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LÜHISELGITUS

Euroopa Parlament on mitmel korral rõhutanud vajadust tugevdada nii liikmesriikidepoolset 
ja -vahelist kontrolli, halduskoostööd kui ka koordineerimist, et aktiivselt toetada vaba 
liikumise õiguse kasutamist ning arendada toetust ja teabevahetust töötajate lähetamisega 
seotud pettuste vastase võitluse raames, rõhutades samas teenuseosutajatele ja kõigi 
kategooria töötajatele, sealhulgas ELi sinise kaardi omanikele, ettevõtjasiseselt üleviidud 
töötajatele või pikaajalistele elanikele ja nende pereliikmetele antava selge ja läbipaistva teabe 
olulisust. Sellega seoses tegi Euroopa Komisjon ettepaneku luua Euroopa Tööjõuamet ELi 
detsentraliseeritud asutusena, et käsitleda tööjõu liikuvusega seotud probleeme kogu liidus ja 
tagada, et asjakohaseid ELi eeskirju kohaldataks õiglasel, lihtsal ja tõhusal viisil.

Tööjõu liikuvusest ELis saavad kasu nii üksikisikud, sotsiaalpartnerid, majandus kui ka 
ühiskond tervikuna. Töötajate vaba liikumine ja teenuste osutamise vabadus liidus sõltuvad 
selgetest, õiglastest ja tõhusalt jõustatud eeskirjadest tööjõu, sealhulgas kolmandate riikide 
kodanike piiriülese liikuvuse kohta.

Siiski on endiselt probleeme ELi eeskirjade järgimise ning tulemusliku ja tõhusa 
jõustamisega, mis võib ohustada usaldust ja õiglust siseturul. Eelkõige on tekitavad muret 
liikuvad töötajad, keda võidakse kuritarvitada või kelle õigusi võidakse rikkuda, samuti 
ettevõtjad, kes tegutsevad ebakindlas või ebaselges ettevõtluskeskkonnas ja ebavõrdsetes 
tingimustes. Liidu tasandil tuleb kooskõlastada kvaliteetse ja ajakohase teabe pakkumine ja 
teenuste osutamine avalikkusele seoses nende õiguste ja kohustustega piiriülestes 
olukordades, et tagada ühtne, selge ja tõhus lähenemisviis. Seega antakse ametile mitmeid 
operatiivülesandeid, nimelt tuleb tal pakkuda üksikisikutele, sotsiaalpartneritele ja 
tööandjatele asjakohast teavet ja teenuseid ning toetada liikmesriike koostöös, teabevahetuses, 
kooskõlastatud ja ühistes kontrollides – mida arvamuse koostaja peab eriti tähtsakse aspektiks 
–, et teavitada pädevaid asutusi põhiõiguste rikkumistest ja tööalase ärakasutamise eesmärgil 
toimuvast inimkaubandusest. Kahtlemata mõjutavad ELi tööturge kõik liidu sisserände 
vormid.

Arvamuse koostaja toetab tugevalt Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa Tööjõuameti 
loomise kohta.

Esitatud muudatusettepanekud

Kuna amet peaks aitama kaasa tööjõu piiriülest liikuvust ja sotsiaalkindlustuse 
koordineerimist käsitlevate liidu eeskirjade selgele, õiglasele ja tulemuslikule täitmisele, 
toetab arvamuse koostaja nende eeskirjadega tagatud selliste põhiõiguste kaitset nagu isikute 
ja töötajate, sealhulgas ELi sinise kaardi omanike, ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate või 
pikaajaliste elanike ja nende pereliikmete vaba liikumine. Samuti toetab arvamuse koostaja 
õiguste piiriülest kasutamist heade ja õiglaste töötingimuste, sotsiaalkindlustuse ja tervishoiu, 
mittediskrimineerimise ning tööalase ärakasutamise eesmärgil toimuva inimkaubanduse 
vastase võitluse valdkonnas.

Arvamuse koostaja peab üheks tähtsaks aspektiks ka deklareerimata töö probleemi ja esitab 
selle kohta muudatusettepaneku, et luua selge kava, kuidas võidelda deklareerimata tööga, 
millel on sageli piiriülene mõõde ja rasked tagajärjed asjaomastele töötajatele. Deklareerimata 
tööd ja sellega kaasnevat töötaja põhiõiguste eiramist esineb eriti palju teatavate haavatavate 
elanikkonnarühmade, näiteks kolmandate riikide kodanike puhul. Euroopa Tööjõuamet peaks 
haldama ja edasi arendama otsuse (EL) 2016/344 alusel loodud deklareerimata tööga 
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tegelemise alast koostööd edendavat Euroopa platvormi ning veelgi tugevdama liidu tasandi 
koostööd selles valdkonnas.

Arvamuse koostaja peab ülitähtsaks sätteid teiste Euroopa ametitega tehtava koostöö kohta. 
Arvamuse koostaja soovitab Euroopa Tööjõuametil teha organiseeritud kuritegevuse vastase 
võitluse valdkonnas tõhusat koostööd Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) ja 
Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ametiga (Eurojust). Euroopa Tööjõuamet peaks 
inimkaubandusevastase võitluse valdkonnas – keskendudes eriti tööalase ärakasutamise 
eesmärgil toimuva inimkaubanduse vastasele võitlusele – tegema koostööd ka teiste justiits-
ja siseküsimuste valdkonna ELi üksustega, eelkõige Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 
ja inimkaubandusevastase võitluse koordinaatoriga.

Isikuandmete kaitse puhul kohaldatakse kõnealuse ettepaneku alusel isikuandmete töötlemise 
suhtes määruse (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus) ja määruse (EÜ) nr 45/2001 
sätteid. Arvamuse koostaja eesmärk on tagada, et nende eeskirjade kohaselt piirdub 
isikuandmete mis tahes töötlemine sellega, mis on vajalik ja proportsionaalne. Andmeid 
tuleks koguda kindlaksmääratud, selgetel ja õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei tohiks 
töödelda täiendavalt viisil, mis on nimetatud eesmärkidega vastuolus. Arvamuse koostaja teeb 
ettepaneku täpsustada, et andmekaitse-eeskirjade tähenduses tuleks ametit ja Euroopa 
Komisjoni pidada kaasvastutavateks töötlejateks.

Arvamuse koostaja peab väga tähtsaks aspektiks ka pettustevastast võitlust ja soovib selgeid 
viiteid Euroopa Prokuratuuri asutamist käsitleva nõukogu määruse kohaldamisele ning 
asjakohasel juhul Euroopa Prokuratuuri kaasamist Euroopa Tööjõuameti tööga seotud 
juurdlustesse pettustevastase võitluse valdkonnas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Töötajate vaba liikumine, 
asutamisvabadus ja teenuste osutamise 
vabadus on Euroopa Liidu toimimise 
lepingus (ELi toimimise leping) sätestatud 
liidu siseturu aluspõhimõtted.

