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LÜHISELGITUS 

2014. aasta jaanuari resolutsioonis tõhusa tööjärelevalve kohta kutsus Euroopa Parlament üles 

tugevdama tööinspektsioonide vahelist koostööd ja tööinspektsioonide tegevust võitluses 

deklareerimata tööga. 

 

Komisjon soovitas oma 2014. aasta aprilli ettepanekus rajada Euroopa platvorm. Nimetatud 

platvorm peaks parandama ELi tasandil deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alast 

koostööd. Platvorm ühendaks erinevaid riiklikke täitevasutusi, kes osalevad võitluses 

deklareerimata tööga – nähtusega, mis kahjustab tõsiselt töötingimusi, ausat konkurentsi ja 

avaliku sektori eelarveid.  

 

Arvamuse koostaja pooldab kõnealuse platvormi loomist, kuigi sellest meetmest üksi ei piisa, 

et võtta järelmeetmeid mitmete ettepanekute, sealhulgas seadusandlike ettepanekute suhtes, 

mida sisaldab eespool nimetatud resolutsioon. Ta soovitab teha muudatusi, mis muudaksid 

platvormi ülesanded ja eesmärgid tõhusamaks.  

 

Eelkõige peab ta ülioluliseks lisada otsuse reguleerimisalasse valelikult deklareeritud töö. 

Valeandmete esitamine tööaja või palga kohta kujutab endast valelikult deklareeritud tööd, 

mida ei saa platvormi pädevusalast välja jätta.  

 

Arvamuse koostaja on samuti veendunud, et platvorm aitaks edukalt hõlbustada liikmesriikide 

ühiseid uurimisi. Platvormi praktiline väärtus hakkab suurel määral sõltuma tulemustest, mida 

seda liiki operatiivkoostööga saavutatakse. Teisalt on küsitav üle-euroopaliste teadlikkuse 

tõstmise kampaaniate mõju, sest sellised kampaaniad on enamasti tõhusamad riiklikul tasandil 

– seda eriti siis, kui riigi tööturu osapooled neile aktiivselt kaasa aitavad. Sel põhjusel pooldab 

arvamuse koostaja nii tööturu osapoolte tihedat kaasamist platvormi tegevusse kui ka riigi 

kontaktisiku ideed. 

 
Viimasena veel üks sama tähtis punkt: arvamuse koostaja leiab, et sellesse protsessi on väga 

oluline kaasata Euroopa Parlament ning paluda sellel institutsioonil nimetada ametisse 

sõltumatu esindaja, kes osaleks platvormi töös koos riikide ametiasutuste ja Euroopa 

Komisjoniga.  

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU OTSUS deklareerimata töö 

ennetamise ja tõkestamise alast koostööd 

edendava Euroopa platvormi loomise 

kohta. 

EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU OTSUS deklareerimata ja 

valelikult deklareeritud töö ennetamise ja 

tõkestamise alast koostööd edendava 

Euroopa platvormi loomise kohta 

Selgitus 

Kogu teksti läbiv horisontaalne muudatusettepanek. Platvormi tõhusaks toimimiseks on 

hädavajalik lisada mitte ainult näiline füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine, vaid ka muu 

valelikult deklareeritud töö, nagu valeandmete esitamine tööaja või palga kohta. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Euroopa Parlament kiitis resolutsioonis 

„Tõhus tööjärelevalve kui Euroopas 

töötingimuste parandamise strateegia”27 

heaks komisjoni algatuse luua Euroopa 

platvorm ja kutsus üles tugevdama 

koostööd võitluses deklareerimata tööga. 

(4) Euroopa Parlament kiitis resolutsioonis 

„Tõhus tööjärelevalve kui Euroopas 

töötingimuste parandamise strateegia”27 

heaks komisjoni algatuse luua Euroopa 

platvorm ja kutsus üles tugevdama 

koostööd võitluses deklareerimata tööga, 

sest see toob kaasa turgu moonutava 

ebaausa konkurentsi. 

