
teabe kavandatava kontrolli kohta 
konfidentsiaalsena.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Osalevate liikmesriikide ja ameti 
vahelise ühise kontrolli korraldamise 
lepingus (edaspidi „ühise kontrolli leping“) 
on sätestatud sellise ettevõtmise teostamise 
tingimused. Ühise kontrolli leping võib 
sisaldada sätteid, mis võimaldavad 
kokkulepitud ja kavandatud ühiseid 
kontrolle teha lühikese etteteatamisega. 
Amet koostab näidislepingu.

1. Osalevate liikmesriikide ja ameti 
vahelise ühise kontrolli korraldamise 
lepingus (edaspidi „ühise kontrolli 
leping“), milles võetakse arvesse soolist 
aspekti, on sätestatud sellise ettevõtmise 
teostamise tingimused. Ühise kontrolli 
leping sisaldab sätteid, mis võimaldavad 
kokkulepitud ja kavandatud ühiseid 
kontrolle teha lühikese etteteatamisega. 
Amet koostab näidislepingu.

Muudatusettepanek 29
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kooskõlastatud või ühist kontrolli 
tegevad riiklikud asutused esitavad ametile 
aruande vastavate liikmesriikide tulemuste 
ning kooskõlastatud või ühise kontrolli 
üldise toimumise kohta.

5. Kooskõlastatud või ühist kontrolli 
tegevad riiklikud asutused esitavad ametile 
aruande vastavate liikmesriikide tulemuste 
ning kooskõlastatud või ühise kontrolli 
üldise toimumise kohta koos nende 
kontrollide käigus kogutud sooliselt 
eristatud andmetega.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Teave kooskõlastatud ja ühiste 
kontrollide kohta lisatakse 
haldusnõukogule esitatavatesse 
kvartaliaruannetesse. Ameti toetatavaid 
kontrolle käsitlev aastaaruanne lisatakse 
ameti iga-aastasesse tegevusaruandesse.

6. Teave kooskõlastatud ja ühiste 
kontrollide kohta lisatakse 
haldusnõukogule esitatavatesse 
kvartaliaruannetesse. Ameti toetatavaid 
kontrolle käsitlev aastaaruanne, mis on 
soolist aspekti arvestav ja sisaldab eraldi 
peatükki soolise võrdõiguslikke kohta,
lisatakse ameti iga-aastasesse 
tegevusaruandesse ja tehakse üldsusele 
kättesaadavaks Euroopa Tööjõuameti 
veebisaidil.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet hindab riske ja teeb analüüse 
seoses piiriüleste tööjõuvoogudega, nagu 
näiteks tööturu tasakaalustamatus, 
sektoripõhised ohud ja korduvad 
probleemid, millega üksikisikud ja 
tööandjad on seoses piiriülese liikuvusega 
pidanud kokku puutuma. Selleks peab amet 
tagama vastastikuse täiendavuse muude 

1. Amet hindab riske ja teeb analüüse, 
võttes arvesse sooga seotud näitajaid,
seoses piiriüleste tööjõuvoogudega, nagu 
näiteks tööturu tasakaalustamatus, 
sektoripõhised ohud ja korduvad 
probleemid, millega üksikisikud ja 
tööandjad on seoses piiriülese liikuvusega 
pidanud kokku puutuma. Selleks peab amet 
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liidu ametite või talituste 
eksperditeadmistega, sealhulgas oskuste 
prognoosimise ning töötervishoiu ja 
tööohutuse valdkonnas, ning nendest 
lähtuma. Komisjoni taotlusel võib amet 
teha sihtotstarbelisi süvaanalüüse ja 
uuringuid, milles käsitletakse konkreetseid 
tööjõu liikuvuse küsimusi.

tagama vastastikuse täiendavuse muude 
liidu ametite või talituste 
eksperditeadmistega, sealhulgas oskuste 
prognoosimise ning töötervishoiu ja 
tööohutuse valdkonnas, ning nendest 
lähtuma. Komisjoni taotlusel võib amet 
teha sihtotstarbelisi süvaanalüüse ja 
uuringuid, milles käsitletakse konkreetseid 
tööjõu liikuvuse küsimusi. Sellised 
analüüsid ja uuringud peavad võtma 
arvesse soolist aspekti ja sisaldama eraldi 
peatükki soolise võrdõiguslikkuse kohta.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet teavitab oma hindamise 
tulemustest korrapäraselt komisjoni ja 
asjaomaseid liikmesriike ning esitab
ettepanekud võimalike meetmete kohta 
kindlaks tehtud kitsaskohtade 
kõrvaldamiseks.