(1) Sotsiaalsete ja töötajate õiguste 
kaitse, töötajate vaba liikumine, 
asutamisvabadus ja teenuste osutamise 
vabadus on Euroopa Liidu toimimise 
lepingus (ELi toimimise leping) sätestatud 
liidu siseturu aluspõhimõtted.

Muudatusettepanek 2
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) ELi lepingu artikli 3 kohaselt on 
liidu eesmärk töötada väga 
konkurentsivõimeline sotsiaalne 
turumajandus, mille eesmärk on saavutada 
täielik tööhõive ja sotsiaalne progress ning 
edendada sotsiaalset õiglust ja kaitset. ELi 
toimimise lepingu artikli 9 kohaselt peab 
liit poliitika ja meetmete 
kindlaksmääramisel ja rakendamisel võtma 
muu hulgas arvesse kõrge tööhõive taseme 
edendamise, piisava sotsiaalse kaitse 
tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase 
võitluse ning hariduse, koolituse ja 
inimeste tervise kaitse kõrge taseme poole 
püüdlemisega seotud nõudeid.

(2) ELi lepingu artikli 3 kohaselt on 
liidu eesmärk luua kõrge 
konkurentsivõimega sotsiaalne 
turumajandus, mille eesmärk on saavutada 
täielik tööhõive ja sotsiaalne progress, 
edendada sotsiaalset õiglust ja kaitset, 
võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja 
diskrimineerimise vastu ning edendada 
sotsiaalset õiglust ja kaitset, naiste ja 
meeste võrdõiguslikkust, 
põlvkondadevahelist solidaarsust ja lapse 
õiguste kaitset, samuti suurendada 
liikmesriikidevahelist solidaarsust ning 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset sidusust. ELi toimimise 
lepingu artikli 9 kohaselt peab liit poliitika 
ja meetmete kindlaksmääramisel ja 
rakendamisel võtma muu hulgas arvesse 
kõrge tööhõive taseme edendamise, piisava 
sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse 
tõrjutuse vastase võitluse ning hariduse, 
koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge 
taseme poole püüdlemisega seotud 
nõudeid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
on isikute ja töötajate vaba liikumise 
õigus sätestatud artiklites 15 ja 45, 
diskrimineerimiskeeld artiklis 21, tasuta 
tööhõiveteenuste kasutamise õigus artiklis 
29, ettevõtlusvabadus artiklis 16 ning 
õigus headele ja õiglastele 
töötingimustele, sotsiaalkindlustusele ja 
tervishoiuteenustele artiklites 31, 34 ja 35.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Jätkuvalt tekitavad siseturul 
probleeme liikumisvabaduse, tööhõivele 
juurdepääsu, sotsiaalkindlustuse 
kättesaadavuse ning kodakondsuse alusel 
diskrimineerimisega seotud takistused.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 c) Euroopa Kontrollikoda lisas oma 
eriaruandele nr 6/2018 „Töötajate vaba 
liikumine – põhivabadus on tagatud, kuid 
töötajate liikuvusele tuleks kasuks ELi 
vahendite parem suunamine“ soovitused 
komisjonile, et parandada teadlikkust 
töötajate vaba liikumise kohta teabe 
andmise ja diskrimineerimisest teatamise 
olemasolevatest vahenditest ning paremini 
ära kasutada olemasolevat teavet, et teha 
kindlaks diskrimineerimise liigid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 d) Paljudes ELi majandussektorites 
esineb tõsist tööalast ärakasutamist ning 
see mõjutab erinevaid piiriüleste töötajate 
rühmasid, nii ELi kui ka kolmandate 
riikide kodanikke. Nagu soovitas Euroopa 
Liidu Põhiõiguste Amet oma 2015. aasta 
juunis avaldatud aruandes "Severe 
labour exploitation: workers moving 
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within or into the European Union" 
(Tõsine tööalane ärakasutamine. Euroopa 
Liidu piires liikuvad või sinna saabuvad 
töötajad), tuleks selliste tavadega 
tegelemisel kasutada muu hulgas 
ulatuslikke töötingimuste sihipäraseid 
kontrolle.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa sotsiaalõiguste samba 
põhimõtetega rõhutatakse, et igaühel on 
õigus saada õigel ajal ja vajadustele 
vastavat abi, et suurendada 
tööhõivevõimalusi või väljavaateid 
töötamaks füüsilisest isikust ettevõtjana, 
kanda töökoha vahetamisel üle 
sotsiaalkaitset ja koolitusõigusi, noortel 
on õigus saada kvaliteetne 
täiendushariduse, õpipoisiõppe, praktika-
või tööpakkumine ning töötutel on õigus 
saada personaalset, pidevat ja järjepidevat 
toetust. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Nagu on märgitud nende 
ühisdeklaratsioonis 2018.–2019. aasta 
seadusandlike prioriteetide kohta, 
kohustuvad Euroopa Parlament, nõukogu 
ja komisjon võtma meetmeid liidu 
sotsiaalse mõõtme tugevdamiseks, 
parandades sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimist,36 kaitstes töötajaid 
töökohal esinevate terviseriskide eest,37

tagades töötajate lähetamise ajakohastatud 
eeskirjade kaudu õiglase kohtlemise liidu 

(4) Nagu on märgitud nende 
ühisdeklaratsioonis 2018.–2019. aasta 
seadusandlike prioriteetide kohta, 
kohustuvad Euroopa Parlament, nõukogu 
ja komisjon võtma meetmeid liidu 
sotsiaalse mõõtme tugevdamiseks, 
parandades sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimist,36 kaitstes kõiki töötajaid 
töökohal esinevate terviseriskide eest,37

tagades töötajate lähetamise ajakohastatud 
eeskirjade kaudu õiglase kohtlemise liidu
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tööturul38 ning parandades veelgi liidu 
õigusaktide piiriülest jõustamist.

tööturul38 ning parandades veelgi liidu 
õigusaktide piiriülest jõustamist.

_________________ _________________

36 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 883/2004 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 
987/2009, milles sätestatakse määruse 
(EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord 
(COM(2016) 815 final).

36 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 883/2004 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 
987/2009, milles sätestatakse määruse 
(EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord 
(COM(2016) 815 final).

37 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse 
kohta tööl kantserogeenide ja 
mutageenidega kokkupuutest tulenevate 
ohtude eest (COM(2017) 11 final).

37 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse 
kohta tööl kantserogeenide ja 
mutageenidega kokkupuutest tulenevate 
ohtude eest (COM(2017) 11 final).