__________________ __________________ 

27 Euroopa Parlamendi 14. jaanuari 2014. 

aasta resolutsioon „Tõhus tööjärelevalve 

kui Euroopas töötingimuste parandamise 

strateegia” (2013/2112/INI) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups

/ficheprocedure.do?lang=en&reference=20

13/2112(INI) 

27 Euroopa Parlamendi 14. jaanuari 2014. 

aasta resolutsioon „Tõhus tööjärelevalve 

kui Euroopas töötingimuste parandamise 

strateegia” (2013/2112/INI) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups

/ficheprocedure.do?lang=en&reference=20

13/2112(INI) 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Euroopa Liidu tasandil on 

deklareerimata tööd määratletud järgmiselt: 

„igasugune tasustatud tegevus, mis on oma 

olemuselt seaduslik, kuid riiklikes 

asutustes deklareerimata, võttes arvesse 

liikmesriikide õigusliku reguleerimise 

süsteemide erinevusi”7; seega on välja 

jäetud mistahes ebaseaduslik tegevus. 

(5) Deklareerimata tööd on komisjoni 24. 

oktoobri 2007. aasta teatises „Tõhustagem 

võitlust deklareerimata töö vastu” 
määratletud järgmiselt: „igasugune 

tasustatud tegevus, mis on oma olemuselt 

seaduslik, kuid riiklikes asutustes 

deklareerimata, võttes arvesse 

liikmesriikide õigusliku reguleerimise 

süsteemide erinevusi”; seega on välja 

jäetud mistahes ebaseaduslik tegevus. 

__________________ __________________ 

7 Komisjoni teatis „Tõhustagem võitlust 

deklareerimata töö vastu” KOM(2007)628, 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:ET:HTML 

7 Komisjoni teatis „Tõhustagem võitlust 

deklareerimata töö vastu” KOM(2007)628, 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:ET:HTML 

Selgitus 

Viitamine komisjoni teatisele on selgem ja täpsem, kui lihtsalt viide „Euroopa Liidu 

tasandil”. Tekst on kooskõlas nõukogu üldise lähenemisviisi kavandiga. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Füüsilisest isikust ettevõtja staatuse 

kuritarvitamist, kas siis riigisiseselt või 

piiriülestes olukordades, on tihtipeale 

seostatud deklareerimata tööga. Näilise 

füüsilisest isikust ettevõtjaga on tegemist 

juhul, kui isik selleks, et vältida teatavaid 

maksukohustusi, on ametlikult 

registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, 

kuid tema töötamise puhul on täidetud 

töösuhtele omased kriteeriumid. Näiline 

(6) Deklareerimata töö kõrval peaks 

platvorm tegelema valelikult deklareeritud 

tööga. See määratlus viitab tasustatavale 

tegevusele, mis on oma laadilt 

õiguspärane, kuid millest ei ole 

riigiasutustele korrakohaselt teatatud. 

Valelikult deklareeritud töö erivorm on 
füüsilisest isikust ettevõtja staatuse 

kuritarvitamine, kas siis riigisiseselt või 

piiriülestes olukordades. Näilise füüsilisest 
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füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine 

on seega valelikult deklareeritud töö ja 

peaks hakkama kuuluma probleemide 

hulka, millega platvorm tegeleb. 

isikust ettevõtjaga on tegemist juhul, kui 

isik selleks, et vältida teatavaid 

maksukohustusi, on ametlikult 

registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, 

kuid tema töötamise puhul on täidetud 

töösuhtele omased kriteeriumid. Näiline 

füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine 

on seega valelikult deklareeritud töö ja 

peaks hakkama kuuluma probleemide 

hulka, millega platvorm tegeleb. 

Selgitus 

Nagu märkis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, võib ilma täiendavate selgituseta 

tunduda, et näiline füüsilisest isikust ettevõtja ja deklareerimata töö on kaks eri teemat. Kuid 

tegevust näilise füüsilisest isikust ettevõtjana peetakse üldiselt valelikult deklareeritud tööks 

ja seetõttu on see deklareerimata tööga tegelikult tihedalt seotud. Samuti võib eksisteerida 

muid valelikult deklareeritud töö vorme, näiteks tööaja või palga kohta valeandmete 

esitamine. Selleks, et kõnealuse otsuse reguleerimisala oleks täiesti arusaadav, on vaja teha 

selgeks, et platvormi pädevusalasse kuulub igasugune valelikult deklareeritud töö. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (6 a) Deklareerimata tööl on suur mõju 