3. Amet esitab oma hindamise 
tulemuste kohta komisjonile ja 
asjaomastele liikmesriikidele 
korrapäraselt aruande ning ettepanekud 
võimalike meetmete kohta kindlaks tehtud 
kitsaskohtade kõrvaldamiseks. Aruandes 
võetakse arvesse soolist aspekti ja see 
sisaldab eraldi peatükki soolise 
võrdõiguslikkuse kohta.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Amet kogub liidu õiguse 
valdkondades oma pädevuse piires 
liikmesriikide koostatud ja esitatud 
statistilisi andmeid. Seda tehes püüab amet 
ühtlustada praegust andmekogumist nendes 
valdkondades. Vajaduse korral 
kohaldatakse artiklit 16. Amet peab 
ühendust komisjoniga (Eurostat) ja jagab 
vajaduse korral oma andmekogumisel 

4. Amet kogub liidu õiguse 
valdkondades oma pädevuse piires 
liikmesriikide koostatud ja esitatud 
statistilisi, sooliselt eristatud andmeid. 
Seda tehes püüab amet ühtlustada praegust 
andmekogumist nendes valdkondades. 
Vajaduse korral kohaldatakse artiklit 16. 
Amet peab ühendust komisjoniga 
(Eurostat) ja Euroopa Soolise 
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saadud tulemusi. Võrdõiguslikkuse Instituudiga (EIGE) 
ning jagab vajaduse korral oma 
andmekogumisel saadud tulemusi.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a

Sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise analüüs

Amet hindab riske ja analüüsib 
sotsiaalkindlustussüsteemide piiriülest 
koordineerimist, et teha kindlaks 
võimalikud lüngad ja parandamist 
vajavad valdkonnad. Need analüüsid 
peavad sisaldama soolise 
võrdõiguslikkuse kohta eraldi peatükki.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edendab kogemuste ja heade tavade 
vahetamist ja levitamist, sealhulgas näited 
asjaomaste riiklike ametiasutuste vahelisest 
koostööst;

(c) edendab kogemuste ja heade tavade 
vahetamist ja levitamist, sealhulgas näited 
asjaomaste riiklike ametiasutuste vahelisest 
koostööst, samuti töö ja eraelu 
tasakaalustamisest ning soolise palga- ja 
pensionilõhe kaotamise meetmetest;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vaidlusega seotud asjaomase 2. Vaidlusega seotud asjaomase 
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liikmesriigi taotlusel algatab amet selleks 
vastavalt artikli 17 lõikele 2 loodud 
vahendajate kojas vahendusmenetluse. 
Amet võib ka omal algatusel, sh SOLVITi 
taotluse põhjal algatada vahendajate kojas 
vahendusmenetluse, kui kõik asjaomase 
vaidlusega seotud liikmesriigid sellega 
nõustuvad.

liikmesriigi taotlusel algatab amet selleks 
vastavalt artikli 17 lõikele 2 loodud 
vahendajate kojas vahendusmenetluse. 
Amet võib ka omal algatusel, sh SOLVITi 
taotluse põhjal algatada vahendajate kojas 
vahendusmenetluse, kui kõik asjaomase 
vaidlusega seotud liikmesriigid sellega 
nõustuvad. Erandkorras, eelkõige 
juhtudel, kui uuritakse inimkaubanduse 
vastu võitlemist, orjatöö keelustamist, 
maksu- ja äripettusi (nt varifirmad) 
käsitleva ELi ja rahvusvahelise õiguse 
tõsiseid rikkumisi või aluslepingutest ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartast 
tulenevate põhiõiguste rikkumisi, võib 
amet algatada vahendusmenetluse isegi 
siis, kui asjaomaste liikmesriikide vahel ei 
ole selles suhtes üksmeelt saavutatud.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja komisjon püüavad piirata 
oma esindajate vahetumist 
haldusnõukogus, et tagada selle töö 
järjepidevus. Kõigi osaliste eesmärk on 
saavutada meeste ja naiste võrdne 
esindatus haldusnõukogus.

Liikmesriigid ja komisjon püüavad piirata 
oma esindajate vahetumist 
haldusnõukogus, et tagada selle töö 
järjepidevus. Kõik osalised peavad 
saavutama meeste ja naiste võrdse 
esindatuse haldusnõukogus.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. EIGE esindajal, Eurofoundi 
esindajal, Cedefopi esindajal, EU-OSHA 
esindajal ja Euroopa Koolitusfondi 
esindajal on õigus osaleda 
haldusnõukogu koosolekutel vaatlejana, 
et suurendada asutuste tõhusust ja 
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omavahelist koostoimet.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haldusnõukogu valib oma hääleõiguslike 
liikmete seast esimehe ja aseesimehe, kelle 
ametiaeg on neli aastat, ja püüab 
saavutada soolilist tasakaalu. Esimees ja 
aseesimees valitakse haldusnõukogu 
hääleõiguslike liikmete 
kahekolmandikulise häälteenamusega.