38 Ettepanek: 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) 128 final).

38 Ettepanek: 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) 128 final).

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Et tugevdada õiglust ja usaldust 
ühtse turu vastu, tuleks luua Euroopa 
Tööjõuamet (edaspidi „amet“). Selleks 
peaks amet aitama liikmesriikidel ja 
komisjonil tõhustada sellise teabe ja 
teenuste kättesaadavust, mis on mõeldud 
üksikisikutele ja tööandjatele ning milles 
käsitletakse nende õigusi ja kohustusi 
tööjõu piiriülese liikuvuse valdkonnas, 
toetama nõuetele vastavust ja 
koordineerimist liikmesriikide vahel, et 
tagada liidu õiguse tõhus kohaldamine 
kõnealustes valdkondades, ning 
vahendama ja hõlbustama lahendusi 
piiriüleste vaidluste või tööturu häirete 

(5) Et lihtsustada piiriülest tööjõu 
liikuvust, tugevdada sotsiaalset õiglust ja 
usaldust ühtse turu vastu ning tagada 
liikuvatele kodanikele võrdne juurdepääs 
tööhõivele ja sotsiaalkindlustusele ning 
parandada töötajate õiguste kaitset ja 
aidata lahendada töötuse probleem 
proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse 
põhimõtet arvesse võttes, tuleks luua 
Euroopa Tööjõuamet (edaspidi „amet“). 
Selleks peaks amet aitama liikmesriikidel 
ja komisjonil tõhustada sellise teabe ja 
teenuste kättesaadavust, mis on mõeldud 
üksikisikutele ja tööandjatele ning milles 
käsitletakse nende õigusi ja kohustusi 
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korral. tööjõu piiriülese liikuvuse valdkonnas, 
toetama nõuetele vastavust ja 
koordineerimist liikmesriikide vahel, et 
tagada liidu õiguse tõhus kohaldamine 
kõnealustes valdkondades, ning 
vahendama ja hõlbustama lahendusi 
piiriüleste vaidluste või tööturu häirete 
korral.

Muudatusettepanek 10

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 
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.

(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 
õiguse valdkondades, mis jäävad 
väljapoole ameti pädevust, näiteks 
töötingimuste, tervise- ja ohutuseeskirjade 
rikkumised, peaks tal olema võimalik neist
tõhusal viisil ja viivitamata teatada ja teha 
nimetatud küsimustes koostööd komisjoni, 
liidu pädevate asutuste ja vajaduse korral 
riiklike asutustega.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Deklareerimata tööl on sageli 
piiriülene mõõde ja sellel võivad olla 
rasked tagajärjed asjassepuutuvatele 
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töötajatele. Deklareerimata tööd ja sellega 
kaasnevat töötaja põhiõiguste eiramist 
esineb eriti palju teatavate haavatavate 
elanikkonnarühmade, näiteks kolmandate 
riikide kodanike puhul. Amet peaks 
haldama ja edasi arendama Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
otsuse (EL) 2016/344 alusel loodud 
deklareerimata tööga tegelemise alast 
koostööd edendavat Euroopa platvormi 
ning veelgi tugevdama liidu tasandi 
koostööd selles valdkonnas.

Muudatusettepanek 12

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

reguleeritavate 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimisele.

(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 1408/7147ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 574/7248

reguleeritavate 
sotsiaalkindlustussüsteemide tõhusale
koordineerimisele.

_________________ _________________
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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).

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

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

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Ameti tegevusega hõlmatud isikud 
peaksid olema isikud, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluvat liidu õigust, 
sealhulgas töötajad, füüsilisest isikust 
ettevõtjad, tööotsijad ja majanduslikult 
mitteaktiivsed isikud; see peaks hõlmama 
nii liidu kodanikke kui ka liidus 
seaduslikult elavaid kolmandate riikide 
kodanikke, nagu lähetatud töötajad, ELi 
sinise kaardi omanikud, ettevõtjasiseselt 
üleviidud töötajad või pikaajalised 
elanikud, samuti nende pereliikmed.

(9) Ameti tegevusega hõlmatud isikud 
peaksid olema nii liidu kui ka kolmandate 
riikide kodanikud, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluvat liidu õigust, 
sealhulgas töötajad, füüsilisest isikust 
ettevõtjad, tööotsijad ja majanduslikult 
mitteaktiivsed isikud piiriülese liikuvuse 
olukorras ELis.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Aluslepingutes ette nähtud 
eesmärgil rajada järk-järgult vabadusel, 
turvalisusel ja õigusel rajanev ala on 
vastu võetud liidu õigusaktid, millega 
reguleeritakse teatavatesse 
kategooriatesse kuuluvate kolmandate 
riikide kodanike, nagu ELi sinise kaardi 
omanike nõukogu direktiivi 2009/50/EÜ 
kohase1 a, ettevõtjasiseselt üleviidud 
töötajate Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2014/66/EL kohase1 b või 
pikaajaliste elanike nõukogu direktiivi 
2003/109/EÜ kohase1 c, samuti nende 
pereliikmete liikmesriikide territooriumile 
sisenemise, seal elamise või töötamise 
tingimusi ning nähakse ette 
ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmandate riikide kodanike tööandjatele 
kohaldatavad karistused ja meetmed 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivile 2009/52/EÜ1 d. Ameti 
tegevusvaldkondadesse tuleks lisada 
selliste õigusaktide kohaldamise 
piiriülesed aspektid.

__________________

1 a Nõukogu 25. mai 2009. aasta direktiiv 
2009/50/EÜ kolmandate riikide kodanike 
kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö 
eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise 
tingimuste kohta (ELT L 155, 18.6.2009, 
lk 17).

1 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/66/EL 
kolmandate riikide kodanike liikmesriiki 
sisenemise ja seal elamise tingimuste 
kohta ettevõtjasisese üleviimise korral 
(ELT L 157, 27.5.2014, lk 1).

1 c Nõukogu 25. novembri 2003. aasta 
direktiiv 2003/109/EÜ pikaajalistest 
elanikest kolmandate riikide kodanike 
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staatuse kohta (ELT L 16, 23.1.2004, lk 
44).

1 d Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. juuni 2009. aasta direktiiv 
2009/52/EÜ, millega sätestatakse 
ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmandate riikide kodanike tööandjatele 
kohaldatavate karistuste ja meetmete 
miinimumnõuded (ELT L 168, 30.6.2009, 
lk 24).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Ameti asutamine ei tohiks luua 
üksikisikutele või tööandjatele, sealhulgas 
ettevõtjatele või organisatsioonidele uusi 
õigusi ja kohustusi, kuna ameti tegevus 
peaks neid hõlmama sellises ulatuses, nagu 
need on hõlmatud liidu õigusega käesoleva 
määruse kohaldamisalas.