asjaomastele töötajatele, kes peavad 

leppima ebakindlate töötingimustega, 

palju madalamate palkadega ning 

oluliselt väiksema kaitsega tööd ja 

sotsiaalkaitset käsitlevate õigusaktide 

alusel, mistõttu nad jäävad ilma 

piisavatest sotsiaalhüvitistest, 

pensioniõigusest ja juurdepääsust 

tervishoiule, aga ka kutseoskuste 

arendamise ja elukestva õppe 

võimalustest. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Deklareerimata tööl on tõsised 

tagajärjed eelarvele, kuna vähenevad 

maksu- ja sotsiaalkindlustustulud. See 

mõjub kahjulikult tööhõivele, 

tootlikkusele, töötingimusi käsitlevate 

normide täitmisele, kutseoskuste 

arendamisele ja elukestvale õppele. Samuti 

halvendab deklareerimata töö 

sotsiaalkaitsesüsteemide rahastamise 

jätkusuutlikkust, jätab töötajad ilma 

ettenähtud sotsiaalhüvitistest, selle 

tagajärjeks on ka pensionõiguste 

vähenemine ja halvem juurdepääs 

tervishoiuteenustele. 

(7) Deklareerimata tööl on tõsised 

tagajärjed eelarvele, kuna vähenevad 

maksu- ja sotsiaalkindlustustulud. See 

mõjub kahjulikult tööhõivele, 

tootlikkusele, töötingimusi käsitlevate 

normide täitmisele, kutseoskuste 

arendamisele ja elukestvale õppele. Samuti 

halvendab deklareerimata töö 

sotsiaalkaitsesüsteemide rahastamise 

jätkusuutlikkust, jätab töötajad ilma 

ettenähtud sotsiaalhüvitistest, selle 

tagajärjeks on ka pensionõiguste 

vähenemine ja halvem juurdepääs 

tervishoiuteenustele. Deklareerimata töö 

kahjustab siseturu toimimist ja tekitab 

ebaausat konkurentsi, mis põhjustab 

turumoonutusi. Deklareerimata töö 

probleemiga tuleks tegeleda liikmesriigi 

tasandil, kasutades selleks muu hulgas 

fiskaal- ja sotsiaalpoliitika tõhusat 

jõustamist. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Liikmesriikides on deklareerimata töö 

takistamiseks rakendatud mitmesuguseid 

poliitilisi lähenemisviise ja meetmeid. 

Liikmesriigid on sõlminud ka kahepoolseid 

kokkuleppeid ja korraldanud 

mitmepoolseid projekte deklareerimata töö 

teatavate aspektide käsitlemiseks. Loodav 

platvorm ei takista halduskoostöö alaste 

kahepoolsete kokkulepete või muude 

meetmete rakendamist.. 

(8) Deklareerimata töö avaldab 

negatiivset mõju ka siseturu toimimisele. 
Liikmesriikides on deklareerimata töö 

takistamiseks rakendatud mitmesuguseid 

poliitilisi lähenemisviise ja meetmeid. 

Liikmesriigid on sõlminud ka kahepoolseid 

kokkuleppeid ja korraldanud 

mitmepoolseid projekte deklareerimata töö 

teatavate aspektide käsitlemiseks. Loodav 

platvorm ei takista halduskoostöö alaste 

kahepoolsete kokkulepete või muude 
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meetmete rakendamist. Deklareerimata 

töö vastu võitlemisel peaksid põhivastutust 

kandma endiselt liikmesriigid. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Liikmesriikide koostöö tugevdamine 

ELi tasandil on jätkuvalt vajalik, et 

liikmesriigid saaksid tõhusamalt ja 

tulemuslikumalt ennetada ja tõkestada 

deklareerimata tööd. 

(10) Vastastikusel abistamisel, 

läbipaistvusel ja konfidentsiaalsusel 

põhineva liikmesriikidevahelise aktiivse 
koostöö tugevdamine ELi tasandil on 

vajalik, et liikmesriigid saaksid tõhusamalt 

ja tulemuslikumalt ennetada ja tõkestada 

deklareerimata tööd. Tõhustatud koostöö 

eesmärk on soodustada deklareeritud 

tööd, mis muudetakse sel eesmärgil 

vähem bürokraatlikuks ja väiksemat 

halduskoormust nõudvaks, tagades 

seeläbi, et deklareerimata töö on teiste 

valikuvõimalustega võrreldes vähem 

atraktiivne. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) Riiklikud tööinspektsioonid ja 

täitevorganid vajavad sageli kohest 

juurdepääsu teise riigi ametiasutuste 

käsutuses olevatele andmetele ja teabele. 

