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MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
1. jaotis

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse 
Euroopa Tööjõuamet

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse 
Euroopa Tööjõuagentuur 

(EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst) (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst)

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 46 ja 48,
artikli 53 lõiget 1, artiklit 62 ja artikli 91 
lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikleid 46 ja 48,

Muudatusettepanek 3

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 

(2) ELi lepingu artikli 3 kohaselt 
töötab liit kõrge konkurentsivõimega 
sotsiaalse turumajanduse nimel, mille 
eesmärk on saavutada täielik tööhõive ja 
sotsiaalne progress ning edendada 
sotsiaalset õiglust ja kaitset. ELi toimimise 
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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.

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. ELi lepingu artikli 5 kohaselt 
reguleerib liidu pädevuse kasutamist 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõte.

Selgitus

Euroopa Tööjõuameti ülesannete kindlaksmääramisel on väga oluline tagada 
proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtte järgimine.

Muudatusettepanek 4

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 
korral.

(5) Et tugevdada õiglust ja usaldust 
ning edendada töötajate ja teenuste vaba 
liikumist ühtsel turul, järgides samas 
proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse 
põhimõtet, tuleks luua Euroopa 
Tööjõuagentuur (edaspidi „agentuur“). 
Selleks peaks agentuur aitama 
liikmesriikidel ja komisjonil tõhustada 
Euroopa Tööjõuagentuuri veebiportaali 
kaudu asja- ja ajakohase teabe
kättesaadavust, mis on mõeldud töötajatele
ja tööandjatele ning milles käsitletakse 
nende õigusi ja kohustusi tööjõu piiriülese 
liikuvuse valdkonnas kõigis 
liikmesriikides, samuti tõhustada 
asjakohaste teenuste kättesaadavust, 
toetama koordineerimist liikmesriikide 
vahel, et tagada liidu õiguse tõhus 
kohaldamine kõnealustes valdkondades, 
ning vahendama ja hõlbustama lahendusi 
piiriüleste vaidluste või tööturu häirete 
korral.
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Selgitus

Euroopa Tööjõuagentuuri loomise peamine eesmärk peaks olema edendada töötajate vaba 
liikumist ühtsel turul. Selle saavutamiseks on oluline parandada piiriülest liikuvust käsitleva 
asjakohase teabe kättesaadavust kõigis ELi liikmesriikides. Selleks tuleks luua ajakohane ja 
kättesaadav Euroopa Tööjõuagentuuri veebiportaal.

Muudatusettepanek 5

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) Agentuur peaks tegutsema tööjõu 
piiriülese liikuvuse ja sotsiaalkindlustuse 
koordineerimise valdkonnas, mis hõlmab 
ka töötajate ja teenuste vaba liikumist. 
Agentuur peaks tõhustama ka 
liikmesriikide koostööd deklareerimata töö 
tõkestamisel ja võitlema 
maanteetranspordi varifirmade asutamise 
vastu, mis on üks selle sektori 
konkurentsivõime moonutamise põhjusi.
Juhul kui agentuur saab oma tegevuse 
käigus teada arvatavatest rikkumistest, 
peaks tal olema võimalik teatada neist 
komisjonile ja riiklikele asutustele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Teatavatel juhtudel on vastu võetud 
liidu valdkondlikud õigusaktid, et vastata 
kõnealuse sektori, näiteks rahvusvahelise 

(8) Teatavatel juhtudel on vastu võetud 
liidu valdkondlikud õigusaktid, et vastata 
kõnealuse sektori, näiteks rahvusvahelise 
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transpordi valdkonna konkreetsetele 
vajadustele. Amet peaks käsitlema ka 
sellise liidu valdkondliku õiguse 
kohaldamise piiriüleseid aspekte, eelkõige 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EÜ) nr 561/2006,49 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ,50 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 
1071/200951 ja direktiivi (millega 
muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ –
COM(2017) 278)52.

transpordi valdkonna konkreetsetele 
vajadustele. Agentuur võib asjaomase 
liikmesriigi eelneval nõusolekul käsitleda
ka sellise liidu valdkondliku õiguse 
kohaldamise piiriüleseid aspekte, eelkõige 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust 
(EÜ) nr 561/2006,49 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ,50 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 
1071/200951 ja direktiivi (millega 
muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ –
COM(2017) 278)52.