(10) Ameti asutamine ei tohiks luua 
üksikisikutele või tööandjatele, sealhulgas 
ettevõtjatele või organisatsioonidele uusi 
õigusi ja kohustusi, kuna ameti tegevus 
peaks neid hõlmama sellises ulatuses, nagu 
need on hõlmatud liidu õigusega käesoleva 
määruse kohaldamisalas. Samal ajal peaks 
selle eesmärk olema järgida ja rakendada 
olemasolevaid õigusi ja kohustusi 
kooskõlas ELi õiguse ja rahvusvaheliste 
tööstandarditega.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Pidades silmas liidu õiguse õiglast, 
lihtsat ja tõhusat kohaldamist, peaks amet 
toetama liikmesriikidevahelist koostööd ja 
õigeaegset teabevahetust. Ametis töötavad 
riikide kontaktametnikud peaksid koos 
muu personaliga toetama liikmesriikide 
koostöökohustuse täitmist, kiirendama 
nendevahelist teabevahetust menetluste 
kaudu, mis on ette nähtud viivituste 
vähendamiseks, ning tagama sidemed 

(13) Pidades silmas liidu õiguse õiglast, 
lihtsat ja tõhusat kohaldamist, peaks amet 
toetama liikmesriikidevahelist koostööd ja 
õigeaegset teabevahetust. Ametis töötavad 
riikide kontaktametnikud peaksid koos 
muu personaliga toetama liikmesriikide 
koostöökohustuse täitmist, kiirendama 
nendevahelist teabevahetust menetluste 
kaudu, mis on ette nähtud viivituste 
vähendamiseks, ning tagama sidemed 
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muude liidu õiguse alusel loodud riiklike 
kontaktasutuste, organite ja 
kontaktpunktidega. Amet peaks 
soodustama uuenduslikke lähenemisviise 
tõhusa ja tulemusliku piiriülese koostöö 
puhul, sealhulgas vahendeid 
elektrooniliseks andmevahetuseks, nagu 
sotsiaalkindlustusalase teabe elektrooniline 
vahetamine (EESSI) ja siseturu 
infosüsteem (IMI), ning aitama kaasa 
menetluste edasisele digitaliseerimisele ja 
riikide ametiasutuste vaheliseks 
teabevahetuseks kasutatavate IT-vahendite 
täiustamisele.

muude liidu õiguse alusel loodud riiklike 
kontaktasutuste, organite ja 
kontaktpunktidega. Amet peaks 
soodustama uuenduslikke lähenemisviise 
tõhusa ja tulemusliku piiriülese koostöö 
puhul, sealhulgas vahendeid 
elektrooniliseks andmevahetuseks, nagu 
sotsiaalkindlustusalase teabe elektrooniline 
vahetamine (EESSI) ja siseturu 
infosüsteem (IMI), ning aitama kaasa 
menetluste edasisele digitaliseerimisele ja 
riikide ametiasutuste vaheliseks 
teabevahetuseks kasutatavate IT-vahendite 
täiustamisele. Andmete, eeskätt 
sotsiaalkindlustusandmete vahetamisel 
tuleks arvesse võtta küberkuritegevuse ja 
turvalisusega seotud aspekte ning see 
valdkond tuleks rangelt reguleerida.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

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 

(14) Selleks et suurendada liikmesriikide 
suutlikkust tegeleda liidu õigusega seotud 
piiriülese mõõtmega tööhõivealaste 
rikkumistega oma pädevuse piires, peaks 
amet toetama liikmesriikide ametiasutusi ja 
sotsiaalpartnereid 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 
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õigusele. tulemuste põhjal vastavalt riigisisesele 
õigusele.

Muudatusettepanek 18

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 
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.

(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 
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, järgides seejuures 
andmekaitse eeskirju ja võttes arvesse 
küberturvalisusega seotud riske. See ei 
tähenda liikmesriikide jaoks uute 
aruandluskohustuste tekitamist.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Amet peaks looma platvormi oma 
pädevusse kuuluvate liidu õigusaktide 
kohaldamisega seotud 
liikmesriikidevaheliste vaidluste 
lahendamiseks. See peaks tuginema 
sotsiaalkindlustuse koordineerimise 
valdkonnas praegu kasutusel olevale 
dialoogile ja lepitusmenetlustele, mida 
liikmesriigid hindavad60 ja mille olulisust 
tunnustab Euroopa Kohus61. 
Liikmesriikidel peaks olema võimalik 
suunata juhtumid ametile lahendamiseks 
vastavalt selleks kehtestatud 
standardmenetlusele. Amet peaks tegelema 
ainult liikmesriikidevaheliste vaidlustega, 
samal ajal kui üksikisikud ja tööandjad, 
kellel on raskusi liidu õiguste kasutamisel, 
peaksid saama jätkuvalt abi selliste 
juhtumitega tegelemiseks ette nähtud 
riiklikelt ja liidu talitustelt, näiteks 
SOLVITi võrgustikult, millele amet peaks 
sellised juhtumid suunama. SOLVITi 
võrgustikul peaks samuti olema võimalik 
pöörduda ameti poole, et arutada 
juhtumeid, kus probleemi ei saa lahendada 
riikide ametiasutuste vaheliste erinevuste 
tõttu.

(17) Amet peaks looma platvormi oma 
pädevusse kuuluvate liidu õigusaktide 
kohaldamisega seotud 
liikmesriikidevaheliste vaidluste 
lahendamiseks. See peaks tuginema 
sotsiaalkindlustuse koordineerimise 
valdkonnas praegu kasutusel olevale 
demokraatlikule dialoogile ja 
lepitusmenetlustele, mida liikmesriigid 
hindavad60 ja mille olulisust tunnustab 
Euroopa Kohus61. Liikmesriikidel peaks 
olema võimalik suunata juhtumid ametile 
lahendamiseks vastavalt selleks kehtestatud 
standardmenetlusele. Amet peaks tegelema 
ainult liikmesriikidevaheliste vaidlustega, 
samal ajal kui üksikisikud ja tööandjad, 
kellel on raskusi liidu õiguste kasutamisel, 
peaksid saama jätkuvalt abi selliste 
juhtumitega tegelemiseks ette nähtud 
riiklikelt ja liidu talitustelt, näiteks 
SOLVITi võrgustikult, millele amet peaks 
sellised juhtumid suunama. SOLVITi 
võrgustikul peaks samuti olema võimalik 
pöörduda ameti poole, et arutada 
juhtumeid, kus probleemi ei saa lahendada 
riikide ametiasutuste vaheliste erinevuste 
tõttu.

_________________ _________________

60 Nõukogu 26. oktoobri 2017. aasta 
osaline üldine lähenemisviis ettepaneku 
kohta, milles käsitletakse määrust, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 
987/2009, milles sätestatakse määruse 
(EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord 
(13645/1/17).

60 Nõukogu 26. oktoobri 2017. aasta 
osaline üldine lähenemisviis ettepaneku 
kohta, milles käsitletakse määrust, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 
987/2009, milles sätestatakse määruse 
(EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord 
(13645/1/17).