Seetõttu on tõhus ja kiire andmevahetus 

deklareerimata töö piiramiseks 

hädavajalik. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 11 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Platvormi ülesandeks saab olema 

kaasa aitamine teabe- ja parimate tavade 

vahetamisele, põhjalike valdkondlike 

teadmiste kogumise ja analüüsimise jaoks 

vajaliku ELi tasandi raamistiku loomine, 

samuti liikmesriikide erinevate riiklike 

täitevasutuste koostöö koordineerimise 

parandamine. 

(11) Vastastikusel abistamisel, 

läbipaistvusel ja konfidentsiaalsusel 

põhineva liikmesriikidevahelise aktiivse 

koostöö tugevdamine ELi tasandil on 

vajalik, et liikmesriigid saaksid 

tõhusamalt ja tulemuslikumalt ennetada 

ja tõkestada deklareerimata tööd. Lisaks 

on platvormi eesmärk jagada 

liikmesriikide vahel parimaid tavasid 

selge ja lihtsa reguleerimise vallas, et 

vähendada tahtmatuid eksimusi eelkõige 

füüsilisest isikust ettevõtjate ning VKEde 

seas. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Töötingimusi ja sotsiaalkaitset 

töökohal käsitlevate liidu õigusaktide 

jõustamisega seotud praktiliste 

probleemide tuvastamine, analüüs ja 

lahendamine kuuluvad peamiselt riiklike 

tööinspektsioonisüsteemide pädevusse, 

mistõttu nad peavad tegema liidu tasandil 

tihedat ja tõhusat koostööd. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Platvorm peaks kasutama kõiki 

asjakohaseid teabeallikaid, eelkõige 

uuringuid, liikmesriikide sõlmitud 

kahepoolseid kokkuleppeid ja mitmepoolse 

koostöö projekte ning looma sünergiaid 

olemasolevate ELi tasandi instrumentide ja 

(12) Platvorm peaks kasutama kõiki 

asjakohaseid teabeallikaid, eelkõige 

uuringuid, liikmesriikide sõlmitud 

kahepoolseid kokkuleppeid, mitmepoolse 

koostöö projekte ja aruandeid liidu õiguse 

rakendamise kohta deklareerimata töö 
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struktuuridega, et nende meetmete tõkestav 

või ennetav mõju oleks maksimaalne. 

Liikmesriikide tegevuse koordineerimine 

võiks toimuda ühiste koolituste korras, 

vastastikuste eksperdihinnangute 

koostamise ja andmevahetuse võimaluste 

leidmise käigus. Üleeuroopaliste 

kampaaniate korraldamine või ühtsete 

strateegiate väljatöötamine aitaks samuti 

suurendada teadlikkust deklareerimata 

töö probleemidest. 

valdkonnas, ning looma sünergiaid 

olemasolevate ELi tasandi instrumentide ja 

struktuuridega, et nende meetmete tõkestav 

või ennetav mõju oleks maksimaalne. 

Liikmesriikide tegevuse koordineerimine 

võiks toimuda ühiste koolituste korras, 

vastastikuste eksperdihinnangute 

koostamise ja andmevahetuse võimaluste 

leidmise käigus kooskõlas andmekaitse 

eeskirjadega, kasutades vajaduse korral 

siseturu infosüsteemi (IMI) ja 

sotsiaalkindlustusalase teabe 

elektroonilise vahetamise (EESSI) 

süsteemi. Platvorm võiks samuti edendada 

liikmesriikide ühiseid uurimisi, seda 

eelkõige piiriüleste juhtumite korral. 