_________________ _________________

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 561/2006, mis käsitleb teatavate 
autovedusid käsitlevate 
sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 
millega muudetakse nõukogu määrusi 
(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, 
lk 1).

49 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 561/2006, mis käsitleb teatavate 
autovedusid käsitlevate 
sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja 
millega muudetakse nõukogu määrusi 
(EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus 
(EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, 
lk 1).

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/22/EÜ, 
mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) 
nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 
rakendamise miinimumtingimusi seoses 
autovedudega seotud 
sotsiaalõigusnormidega ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.4.2006, lk 
35).

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/22/EÜ, 
mis käsitleb nõukogu määruste (EMÜ) 
nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 
rakendamise miinimumtingimusi seoses 
autovedudega seotud 
sotsiaalõigusnormidega ja millega 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.4.2006, lk 
35).

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1071/2009, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal 
tegutsemise tingimuste kohta ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
96/26/EÜ (ELT L 300, 14.11.2009, lk 51).

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1071/2009, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal 
tegutsemise tingimuste kohta ja 
tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 
96/26/EÜ (ELT L 300, 14.11.2009, lk 51).

52 COM(2017)278 – Ettepanek: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses 
täitmise tagamise nõuetega ning millega 
kehtestatakse konkreetsed õigusnormid 
seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 
2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks 

52 COM(2017)278 – Ettepanek: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses 
täitmise tagamise nõuetega ning millega 
kehtestatakse konkreetsed õigusnormid 
seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 
2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks 
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autoveosektoris. autoveosektoris.

Muudatusettepanek 7

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) Agentuuri 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 ELi sinise kaardi 
omanikud, ettevõtjasiseselt üleviidud 
töötajad või pikaajalised elanikud, samuti 
nende pereliikmed, kooskõlas asjaomaste 
liidu õigusaktidega, millega 
reguleeritakse nende liikumist liidus.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Selleks et tagada üksikisikutele ja 
tööandjatele õiglane ja tõhus siseturg, 
peaks amet edendama nende võimalusi olla 
liikuv ning osutada teenuseid ja värvata 
töötajaid kõikjal liidus. See hõlmab 
üksikisikute piiriülese liikuvuse toetamist, 
hõlbustades juurdepääsu sellistele
piiriülese liikuvuse teenustele nagu 
töökohtade, õppepraktika ja õpipoisiõppe 
piiriülene sobitamine ning edendades 
selliseid liikuvuskavasid nagu „Sinu 
esimene EURESe töökoht“ või 
„ErasmusPro“. Samuti peaks amet aitama 
parandada teabe, sealhulgas liidu õigusest 
tulenevate õiguste ja kohustuste 

(11) Selleks et tagada töötajatele ja 
tööandjatele täielikult õiglane ja tõhus 
siseturg, peaks agentuur edendama nende 
võimalusi olla liikuv ning osutada 
teenuseid ja värvata töötajaid kõikjal liidus. 
See hõlmab üksikisikute piiriülese 
liikuvuse toetamist, luues juurdepääsetava 
veebiportaali, mis sisaldab ajakohaseid ja 
terviklikke andmeid tööõiguse ja 
töötingimuste kohta kõigis liidu 
liikmesriikides, hõlbustades juurdepääsu 
sellistele piiriülese liikuvuse teenustele 
nagu töökohtade, õppepraktika ja 
õpipoisiõppe piiriülene sobitamine ning 
edendades selliseid liikuvuskavasid nagu 
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läbipaistvust ning üksikisikute ja 
tööandjate juurdepääsu teenustele, tehes 
koostööd liidu muude teabeteenustega, 
nagu portaal Teie Euroopa Nõuanne, ning 
kasutades täiel määral ära ja tagades 
kooskõla portaaliga Teie Euroopa, mis on 
tulevase ühtse digivärava alustala53.