61 Kohtuasi C-236/88 EU:C:1990:303, 
punkt 17; kohtuasi C-202/97 
EU:C:2000:75, punktid 57–58; kohtuasi C-
178/97 EU:C:2000:169, punktid 44-45; 
kohtuasi C-2/05 EU:C:2006:69, punktid 
28-29; kohtuasi C-12/14 EU:C:2016:135, 
punktid 39-41; kohtuasi C-359/16 

61 Kohtuasi C-236/88 EU:C:1990:303, 
punkt 17; kohtuasi C-202/97 
EU:C:2000:75, punktid 57–58; kohtuasi C-
178/97 EU:C:2000:169, punktid 44-45; 
kohtuasi C-2/05 EU:C:2006:69, punktid 
28-29; kohtuasi C-12/14 EU:C:2016:135, 
punktid 39-41; kohtuasi C-359/16 
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EU:C:2018:63, punktid 44–45. EU:C:2018:63, punktid 44–45.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ameti tõhusa toimimise tagamiseks 
peaksid liikmesriigid ja komisjon olema 
esindatud haldusnõukogus. Haldusnõukogu 
koosseisu puhul, sealhulgas esimehe ja 
aseesimehe valimisel tuleks arvesse võtta 
soolist tasakaalu, kogemusi ja 
kvalifikatsiooni. Ameti tõhusa ja 
tulemusliku toimimise tagamiseks peaks 
haldusnõukogu vastu võtma iga-aastase 
tööprogrammi, täitma ameti eelarvega 
seotud ülesandeid, võtma vastu ameti 
suhtes kohaldatavad finantseeskirjad, 
nimetama ametisse tegevdirektori ning 
kehtestama menetlused, mille alusel 
tegevdirektor võtab vastu ameti 
operatiivülesannetega seotud otsused. 
Ameti pädevusse kuuluvates valdkondades 
liidu õigust kohaldatavate muude kui liidu 
liikmesriikide esindajad võivad 
haldusnõukogu kohtumistel osaleda 
vaatlejatena.

(21) Ameti tõhusa toimimise tagamiseks 
peaksid liikmesriigid, sotsiaalpartnerid, 
Euroopa Parlament ja komisjon olema 
esindatud haldusnõukogus. Haldusnõukogu 
koosseisu puhul, sealhulgas esimehe ja 
aseesimehe valimisel tuleks arvesse võtta 
soolist tasakaalu, kogemusi ja 
kvalifikatsiooni. Ameti tõhusa ja 
tulemusliku toimimise tagamiseks peaks 
haldusnõukogu vastu võtma iga-aastase 
tööprogrammi, täitma ameti eelarvega 
seotud ülesandeid, võtma vastu ameti 
suhtes kohaldatavad finantseeskirjad, 
nimetama ametisse tegevdirektori ning 
kehtestama menetlused, mille alusel 
tegevdirektor võtab vastu ameti 
operatiivülesannetega seotud otsused. 
Ameti ja Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni pädevusse kuuluvates 
valdkondades liidu õigust kohaldatavate 
muude kui liidu liikmesriikide esindajad 
võivad haldusnõukogu kohtumistel osaleda 
vaatlejatena.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Amet peaks ameti pädevusse 
kuuluvates valdkondades toetuma 
sidusrühmade kogu kaudu otseselt 
asjaomaste sidusrühmade oskusteabele. 
Liikmed peaksid olema liidu tasandi 
sotsiaalpartnerite esindajad. Sidusrühmade 
kogu võtab oma tegevuses nõuetekohaselt 

(23) Amet peaks ameti pädevusse 
kuuluvates valdkondades toetuma 
sidusrühmade kogu kaudu otseselt 
asjaomaste sidusrühmade oskusteabele. 
Liikmed peaksid olema liidu tasandi 
sotsiaalpartnerite, Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni ja asjakohaste 



AD\1166967ET.docx 19/36 PE623.868v03-00

ET

arvesse arvamusi ja toetub oskusteabele, 
mis on saadud määrusega (EÜ) nr 
883/2004 loodud 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise konsultatiivkomiteelt ja 
määruse (EL) nr 492/2011 alusel loodud 
töötajate vaba liikumise nõuandekomiteelt.

kodanikuühiskonna organisatsioonide
esindajad. Sidusrühmade kogu võtab oma 
tegevuses nõuetekohaselt arvesse arvamusi 
ja toetub oskusteabele, mis on saadud 
määrusega (EÜ) nr 883/2004 loodud 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise konsultatiivkomiteelt ja 
määruse (EL) nr 492/2011 alusel loodud 
töötajate vaba liikumise nõuandekomiteelt.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Käesoleva määrusega seotud 
isikuandmeid tuleks töödelda kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) 2016/67964 või Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001,65

olenevalt sellest, kumb on kohaldatav. See 
hõlmab asjakohaste tehniliste ja 
korralduslike meetmete võtmist, et täita 
kõnealustes määrustes sätestatud kohustusi, 
eelkõige neid, mis on seotud andmete 
töötlemise seaduslikkuse ja turvalisusega, 
teavitamisega ja andmesubjektide 
õigustega.

(25) Amet peaks käesoleva määrusega 
seotud mis tahes isikuandmeid töötlema
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) 2018/... .1 a Mis tahes 
isikuandmete töötlemine liikmesriikide 
poolt käesoleva määruse alusel, eeskätt 
kooskõlastatud või ühiste kontrollide 
puhul, peaks toimuma vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 
2016/6791 b. Kui isikuandmete töötlemine 
on vajalik peamiselt süütegude 
tõkestamise, uurimise, tuvastamise või 
nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
jaoks, eeskätt selliste kriminaalse laadiga 
rikkumiste avastamisega seotud 
kooskõlastatud või ühiste kontrollide 
raames nagu tööalane ärakasutamine või 
inimestega kaubitsemine, peaks 
isikuandmete töötlemine toimuma 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga (EL) 2016/6801c. 
Amet peaks võtma asjakohaseid tehnilisi 
ja korralduslikke meetmeid, et täita 
kõnealustes määrustes sätestatud kohustusi, 
eelkõige neid, mis on seotud andmete 
töötlemise seaduslikkuse ja turvalisusega, 
teavitamisega ja andmesubjektide 
õigustega.

_________________ _________________
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1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 
oktoobri 2018. aasta määrus (EÜ) nr 
2018/..., mis käsitleb füüsiliste isikute 
kaitset isikuandmete töötlemisel liidu 
institutsioonides, organites ja asutustes 
ning isikuandmete vaba liikumist, ning 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus 
(EÜ) nr 45/2001 ja otsus 
nr 1247/2002/EÜ (ELT L ...).

1 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 
L 119, 4.5.2016, lk 1).

1 c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 
2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute 
kaitset seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega süütegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja 
nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumist ning millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu raamotsus 
2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, 
lk 89).

64 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 
aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 
füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 
119, 4.5.2016, lk 1).

65 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 
45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 
12.1.2001, lk 1), praegu vaadatakse seda 
läbi dokumendiga COM(2017) 8 final.
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Muudatusettepanek 23

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).