Liikmesriigid peaksid olema võimelised 

täitma vabatahtlikkuse alusel platvormi 

soovitusi. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Platvorm peaks hoolikalt jälgima, 

kuidas rakendatakse liidu uusi eeskirju, 

millest võib olla abi deklareerimata tööga 

võitlemisel, sh Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2014/24/EL 

riigihangete kohta1a ning eelkõige selle 

sätteid alltöövõtu ja põhjendamatult 

madala maksumusega pakkumuste kohta. 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

26. veebruari 2014. aasta direktiiv 

2014/24/EL riigihangete kohta ja 

direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks 

tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, 

lk 65). 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Deklareerimata töö probleemidega 

tegelevad peamiselt kolm erinevat riiklikku 

täitevasutust: tööinspektsioonid, 

sotsiaalkindlustusasutused ja maksuametid. 

Mõnikord on kaasatud ka migratsiooni-, 

tööturu- ja tolliasutused, politsei, 

riigiprokuratuur ja tööturu osapooled. 

(13) Deklareerimata töö piiramisega 

tegeleb sageli mitu riiklikku täitevasutust: 

nende seas tööinspektsioonid, 

sotsiaalkindlustusasutused, tervishoiu- ja 

ohutusinspektsioonid ning maksuametid. 

Mõnikord on kaasatud ka migratsiooni-, 

tööturu- ja tolliasutused, politsei, 

riigiprokuratuur ja tööturu osapooled.  

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Selleks, et deklareerimata töö 

probleeme saaks lahendada laiaulatuslikult 

ja edukalt, tuleb liikmesriikides rakendada 

erinevaid poliitilisi vahendeid ja seda saab 

paremini teha siis, kui asjaomaste asutuste 

vahel tehakse struktureeritud koostööd. 

Koostöösse tuleks kaasata kõik 

riigiasutused, kes juhivad tegevust ja/või 

tegutsevad deklareerimata töö ennetamise 

ja/või tõkestamise valdkonnas. 

(14) Selleks, et deklareerimata töö 

probleeme saaks lahendada laiaulatuslikult 

ja edukalt, tuleb liikmesriikides rakendada 

erinevaid poliitilisi vahendeid ja seda saab 

paremini teha siis, kui asjaomaste asutuste 

vahel tehakse struktureeritud koostööd. 

Platvormi tuleks kaasata kõik riigiasutused 

ja muud huvirühmad, kes juhivad tegevust 

ja/või tegutsevad deklareerimata töö 

ennetamise ja/või tõkestamise valdkonnas. 

Liikmesriikidele peaks jääma pädevus 

otsustada, millised asutused neid 

platvormi eri tegevustes esindavad. 

Selgitus 

Käesolev ettepanek tuleneb nõukogu üldise lähenemisviisi kavandist ja selle eesmärk on teha 

selgeks, et liikmesriikidele jäetakse õigus otsustada, millised riigiasutused osalevad nende 

nimel platvormi tegevustes. 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Platvorm peaks kaasama ELi tasandi 

tööturu osapooli, seda nii sektoriüleselt kui 

ka nende sektorite kaupa, mida 

deklareerimata töö kõige rohkem mõjutab, 

ning tegema koostööd rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, näiteks 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga 

(ILO), ja liidu detsentraliseeritud 

asutustega, eelkõige Eurofoundi ning 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 

Agentuuriga. Eurofoundi ning Euroopa 

Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 

kaasamine vaatlejatena platvormi töösse ei 

nõua nende asutuste töötajatelt 

lisaülesannete täitmist. 

(16) Platvorm peaks kaasama Euroopa 

Parlamendi, ELi tasandi tööturu 

osapooled, seda nii sektoriüleselt kui ka 

nende sektorite kaupa, mida deklareerimata 

töö kõige rohkem mõjutab, ning tegema 

koostööd rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, näiteks 

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooniga 

(ILO), ja liidu detsentraliseeritud 

asutustega, eelkõige Eurofoundi ning 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 

Agentuuriga. Eurofoundi ning Euroopa 

Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 

kaasamine vaatlejatena platvormi töösse ei 

nõua nende asutuste töötajatelt 

lisaülesannete täitmist. Euroopa 

Parlamendi esindajal peaks olema 

platvormi juures vaatleja staatus. 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 1 lõike 2 punkti b a (uus) kohta. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 17 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Komisjon peaks platvormi töö 

kohta avaldama iga-aastase 

tegevusaruande. 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekuga artikli 7 lõike 5 a (uus) kohta. 
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Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Platvormi tegevust ja tööülesandeid 

tuleks rahastada tööhõive ja sotsiaalse 

innovatsiooni programmi (EaSI) 

tegevussuuna „Progress” alt 

assigneeringute ulatuses, mille määravad 

kindlaks eelarvepädevad institutsioonid. 