„Sinu esimene EURESe töökoht“ või 
„ErasmusPro“. Samuti peaks agentuur
aitama parandada teabe, sealhulgas liidu 
õigusest tulenevate õiguste ja kohustuste 
läbipaistvust ning üksikisikute ja 
tööandjate juurdepääsu teenustele, tehes 
koostööd liidu muude teabeteenustega, 
nagu portaal Teie Euroopa Nõuanne, ning 
kasutades täiel määral ära ja tagades 
kooskõla portaaliga Teie Euroopa, mis on 
tulevase ühtse digivärava alustala53.

_________________ _________________

53 Määrus [Ühtne digivärav – COM(2017) 
256]

53 Määrus [Ühtne digivärav – COM(2017) 
256].

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

ja SOLVITiga,57 samuti asjaomaste
riiklike teenistustega, näiteks asutustega, 
kes edendavad võrdset kohtlemist ning 
toetavad selliseid liidu töötajaid ja nende 
pereliikmeid, kelle liikmesriigid on 
määranud direktiivi 2014/54/EL alusel, 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2011/24/EL58 alusel määratud 
riiklike kontaktpunktidega, mis annavad 
teavet tervishoiuteenuste kohta. Amet
peaks uurima ka koostoimet kavandatud 
Euroopa teenuste e-kaardiga,59 eelkõige 
seoses juhtumitega, mille puhul 
liikmesriigid otsustavad saata lähetatud 
töötajaid käsitlevad deklaratsioonid e-
kaardi platvormi kaudu. Amet peaks 
asendama komisjoni määruse (EL) 
2016/589 alusel loodud Euroopa 
tööturuasutuste võrgustiku (EURES) 
Euroopa koordinatsiooniameti haldamisel, 

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

ja SOLVITiga,57 samuti pädevate riiklike 
teenistustega, näiteks asutustega, kes 
edendavad võrdset kohtlemist ning 
toetavad selliseid liidu töötajaid ja nende 
pereliikmeid, kelle liikmesriigid on 
määranud direktiivi 2014/54/EL alusel, 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2011/24/EL58 alusel määratud 
riiklike kontaktpunktidega, mis annavad 
teavet tervishoiuteenuste kohta. Agentuur
peaks uurima ka koostoimet kavandatud 
Euroopa teenuste e-kaardiga,59 eelkõige 
seoses juhtumitega, mille puhul 
liikmesriigid otsustavad saata lähetatud 
töötajaid käsitlevad deklaratsioonid e-
kaardi platvormi kaudu. Agentuur peaks 
asendama komisjoni määruse (EL) 
2016/589 alusel loodud Euroopa 
tööturuasutuste võrgustiku (EURES) 
Euroopa koordinatsiooniameti haldamisel, 
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sealhulgas kasutajate vajaduste ja äriliste 
nõuetele määratlemisel EURESe portaali ja 
sellega seotud IT-teenuste tõhususe jaoks, 
kuid jättes välja IT-teenuste osutamise ning 
IT-taristu toimimise ja arendamise, mille 
tagab jätkuvalt komisjon.

sealhulgas kasutajate vajaduste ja äriliste 
nõuetele määratlemisel EURESe portaali ja 
sellega seotud IT-teenuste tõhususe jaoks, 
kuid jättes välja IT-teenuste osutamise ning 
IT-taristu toimimise ja arendamise, mille 
tagab jätkuvalt komisjon.