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30 a) Amet peaks nende vastava 
pädevuse piires tegema organiseeritud 
kuritegevuse valdkonnas tõhusat koostööd 
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö 
Ametiga (Europol) ja Euroopa Liidu 
Kriminaalõigusalase Koostöö Ametiga 
(Eurojust) ning Euroopa Prokuratuuriga 
juhul, kui organiseeritud kuritegevus on 
seotud Euroopa Liidu eelarvet kahjustava 
pettusega. Et võidelda inimkaubanduse 
vastu, keskendudes seejuures eelkõige 
tööalase ärakasutamise eesmärgil 
toimuvale inimkaubandusele, peaks amet 
vajaduse korral tegema koostööd ka teiste 
justiits- ja siseküsimuste valdkonnas 
tegutsevate liidu ametitega (Euroopa 
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Liidu Põhiõiguste Amet (FRA), Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO), 
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel 
Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa 
Amet (eu-LISA), Euroopa 
Narkootikumide ja Narkomaania 
Seirekeskus (EMCDDA), Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE), 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet 
(Frontex), Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)) ja 
inimkaubandusevastase võitluse 
koordinaatoriga.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kuna käesoleva määruse eesmärke, 
mis on seotud töötajate ja teenuste vaba 
liikumise toetamise ning siseturu õigluse 
tugevdamisega, ei suuda liikmesriigid 
piisavalt saavutada, kuid need võivad 
piiriülese laadi ja liikmesriikidevahelise 
tihedama koostöö vajaduse tõttu olla 
paremini saavutatavad pigem liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. 
Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

(36) Kuna käesoleva määruse eesmärke, 
mis on seotud töötajate ja teenuste vaba 
liikumise toetamise ning siseturu sotsiaalse 
õigluse tugevdamisega, ei suuda 
liikmesriigid piisavalt saavutada, kuid need 
võivad piiriülese laadi ja 
liikmesriikidevahelise tihedama koostöö 
vajaduse tõttu olla paremini saavutatavad 
pigem liidu tasandil, võib liit võtta 
meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Käesolevas määruses võetakse 
arvesse põhiõiguseid ning järgitakse 

(37) Käesolevas määruses võetakse 
arvesse põhiõiguseid ning järgitakse 
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eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid, millele viidatakse 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 6,

eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid, millele viidatakse 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 6. Samuti 
arvestatakse selles Euroopa 
sotsiaalõiguste samba põhimõtteid,

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lihtsustab siseturul 
liikumisvabaduse, tööhõivele juurdepääsu 
ja sotsiaalkindlustuse kättesaadavusega 
seotud takistuste tuvastamist;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) koordineerib meetmeid, et 
soodustada vaba liikumist, edendada kogu 
liitu hõlmavat õiglase konkurentsiga 
tööturgu ja õiglasi töötingimusi ning 
piisavat sotsiaalkaitset kõigile töötajatele 
ja nende pereliikmetele.

Muudatusettepanek 29

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, sotsiaalpartneritele ja 
tööandjatele piiriülestes olukordades 
juurdepääsu teabele õiguste ja kohustuste 
ning tööjõu piiriülese liikuvuse teenuste 
kättesaadavuse kohta;
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Selgitus

Article 5 of Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 
2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of 
freedom of movement for workers, provides that “Member States shall promote dialogue with 
the social partners and with relevant non-governmental organisations which have, in 
accordance with national law or practice, a legitimate interest in contributing to the fight 
against unjustified restrictions and obstacles to the right to free movement, and 
discrimination on grounds of nationality, of Union workers and members of their family with 
a view to promoting the principle of equal treatment.”. See also Recital 23 of the same 
directive.

Muudatusettepanek 30

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) teeb artikli 11 kohaselt analüüse ja 
riskianalüüse tööjõu piiriülest liikuvust 
ning töötajate ja teenuste vaba 
liikumisega seotud takistusi käsitlevatel 
teemadel;

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) toetab liikmesriike sihipäraste 
kontrollide tegemise suutlikkuse 
suurendamisel, et tuvastada tõsised 
tööalased ärakasutamise tavad ning 
kohaldada nende eest karistusi;

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet parandab üksikisikutele ja Amet parandab üksikisikutele, 
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tööandjatele pakutava teabe kättesaadavust, 
kvaliteeti ja juurdepääsetavust, et 
hõlbustada tööjõu liikuvust kogu liidus 
kooskõlas määrusega (EL) 589/2016 
EURESe kohta ja määrusega [ühtne 
digivärav – COM(2017) 256]. Selleks teeb 
amet järgmist:

sotsiaalpartneritele ja tööandjatele 
pakutava teabe kättesaadavust, kvaliteeti ja 
juurdepääsetavust, et hõlbustada tööjõu 
liikuvust kogu liidus kooskõlas määrusega 
(EL) 589/2016 EURESe kohta ja 
määrusega [ühtne digivärav – COM(2017) 
256]. Selleks teeb amet järgmist:

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) annab tööandjatele asjakohast 
teavet tööõiguse ning elamis- ja 
töötingimuste kohta, mida kohaldatakse 
töötajate, sealhulgas lähetatud töötajate 
suhtes tööjõu piiriülese liikuvuse 
olukorras;

(c) annab üksikisikutele, 
sotsiaalpartneritele ja tööandjatele 
asjakohast teavet tööõiguse ning elamis- ja 
töötingimuste kohta, mida kohaldatakse 
töötajate, sealhulgas lähetatud töötajate, 
ELi sinise kaardi omanike, 
ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate, 
pikaajaliste elanike ja selliste töötajate 
pereliikmete suhtes tööjõu piiriülese 
liikuvuse olukorras;

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) registreerib töötajate ja tööandjate 
kaebused väidetavate rikkumiste kohta 
töötajate vaba liikumise õiguse, 
asutamisvabaduse ja siseturul teenuste 
osutamise vabaduse vallas ning esitab 
nende probleemide lahendamiseks 
ettepanekuid liikmesriikide pädevatele 
asutustele ja komisjonile;

Muudatusettepanek 35

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

(d) toetab liikmesriike direktiivi 
2014/54/EL artiklis 6 sätestatud töötajate 
vaba liikumisega seotud teabe levitamist ja 
sellele juurdepääsu ning direktiivi 
2014/67/EL artiklis 5 sätestatud töötajate 
lähetamist käsitlevate kohustuste täitmisel;

(d) toetab liikmesriike direktiivi 
2014/54/EL artiklis 6 sätestatud töötajate 
vaba liikumisega seotud teabe levitamist ja 
sellele juurdepääsu ning direktiivi 
2014/67/EL artiklis 5 sätestatud töötajate 
lähetamist käsitlevate kohustuste ning 
seaduslikku rännet käsitlevate 
asjakohaste liidu õigusaktide sätete 
täitmisel;

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) toetab liikmesriike piiriülese 
liikuvusega seotud teabe ja teenuste 
vabatahtliku pakkumise ühtlustamisel, 
võttes samal ajal täielikult arvesse 
liikmesriikide pädevusi.

(f) toetab liikmesriike üksikisikutele, 
sotsiaalpartneritele ja tööandjatele antava 
piiriülese liikuvusega seotud teabe ja 
teenuste vabatahtliku pakkumise 
ühtlustamisel, võttes samal ajal täielikult 
arvesse liikmesriikide pädevusi ja 
põhiõigusi.