Haldusnõukogu valib oma hääleõiguslike 
liikmete seast esimehe ja aseesimehe, kelle 
ametiaeg on neli aastat, ning tagab 
valimistel soolise tasakaalu. Esimees ja 
aseesimees valitakse haldusnõukogu 
hääleõiguslike liikmete 
kahekolmandikulise häälteenamusega.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k a) soolise aspekti arvestamine ameti 
kõikides asjaomastes tegevustes, 
poliitikameetmetes ja programmides;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sidusrühmade kogu koosneb kuuest 
liidu tasandi sotsiaalpartnerite esindajast, 
esindades võrdselt ametiühinguid ja 
tööandjate organisatsioone, ning kahest 
komisjoni esindajast.

4. Sidusrühmade kogu koosneb kuuest 
liidu tasandi sotsiaalpartnerite esindajast, 
esindades võrdselt ametiühinguid ja 
tööandjate organisatsioone, ühest 
naisorganisatsioonide esindajast, ühest 
deklareerimata töö vastase platvormi
esindajast, ühest töötajate lähetamise 
eksperdikomitee esindajast ning kahest 
komisjoni esindajast.
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Vastavad organisatsioonid 
nimetavad sidusrühmade kogu liikmed 
ning haldusnõukogu nimetab nad ametisse. 
Haldusnõukogu nimetab asendusliikmed 
ametisse samadel tingimustel nagu liikmed. 
Asendusliikmed asendavad automaatselt 
iga liiget, kes puudub või ei saa kogu töös 
osaleda. Võimaluste piires järgitakse 
asjakohast soolist võrdõiguslikkust ja 
VKEde piisavat esindatust.

5. Vastavad organisatsioonid 
nimetavad sidusrühmade kogu liikmed 
ning haldusnõukogu nimetab nad ametisse. 
Haldusnõukogu nimetab asendusliikmed 
ametisse samadel tingimustel nagu liikmed. 
Asendusliikmed asendavad automaatselt 
iga liiget, kes puudub või ei saa kogu töös 
osaleda. Tagatakse asjakohane sooline 
tasakaal ja VKEde piisav esindatus.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Strateegiline programmitöö põhineb ka 
soolise mõju hindamistel ja sooga seotud 
näitajatel.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. Eelarve koostatakse sooteadliku 
eelarvestamise põhimõtet nõuetekohaselt 
arvesse võttes.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Haldusnõukogu nimetab 
tegevdirektori ametisse komisjoni esitatud 
kandidaatide nimekirjast pärast avatud ja 
läbipaistvat valikumenetlust.

2. Haldusnõukogu nimetab 
tegevdirektori ametisse komisjoni esitatud 
kandidaatide nimekirjast pärast avatud ja 
läbipaistvat valikumenetlust. Kandidaatide 
nimekiri peab olema sooliselt 
tasakaalustatud.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui eelvaliku läbinud kandidaatidel on 
ametikoha jaoks võrdsed pädevused ja 
oskused, eelistatakse naiskandidaati.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hiljemalt viis aastat pärast artiklis 
51 osutatud kuupäeva ja seejärel iga viie 
aasta tagant hindab komisjon ameti 
tegevust selle eesmärkide saavutamisel, 
volituste kasutamisel ja ülesannete 
täitmisel. Hindamisel keskendutakse 
eelkõige võimalikule vajadusele muuta 
ameti volitusi ja sellise muutmise 
finantsmõjule, sealhulgas tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika valdkonnas tegutsevate 
asutuste suurema koostoime ja 
ühtlustamise kaudu.

1. Hiljemalt viis aastat pärast artiklis 
51 osutatud kuupäeva ja seejärel iga viie 
aasta tagant hindab komisjon ameti 
tegevust selle eesmärkide saavutamisel, 
volituste kasutamisel ja ülesannete 
täitmisel. Hindamisel keskendutakse 
eelkõige võimalikule vajadusele muuta 
ameti volitusi ja sellise muutmise 
finantsmõjule, sealhulgas tööhõive- ja 
sotsiaalpoliitika valdkonnas tegutsevate 
asutuste suurema koostoime ja 
ühtlustamise kaudu. Hinnangus võetakse 
arvesse soolist aspekti ja see sisaldab 
peatükki soolise võrdõiguslikkuse kohta.
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