_________________ _________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Muudatusettepanek 10

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 
muude liidu õiguse alusel loodud riiklike 

(13) Pidades silmas liidu õiguse 
mittediskrimineerivat, proportsionaalset, 
õiglast, lihtsat ja tõhusat kohaldamist, 
peaks agentuur toetama ja parandama
liikmesriikidevahelist koostööd ja 
õigeaegset teabevahetust. Agentuuris
töötavad riikide kontaktametnikud peaksid 
koos muu personaliga toetama 
liikmesriikide koostöökohustuse täitmist, 
kiirendama nendevahelist teabevahetust 
menetluste kaudu, mis on ette nähtud 
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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.

viivituste vähendamiseks, ning tagama 
sidemed muude liidu õiguse alusel loodud 
riiklike kontaktasutuste, organite ja 
kontaktpunktidega. Agentuur 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. Samuti peaks agentuur 
julgustama transpordisektori 
teabevahetuseks järgmiste süsteemide 
kasutamist: (i) Euroopa autoveo-
ettevõtjate register (ERRU), mis on 
loodud määruse (EÜ) nr 1071/2009 
alusel, et vahetada tulemuslikul ja 
ühtlustatud viisil riiklike 
transpordiettevõtjate registrites sisalduvat 
teavet; ja (ii) siseturu infosüsteem (IMI), 
mis on loodud määruse (EL) nr 
1024/2012 alusel ja mille kaudu 
liikmesriigid saavad alustada 
halduskoostööd ja vahetada andmeid ja 
teavet lähetamisdeklaratsioonide kohta. 
Et tagada liidu õiguse järgimine, peaks 
teeäärsete kontrollide eest vastutavatel 
riiklikel inspektoritel olema otsene 
reaalajas juurdepääs mõlemale süsteemile 
kõikides liikmesriikides ühise 
elektroonilise rakenduse kaudu. Agentuur 
peaks seda elektroonilist rakendust 
edendama.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et suurendada liikmesriikide 
suutlikkust tegeleda liidu õigusega seotud 

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

piiriülese mõõtmega rikkumistega oma 
pädevuse piires, peaks agentuur toetama 
liikmesriikide ametiasutusi kooskõlastatud 
ja ühiste inspektsioonide ja kontrollide 
tegemisel, sealhulgas hõlbustades direktiivi 
2014/67/EL artikli 10 kohaste kontrollide 
ja inspektsioonide teostamist. Need 
peaksid toimuma liikmesriikide taotlusel 
või nende nõusolekul agentuuri
ettepanekuga ning alati asjaomase 
liikmesriigi nõusolekul. Agentuur peaks 
pakkuma kooskõlastatud, logistilist ja 
tehnilist tuge kooskõlastatud või ühistes 
kontrollides osalevatele liikmesriikidele, 
järgides seejuures täielikult 
konfidentsiaalsusnõudeid. Kontrolle tuleks 
teha kokkuleppel asjaomase liikmesriigiga
ja need peaksid toimuma täielikult nende
liikmesriikide territooriumil kohaldatavas 
õigusraamistikus, kus kontrolli 
teostatakse, ning liikmesriigid peaksid 
võtma järelmeetmeid kooskõlastatud ja 
ühiste kontrollide tulemuste põhjal 
vastavalt sellele riigisisesele õigusele.

Selgitus

Oluline on täpsustada, et kontrollid võivad toimuda üksnes selle liikmesriigi siseriikliku 
õiguse raames, kelle territooriumil neid tehakse.

Muudatusettepanek 12

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 

(15) Selleks et jälgida tekkivaid 
suundumusi, probleeme või lünki tööjõu 
liikuvuse ja sotsiaalkindlustuse 
koordineerimise valdkonnas, peaks 
agentuur koostöös liikmesriikide ja 
sotsiaalpartneritega arendama analüütilist 
ja riskihindamise suutlikkust. See peaks 
hõlmama tööturu analüüside ja uuringute 
ning vastastikuste eksperdihinnangute 
teostamist. Agentuur peaks jälgima 
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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.