Muudatusettepanek 37

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. Ilma et amet dubleeriks juba 
kehtivaid mehhanisme, osutab ta vajaduse 
korral teenuseid tööjõu liikuvuse 
hõlbustamiseks kogu liidus. Selleks teeb 
amet järgmist:

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1
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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. Ametit ja komisjoni käsitletakse 
määruse (EL) 2018/... artikli 28 alusel 
kaasvastutavate töötlejatena. Nad 
tagavad, et kõnealune tegevus vastab 
täielikult kohaldatavate andmekaitsealaste 
õigusaktide nõuetele, sealhulgas nõudele 
nimetada artikli 37 kohaselt ametisse 
andmekaitseametnik.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet hõlbustab liikmesriikidevahelist 
koostööd ja toetab nende tulemuslikku 
vastavust koostöökohustustele, sealhulgas 
teabevahetuse valdkonnas, nagu on 
määratletud ameti pädevuse 
kohaldamisalasse kuuluvates liidu 
õigusaktides.

Amet hõlbustab liikmesriikidevahelist 
koostööd ja toetab nende tulemuslikku 
vastavust koostöökohustustele, sealhulgas 
teabevahetuse valdkonnas, nagu on 
määratletud ameti pädevuse 
kohaldamisalasse kuuluvates liidu 
õigusaktides, järgides samas täies ulatuses 
isikuandmete kaitset ja põhiõigusi.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet toetab 
sotsiaalkindlustussüsteemide
koordineerimise halduskomisjoni tegevust, 
lahendades sotsiaalkindlustuse 
koordineerimisega seotud finantsküsimusi 

2. Amet toetab 
sotsiaalkindlustussüsteemide tõhusa 
koordineerimise halduskomisjoni tegevust, 
lahendades sotsiaalkindlustuse 
koordineerimisega seotud finantsküsimusi 
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kooskõlas määruse (EÜ) nr 883/2004 
artikliga 74 ning määruse (EÜ) nr 
987/2009 artiklitega 65, 67 ja 69.

kooskõlas määruse (EÜ) nr 883/2004 
artikliga 74 ning määruse (EÜ) nr 
987/2009 artiklitega 65, 67 ja 69.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet edendab elektrooniliste 
vahendite ja menetluste kasutamist 
sõnumite vahetamiseks riiklike asutuste 
vahel, sealhulgas siseturu infosüsteemi 
(IMI) ja sotsiaalkindlustusalase teabe 
elektroonilise vahetamise (EESSI) 
süsteemi.

3. Amet edendab elektrooniliste 
vahendite ja menetluste kasutamist 
sõnumite vahetamiseks riiklike asutuste 
vahel, sealhulgas siseturu infosüsteemi 
(IMI) ja sotsiaalkindlustusalase teabe 
elektroonilise vahetamise (EESSI) 
süsteemi, järgides seejuures täielikult liidu 
andmekaitsealaseid õigusakte.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Amet soodustab uuenduslikke 
lähenemisviise, et saavutada tõhus ja 
tulemuslik piiriülene koostöö, ning uurib 
liikmesriikide vahel elektroonilise 
teabevahetuse mehhanismide kasutamise 
võimalust, et hõlbustada pettuste 
avastamist, ning esitab komisjonile 
aruanded kõnealuste mehhanismide edasise 
arengu kohta.

4. Amet soodustab uuenduslikke 
lähenemisviise, et saavutada tõhus ja 
tulemuslik piiriülene koostöö, ning uurib 
liikmesriikide vahel elektroonilise 
teabevahetuse mehhanismide kasutamise 
võimalust, et hõlbustada pettuste 
avastamist, ning esitab komisjonile 
aruanded kõnealuste mehhanismide edasise 
arengu kohta kooskõlas liidu 
andmekaitsealaste õigusaktidega.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet hindab riske ja teeb analüüse 1. Amet hindab riske ja teeb analüüse 
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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 
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.

seoses piiriüleste tööjõuvoogudega, nagu 
näiteks tööturu tasakaalustamatus, 
sektoripõhised arengusuundumused, 
töötajate ja teenuste vaba liikumise 
takistused, diskrimineerimine tööhõivele 
juurdepääsul ning muud korduvad 
probleemid, millega üksikisikud ja 
tööandjad on seoses piiriülese liikuvusega 
pidanud kokku puutuma. Mis tahes riskide 
hindamiseks ja analüüside tegemiseks 
töödeldavad andmed peavad olema täiesti 
anonüümsed. Selleks peab amet 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.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui ametile esitatakse 
vahendamisjuhtum, peavad liikmesriigid 
tagama, et kõik kõnealuse juhtumiga 
seotud isikuandmed on anonüümsed ning
et amet ei töötleks vahendusmenetluse mis 
tahes etapis asjaomase juhtumiga seotud 
üksikisikute isikuandmeid.

3. Kui ametile esitatakse 
vahendamisjuhtum, peavad liikmesriigid 
tagama, et kõik kõnealuse juhtumiga 
seotud isikuandmed on anonüümsed, nii et 
andmesubjekti ei ole võimalik tuvastada 
või ei ole enam võimalik tuvastada. Amet 
ei töötle ühelgi juhul vahendusmenetluse 
mis tahes etapis asjaomase juhtumiga 
seotud üksikisikute isikuandmeid. Selliseid 
andmeid säilitatakse üksnes seni, kuni see 
on töötlemise eesmärgi täitmiseks vajalik.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet kehtestab vajaduse korral 
koostöökorra muude ELi 
detsentraliseeritud asutustega.

Amet kehtestab vajaduse korral 
koostöökorra muude ELi 
detsentraliseeritud asutustega, eelkõige 
asutustega, mis on loodud tööhõive ja 
sotsiaalpoliitika valdkonnas, ning 
asutustega, mis tegutsevad organiseeritud 
kuritegevuse ja inimestega kaubitsemise 
ja tõsise tööalase ärakasutamise vastu 
võitlemise valdkondades;

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet kooskõlastab, arendab ja kohaldab 
koostalitusvõime raamistikke, et tagada 
teabevahetus nii liikmesriikide vahel kui ka 
ametiga. Sellised koostalitusvõime 
raamistikud põhinevad Euroopa 
koostalitlusvõime raamistikul70 ja Euroopa 
koostöövõime etalonarhitektuuril (EIRA), 
millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsuses (EL) 2015/224071, ning 
mida nendega ka toetatakse.

Amet kooskõlastab, arendab ja kohaldab 
koostalitusvõime raamistikke, et tagada 
teabevahetus nii liikmesriikide vahel kui ka 
ametiga. Sellised koostalitusvõime 
raamistikud põhinevad Euroopa 
koostalitlusvõime raamistikul70 ja Euroopa 
koostöövõime etalonarhitektuuril (EIRA), 
millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu otsuses (EL) 2015/224071, ning 
mida nendega ka toetatakse. Nendes 
järgitakse ELi andmekaitse eeskirju, 
eeskätt eesmärgikohasuse põhimõtet ja 
juurdepääsu piiranguid.

_________________ _________________

70 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele: Euroopa koostalitlusvõime 
raamistik. Rakendusstrateegia –
COM(2017) 134 final.