(21) Platvormi tegevust ja tööülesandeid 

tuleks rahastada tööhõive ja sotsiaalse 

innovatsiooni programmi (EaSI) 

tegevussuuna „Progress” alt 

assigneeringute ulatuses, mille määravad 

kindlaks eelarvepädevad institutsioonid. 

Komisjon peaks tagama, et 

finantsvahendeid kasutatakse läbipaistvalt 

ja tulemuslikult platvormi tegevuseks. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Komisjon võtab võrgustiku loomiseks 

vajalikud haldusmeetmed, 

(22) Komisjon võtab platvormi loomiseks 

vajalikud haldusmeetmed, 

Selgitus 

Selgitus, mis sisaldub ka nõukogu üldise lähenemisviisi kavandis. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Põhjendus 22 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (22 a) Kuigi platvorm on esimene kindel 

samm selles suunas, et parandada 

liikmesriikidevahelist koostööd 

deklareerimata töö vastu võitlemisel, ei 

tohiks seda pidada liidu ainsaks 

võimalikuks vahendiks selle nähtusega 

võitlemisel. Eelkõige peaks komisjon 

jätkuvalt kontrollima kehtivaid riiklikke ja 
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liidu õigusakte, et teha kindlaks, kas need 

otseselt või kaudselt soodustavad 

deklareerimata tööd. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Käesolevaga luuakse deklareerimata 

töö ennetamise ja tõkestamise alast 

koostööd edendav ELi platvorm (edaspidi 

„platvorm”). 

(1) Käesolevaga luuakse deklareerimata 

töö ennetamise ja tõkestamise eesmärgil 

liidu tasandil liikmesriikidevahelist 

koostööd edendav Euroopa platvorm 

(edaspidi „platvorm”). 

Selgitus 

Selgitus koostöö kohta vastavalt nõukogu üldise lähenemisviisi kavandile. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) Euroopa Parlamendi liige, kes on 

vastutava komisjoni liige, ja/või sõltumatu 

esindaja, kelle nimetab Euroopa 

Parlament. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 1 – lõige 3 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) EMP riikide esindajad. (d) üks esindaja igast EMP riigist. 
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Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) parandada liikmesriikide erinevate 

täitevasutuste vahelist ELi tasandi 

koostööd ennetamaks ja tõkestamaks 

tõhusamalt ja tulemuslikumalt 

deklareerimata tööd, sealhulgas näilist 

füüsilisest isikust ettevõtjana töötamist, 

(a) parandada liikmesriikide erinevate 

täitevasutuste ja muude huvirühmade 

vahelist tõhusat ja tihedat ELi tasandi 

koostööd, et tõhusamalt ja tulemuslikumalt 

ennetada ja tõkestada deklareerimata tööd, 

sealhulgas fiktiivset füüsilisest isikust 

ettevõtjana töötamist,  

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) piiriülese tegevuse koordineerimine. (c) praktiliste, tõhusate ja tulemuslike 

piiriüleste operatiivmeetmete ning 

piirialade kohalike ja piirkondlike 

ametiasutuste vahel selliste meetmete 

alase teabevahetuse ergutamine, 

algatamine ja hõlbustamine. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) analüüsimeetodite väljatöötamine 

hindamaks mitmesuguste poliitiliste 

meetmete (sealhulgas nii ennetavad ja 

karistavad meetmed kui ka üldised 

tõkestavad meetmed) tõhusust 

deklareerimata töö esinemissageduse 

mõjutamisel; 

(b) mitmesuguste poliitiliste meetmete 

(sealhulgas nii ennetavad ja tõkestavad 

meetmed kui ka üldised toetavad meetmed) 

tõhususe analüüsimine deklareerimata töö 

esinemissageduse mõjutamisel ning 

põhjuste analüüsimine, miks mõnedes 

liikmesriikides ja piirkondades esineb 

vähem deklareerimata tööd kui teistes; 
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Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) mittesiduvate juhiste vastuvõtmine 

kontrollijate jaoks, samuti heade tavade 

käsiraamatu ja deklareerimata töö 

takistamiseks läbiviidava kontrolli ühtsete 

põhimõtete käsiraamatu vastuvõtmine;  