võimalikku tasakaalustamatust, mis on 
seotud oskuste ja piiriüleste 
tööjõuvoogudega, sealhulgas võimalikku 
mõju territoriaalsele ühtekuuluvusele. 
Agentuur peaks toetama ka direktiivi 
2014/67/EL artikli 10 kohast 
riskihindamist. Agentuur 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 agentuuri pädevusse 
kuuluvates valdkondades. Samuti peaks 
agentuur hõlbustama ja ühtlustama 
andmekogumistoiminguid, mis on ameti 
pädevuse piires ette nähtud asjaomaste 
liidu õigusaktidega. See ei tähenda 
liikmesriikide jaoks uute 
aruandluskohustuste tekitamist.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Selleks et tugevdada riikide 
ametiasutuste suutlikkust ja parandada 
liidu õiguse kohaldamise ja jõustamise 
järjepidevust, peaks agentuur oma pädevus 
piires andma riikide asutustele operatiiv- ja 
tehnilist abi, sealhulgas töötama välja 
praktilised suunised, koostama koolitus- ja 
vastastikuse õppe programmid, edendama 
vastastikuse abi projekte ja korrapäraseid 
vastastikuseid eksperdihinnanguid, 
võimaldama näiteks direktiivi 2014/67/EL 
artiklis 8 osutatud personalivahetust ning 
toetama liikmesriike selliste teadlikkuse 
suurendamise kampaaniate korraldamisel, 
mille käigus teavitatakse üksikisikuid ja 
tööandjaid nende õigustest ja kohustustest. 
Agentuur peaks abistama liidu õiguse 
ühtlustatud rakendamisel ja edendama 
heade tavade vahetamist, levitamist ja 
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kasutuselevõttu ning ühiste digivahendite 
paigaldamist ja kasutamist.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

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) 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 agentuur peaks sellised juhtumid 
suunama. SOLVITi võrgustikul peaks 
samuti olema võimalik pöörduda 
agentuuri 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 
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(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 
EU:C:2018:63, punktid 44–45.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Et lihtsustada tööturu kohanduste 
haldamist, peaks amet võimaldama 
koostööd asjaomaste sidusrühmade vahel, 
et tegeleda enam kui ühte liikmesriiki 
mõjutavate tööturu häiretega, nagu näiteks 
ettevõtete ümberkorraldused või suured 
projektid, mis mõjutavad piirialade 
tööhõivet.

(18) Et lihtsustada tööturu kohanduste 
haldamist, peaks agentuur võimaldama 
koostööd asjaomaste sidusrühmade ja 
ametiasutuste vahel, et tegeleda enam kui 
ühte liikmesriiki mõjutavate tööturu 
häiretega, nagu näiteks ettevõtete 
ümberkorraldused või suured projektid, 
mis mõjutavad piirialade tööhõivet.

Muudatusettepanek 16

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 

(21) Agentuuri tõhusa toimimise 
tagamiseks peaksid liikmesriigid ja 
komisjon olema esindatud 
haldusnõukogus. Haldusnõukogu koosseisu 
puhul, sealhulgas esimehe ja aseesimehe 
valimisel tuleks arvesse võtta soolist 
tasakaalu, kogemusi, kvalifikatsiooni ja 
õiglast geograafilist esindatust. Agentuuri
tõhusa ja tulemusliku toimimise 
tagamiseks peaks haldusnõukogu vastu 
võtma iga-aastase tööprogrammi, täitma 
agentuuri eelarvega seotud ülesandeid, 
võtma vastu agentuuri suhtes 
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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.