70 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele: Euroopa koostalitlusvõime 
raamistik. Rakendusstrateegia –
COM(2017) 134 final.

71 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
novembri 2015. aasta otsus (EL) 
2015/2240, millega luuakse Euroopa 
haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks 
koostalitlusvõime alaste lahenduste ja 
ühiste raamistike programm (ISA2

programm) kui avaliku sektori 
ajakohastamise vahend (ELT L 318, 

71 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 
novembri 2015. aasta otsus (EL) 
2015/2240, millega luuakse Euroopa 
haldusasutuste, ettevõtete ja kodanike jaoks 
koostalitlusvõime alaste lahenduste ja 
ühiste raamistike programm (ISA2

programm) kui avaliku sektori 
ajakohastamise vahend (ELT L 318, 
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4.12.2015, lk 1). 4.12.2015, lk 1).

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet võib konkreetsete ülesannete 
täitmiseks või konkreetsete 
poliitikavaldkondade jaoks luua töö- ja 
eksperdirühmi liikmesriikide ja/või 
komisjoni esindajatest või valikumenetluse 
kaudu leitud välisekspertidest; samuti võib 
amet luua vahendajate koja, et täita oma 
ülesandeid vastavalt käesoleva määruse 
artiklile 13, ning spetsiaalse rühma, mis 
tegeleks finantsküsimustega seoses 
määruste (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 
987/2009 kohaldamisega, nagu on osutatud 
käesoleva määruse artikli 8 lõikes 2.

Amet võib konkreetsete ülesannete 
täitmiseks või konkreetsete 
poliitikavaldkondade jaoks luua töö- ja 
eksperdirühmi liikmesriikide ja/või 
komisjoni, sotsiaalpartnerite, asjaomaste 
rahvusvaheliste organisatsioonide, 
kodanikuühiskonna organisatsioonide
esindajatest või valikumenetluse kaudu 
leitud välisekspertidest; samuti võib amet 
luua vahendajate koja, et täita oma 
ülesandeid vastavalt käesoleva määruse 
artiklile 13, ning spetsiaalse rühma, mis 
tegeleks finantsküsimustega seoses 
määruste (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 
987/2009 kohaldamisega, nagu on osutatud 
käesoleva määruse artikli 8 lõikes 2.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriike esindavad haldusnõukogu 
liikmed ja nende asendusliikmed nimetab 
ametisse liikmeriik lähtuvalt nende 
teadmistest artikli 1 lõikes 2 osutatud 
valdkondades, võttes arvesse vajalikke 
juhtimis-, haldus- ja eelarvealaseid oskusi.

Liikmesriike esindavad haldusnõukogu 
liikmed ja nende asendusliikmed nimetab 
ametisse liikmesriik lähtuvalt nende
pädevustest ja teadmistest artikli 1 lõikes 2 
osutatud valdkondades, võttes arvesse 
vajalikke kogemusi ning juhtimis-, haldus-
ja eelarvealaseid oskusi.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesoleva määrusega hõlmatud 
valdkondades liidu õigust kohaldatavate 
kolmandate riikide esindajad võivad 
haldusnõukogu kohtumistel osaleda 
vaatlejatena.

5. Käesoleva määrusega hõlmatud 
valdkondades liidu õigust kohaldatavate 
kolmandate riikide esindajad ning 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja 
Euroopa Parlamendi esindajad võivad 
haldusnõukogu kohtumistel osaleda 
vaatlejatena.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) haldusnõukogu kehtestatud 
meetmete rakendamine, et järgida
määrusega (EÜ) nr 45/2001 kehtestatud 
kohustusi andmekaitse valdkonnas.

(k) haldusnõukogu kehtestatud sise-
eeskirjad kooskõlas
määrusega (EÜ) nr 45/2001.

Selgitus

Mõisted on pärit uuest määrusest üksikisikute kaitse kohta (isikuandmete töötlemisel liidu 
institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001), eelkõige selle artikli 25 lõikest 5 ja 
põhjendusest 18 a.

Muudatusettepanek 51

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 
kaheksast liidu tasandi sotsiaalpartnerite 
esindajast, esindades võrdselt 
ametiühinguid ja tööandjate 
organisatsioone, neljast asjaomaste 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
esindajast, ühest Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni esindajast ning kahest 
komisjoni esindajast.
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ameti poolt töödeldavate 
isikuandmete suhtes kohaldatakse 
määrust (EL) nr 2018/... . 

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Selleks et lihtsustada võitlust
pettuste, korruptsiooni ja muu 
ebaseadusliku tegevuse vastu vastavalt 
määrusele (EL) nr 883/2013, ühineb amet 
kuue kuu jooksul alates oma tegevuse 
algusest 25. mai 1999. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppega 
Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
sisejuurdluste kohta ja võtab vastu kõikide 
oma töötajate suhtes kohaldatavad 
asjakohased sätted, kasutades kõnealuse 
kokkuleppe lisas esitatud vormi.

1. Selleks et võidelda pettuste, 
korruptsiooni ja muu ebaseadusliku 
tegevuse vastu, kohaldatakse 
määrust (EL, Euratom) nr 883/2013 ja 
nõukogu määrust (EL) 2017/1939,
millega rakendatakse tõhustatud koostööd 
Euroopa Prokuratuuri asutamisel. Sellel 
eesmärgil ühineb amet kuue kuu jooksul 
alates oma tegevuse algusest 25. mai 1999. 
aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppega Euroopa Pettustevastase 
Ameti (OLAF) sisejuurdluste kohta ja 
võtab vastu kõikide oma töötajate suhtes 
kohaldatavad asjakohased sätted, kasutades 
kõnealuse kokkuleppe lisas esitatud vormi.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 
kohaldamist, sisaldavad ameti ning 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide vahelised 
koostöölepingud ning ameti lepingud, 
toetuslepingud ja -otsused sätteid, milles 

4. Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 
kohaldamist, sisaldavad ameti ning 
kolmandate riikide ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide vahelised 
koostöölepingud ning ameti lepingud, 
toetuslepingud ja -otsused sätteid, milles 
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selge sõnaga volitatakse Euroopa 
Kontrollikoda ja OLAFit tegema selliseid 
auditeid ja uurimisi vastavalt oma 
pädevusele.

selge sõnaga volitatakse Euroopa 
Prokuratuuri, Euroopa Kontrollikoda ja 
OLAFit tegema selliseid auditeid ja 
uurimisi vastavalt oma pädevusele.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks võib amet komisjoni eelneval 
nõusolekul leppida kolmandate riikide 
asutustega kokku koostöökorra. Kõnealune 
koostöökord ei too liidule ega selle 
liikmesriikidele kaasa õiguslikke 
kohustusi.

Selleks võib amet komisjoni eelneval 
nõusolekul leppida kolmandate riikide 
asutustega kokku koostöökorra. Kõnealune 
koostöökord ei too liidule ega selle 
liikmesriikidele kaasa õiguslikke kohustusi
ning see ei hõlma isikuandmete 
vahetamise võimalust.
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