(d) mittesiduvate juhiste väljatöötamine 

kontrollijate jaoks, samuti heade tavade 

käsiraamatu ja deklareerimata töö 

takistamiseks läbiviidava kontrolli ühtsete 

põhimõtete käsiraamatu väljatöötamine; 

Selgitus 

On lisatud nõukogu üldise lähenemisviisi kavandi teatud osi, mis selgitavad koostöö liiki. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) võimaluste uurimine, kuidas parandada 

andmete ühist kasutamist kooskõlas liidu 

andmekaitse-eeskirjadega, sh võimaluste 

uurimine, kuidas kasutada siseturu 

infosüsteemi (IMI) ja 

sotsiaalkindlustusalase teabe elektroonilise 

vahetamise (EESSI) süsteemi; 

(f) võimaluste uurimine ja 

väljapakkumine, kuidas luua kiire 

teabevahetuse usaldusväärne ja tõhus 

süsteem ning parandada andmete ühist 

kasutamist kooskõlas liidu andmekaitse-

eeskirjadega, sh võimaluste uurimine, 

kuidas kasutada Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) nr 1024/20121a 

loodud siseturu infosüsteemi (IMI) ja 

sotsiaalkindlustusalase teabe elektroonilise 

vahetamise (EESSI) süsteemi; 

 __________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 

1024/2012, mis käsitleb siseturu 

infosüsteemi kaudu tehtavat 

halduskoostööd ning millega 

tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 

2008/49/EÜ (siseturu infosüsteemi 

määrus) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1). 
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Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) vastastikuste eksperdihinnangute 

korraldamine eesmärgiga jälgida 

liikmesriikides saavutatut deklareerimata 

töö vastu võitlemisel, sealhulgas toetus 

nende Euroopa Ülemkogu esitatud 

riigipõhiste soovituste rakendamisel, mis 

on seotud deklareerimata töö vastase 

võitluse või sellise töö ennetamisega; 

(h) vastastikuste eksperdihinnangute 

korraldamine eesmärgiga jälgida 

liikmesriikides saavutatut deklareerimata 

töö vastu võitlemisel; 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 5 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Liikmesriigid esitavad komisjonile 

kõigi deklareerimata töö ennetamise ja/või 

tõkestamisega tegelevate täitevasutuste 

nimekirja ja nende kontaktandmed. 

3. Liikmesriigid esitavad komisjonile kõigi 

deklareerimata töö ennetamise ja/või 

tõkestamisega tegelevate asjaomaste 

asutuste nimekirja ja nende 

kontaktandmed. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Platvormi tööd koordineerib ja 

koosolekuid juhatab komisjon. 

1. Platvormi tööd edendab ja hõlbustab 

ning koosolekuid juhatab komisjon. 
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Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 7 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Komisjon avaldab platvormi töö kohta 

iga-aastase tegevusaruande. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 8 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Platvorm hoidub võimaluse korral teiste 

asutuste poolt juba tehtava töö 

dubleerimisest ja selle asemel 

kooskõlastab nendega teabe jagamist. 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud 

üldised vahendid nähakse ette tööhõive ja 

sotsiaalse innovatsiooni programmis 

(EaSI), mille iga-aastasteks 

assigneeringuteks annab finantsraamistiku 

piires loa eelarvepädev asutus. 

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud 

üldised vahendid nähakse ette tööhõive ja 

sotsiaalse innovatsiooni programmis 

(EaSI), mille iga-aastasteks 

assigneeringuteks annab finantsraamistiku 

piires loa eelarvepädev asutus. Komisjon 

tagab, et EaSI finantsvahendeid 

kasutatakse läbipaistvalt ja tulemuslikult. 

 

Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu otsus 

Artikkel 11 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 11 a 

 Õiguste kaitse 

 Isikuid, kes teavitavad platvormi kas otse 

või riiklike täitevasutuste või platvormi 

vaatlejate kaudu deklareerimata töö 

juhtudest, kaitstakse tööandja ebasoodsa 

kohtlemise eest. 
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