kohaldatavad finantseeskirjad, nimetama 
ametisse tegevdirektori ning kehtestama 
menetlused, mille alusel tegevdirektor 
võtab vastu agentuuri
operatiivülesannetega seotud otsused. 
Agentuuri pädevusse kuuluvates 
valdkondades liidu õigust kohaldavate
muude kui liidu liikmesriikide esindajad 
võivad haldusnõukogu kohtumistel osaleda 
vaatlejatena.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Et tagada ameti täielik autonoomia 
ja sõltumatus, tuleks ametile eraldada 
autonoomne eelarve, mille tulu pärineb 
liidu üldeelarvest, liikmesriikide 
vabatahtlikust rahalisest toetusest ja ameti
töös osalevate kolmandate riikide 
osamaksust. Nõuetekohaselt põhjendatud 
erandjuhtudel peaks ametil olema õigus 
võtta vastu rahalist toetust käsitlevaid 
lepinguid või sihtotstarbelisi toetusi ning 
nõuda ameti avaldatud väljaannete ja 
osutatud teenuste eest tasu.

(24) Et tagada agentuuri täielik 
autonoomia ja sõltumatus, tuleks ametile 
eraldada autonoomne eelarve, mille tulu 
pärineb liidu üldeelarvest ja agentuuri töös 
osalevate liikmesriikide vabatahtlikust 
rahalisest toetusest. Nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel peaks 
agentuuril olema õigus võtta vastu rahalist 
toetust käsitlevaid lepinguid või 
sihtotstarbelisi toetusi ning nõuda tasu 
agentuuri avaldatud väljaannete ja 
teatavate teenuste eest, mida agentuur 
huvitatud osaliste palvel osutab.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Agentuuri asukoha määramisel 
tuleks täielikult kinni pidada 19. juuli 
2012. aasta ühisavaldusest 
detsentraliseeritud asutuste kohta, 
sealhulgas geograafilise tasakaalu 
kriteeriumidest.
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Selgitus

Selle sätte lisamine on oluline, et tagada asukoha valimise menetluse õigusselgus.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Amet peaks täiendama määrusega 
(EÜ) nr 883/2004 loodud 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise halduskomisjoni tegevust 
(edaspidi „halduskomisjon“) niivõrd, 
kuivõrd ta täidab määruste (EÜ) nr 
883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 
kohaldamisega seotud 
reguleerimisülesandeid. Amet peaks siiski 
võtma üle halduskomisjoni raames 
praegu täidetavad operatiivülesanded, 
näiteks liikmesriikidevahelise 
vahendusmenetluse pakkumise, tagama 
määruste (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 
987/2009 kohaldamisega seotud 
finantsküsimuste lahendamise foorumi, 
asendama nimetatud määrustega loodud 
kontrollnõukogu ülesanded, samuti 
elektroonilise andmevahetuse ja IT-
vahenditega seotud ülesanded kõnealuste 
määruste kohaldamise hõlbustamiseks, 
asendades kõnealuste määruste alusel 
loodud andmetöötluse tehnilise komisjoni 
funktsiooni.

välja jäetud

Selgitus

Kõik need asutused tegelevad riigi pädevuses olevate küsimustega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Euroopa Parlament tuleks 
süstemaatiliselt ning komisjoni ja 
nõukoguga võrdsetel tingimustel kaasata 
agentuuri asukoha valimise kriteeriumide 
kindlaksmääramisse ja hindamisse;

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Euroopa Tööjõuamet (edaspidi „amet“).

1. Käesoleva määrusega luuakse 
Euroopa Tööjõuagentuur (edaspidi 
„agentuur“).

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet abistab liikmesriike ja 
komisjoni liidus tööjõu piiriülese liikuvuse
ja sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise küsimustes.

2. Agentuur abistab liikmesriike ja 
komisjoni liidu tööõiguse tulemusliku 
kohaldamise ja jõustamisega seotud 
küsimustes tööjõu piiriüleses liikuvuses ja 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimisel liidus.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti eesmärk on aidata kaasa tööjõu 
õiglase liikuvuse tagamisele siseturul. 
Selleks teeb amet järgmist:

Agentuuri eesmärk on edendada töötajate 
ja teenuste vaba liikumist, jälgida liidu 
õiguse kohaldamist, et tagada 
inimväärsed töötingimused ja kaitsta 
töötajate õigusi ning tagada, et tööjõu 
liikuvus siseturul vastaks täielikult 
asjakohastele liidu õigusaktidele. Samuti 
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aitab agentuur kaasa deklareerimata töö 
keerulise probleemi lahendamisele, võttes 
seejuures täielikult arvesse liikmesriikide 
pädevust ja menetlusi. Selleks teeb 
agentuur järgmist:

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hõlbustab üksikisikute ja 
tööandjate juurdepääsu teabele nende 
õigustest ja kohustustest ning 
asjaomastele teenustele;

(a) annab töötajatele, tööandjatele ja 
asjaomastele asutustele teavet nende 
õiguste ja kohustuste, tööõiguse ja 
töötingimuste kohta kõigis liikmesriikides, 
tehes seda juurdepääsetava veebiportaali 
kaudu, mis on kättesaadav kõigis liidu 
ametlikes keeltes, samuti pakub 
töötajatele ja tööandjatele, sealhulgas 
sotsiaalpartnerite kaudu, tööjõu piiriülese 
liikuvusega seotud asjaomaseid teenuseid, 
sealhulgas tasuta nõuandeteenuseid ja 
nõustamist;

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) ergutab, lihtsustab ja toetab
liikmesriikide koostööd liidu asjaomaste 
õigusaktide piiriülesel jõustamisel, 
sealhulgas hõlbustades kooskõlastatud ja 
ühiseid inspektsioone ja kontrolle;

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) on vahendaja ja aitab leida 
lahenduse riiklike ametiasutuste piiriüleste 

(c) kokkuleppel asjaomase 
liikmesriigiga on vahendaja ja aitab leida 
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vaidluste või tööturu häirete korral. lahenduse riiklike ametiasutuste piiriüleste 
vaidluste, piiriülese jõustamise 
probleemide, riiklike pädevate asutuste 
puuduliku koostöö või tööturu häirete 
korral.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet on liidu asutus, millel on 
juriidilise isiku staatus.

1. Agentuur on liidu asutus, millel on 
juriidilise isiku staatus.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ametil on igas liikmesriigis kõige 
laialdasem õigus- ja teovõime, mis 
vastavalt selle riigi õigusaktidele on 
juriidilistel isikutel. Eelkõige võib amet 
omandada ja võõrandada vallas- ja 
kinnisvara ning olla kohtus 
menetlusosaliseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
2. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti ülesanded Agentuuri ülesanded

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti ülesanded Agentuuri ülesanded

Muudatusettepanek 31

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) annab artiklite 6 ja 7 kohaselt 
töötajatele ja tööandjatele teavet nende 
õiguste ja kohustuste kohta piiriülestes 
olukordades ning kõigi liidu liikmesriikide 
tööseaduste ja -tingimuste kohta 
juurdepääsetava Euroopa 
Tööjõuagentuuri veebiportaali kaudu, mis 
on kättesaadav kõigis liidu ametlikes 
keeltes, samuti osutab tööjõu piiriülese 
liikuvuse teenuseid, kaasa arvatud 
töötajatele ja tööandjatele mõeldud 
nõuandeteenused;

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kogub, töötleb ja avaldab 
kontrollide ja inspektsioonide kohta 
asjakohast statistikat, mille liikmesriigid 
on liidu asjaomase õiguse kohaselt 
edastanud;

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(c) koordineerib, assisteerib ja toetab 
artiklite 9 ja 10 kohaselt koostöös 
asjaomaste liikmesriikidega 
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kontrollide tegemist; kooskõlastatud ja ühiste inspektsioonide ja
kontrollide tegemist;

Selgitus

Transpordisektoris nimetatakse inspektsioone sageli kontrollideks, vt näiteks direktiiv 
2006/22/EÜ. Seepärast tuleks tekstis kasutada mõlemat õiguslikku terminit.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tegutseb artikli 13 kohaselt
vahendajana liikmesriikide ametiasutuste 
vahelistes vaidlustes, milles käsitletakse 
liidu asjaomaste õigusaktide kohaldamist;

(f) tegutseb kokkuleppel asjaomase 
liikmesriigiga vahendajana ja aitab kaasa 
liikmesriikide ametiasutuste vaidluste 
lahendamisele, milles käsitletakse liidu 
asjaomaste õigusaktide kohaldamist;

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) hõlbustab artikli 14 kohaselt 
asjaomaste sidusrühmade vahelist 
koostööd tööturu piiriüleste häirete 
korral.

välja jäetud

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) koostöös liikmesriikidega annab 
kõigis liidu ametlikes keeltes kättesaadava 
juurdepääsetava veebiportaali kaudu
asjakohast täielikku teavet ja osutab 
nõustamisteenuseid töötajate ja 
tööandjate õiguste ja kohustuste kohta 
tööjõu piiriülese liikuvuse olukorras;
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Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(b) edendab võimalusi inimeste 
liikuvuse toetamiseks, sealhulgas 
koostades ja pakkudes asjakohaseid 
koolitusi ja seminare, kaasa arvatud 
keelekoolitus;

Muudatusettepanek 38

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) koostöös liikmesriikidega annab 
töötajatele, tööandjatele, tööotsijatele ja 
sotsiaalpartneritele asjakohast teavet 
tööõiguse ja töötingimuste kohta, mida 
kohaldatakse tööjõu piiriülese liikuvuse 
olukorras seoses töötajate vaba liikumise 
ja töötajate lähetamisega, samuti annab 
asjakohast teavet tööõiguse ja 
töötingimuste kohta kõigis liikmesriikides. 
Teavet antakse kõigis liidu ametlikes 
keeltes ajakohase ja juurdepääsetava 
veebiportaali kaudu;

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) võtab kasutusele standardvormid, 
mille abil liikmesriigid saavad teavet 
edastada nii internetis kui ka väljaspool 
seda.

Muudatusettepanek 40
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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. Agentuur osutab üksikisikutele, 
tööandjatele ja asjaomastele asutustele 
tasuta teenuseid tööjõu liikuvuse 
hõlbustamiseks kogu liidus, kaasa arvatud 
nõuandeteenused ja koolituste 
korraldamine. Selleks teeb agentuur
järgmist:

Selgitus

Euroopa Tööjõuagentuur ei peaks mitte ainult pakkuma teenuseid, vaid ka nõustama 
töötajaid ja tööandjaid tööjõu liikuvuse küsimustes ning pakkuma asjakohaseid koolitusi.

Muudatusettepanek 41

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.

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

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) edendab ja jagab parimaid tavasid; (c) edendab ja jagab parimaid tavasid
liikmesriikide vahel ning olemasolevate 
koostööorganisatsioonide ja liikmesriikide 
järelevalveasutuste vahel;
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Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) hõlbustab karistuste ja trahvide 
piiriülest jõustamist;

välja jäetud

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) esitab komisjonile kord kvartalis 
aruande liikmesriikidevaheliste 
lahendamata taotluste kohta ja vajaduse 
korral esitab need vahendusmenetlusele 
vastavalt artiklile 13.

välja jäetud

Muudatusettepanek 45

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. Agentuur edendab elektrooniliste 
vahendite ja menetluste kasutamist 
sõnumite vahetamiseks riiklike asutuste 
vahel, sealhulgas siseturu infosüsteemi 
(IMI) ja sotsiaalkindlustusalase teabe 
elektroonilise vahetamise (EESSI) 
süsteemi. Selleks, et kontrollida liidu 
õiguse nõuetekohast rakendamist ja selle 
täitmist, on teeäärsete kontrollide eest 
vastutavatel inspektoritel kõigi 
liikmesriikide jaoks ühtse e-rakenduse 
kaudu reaalajas ligipääs nii riiklikke 
autoveo-ettevõtjate registreid ja tegevusi 
ühendavale süsteemile (ERRU) kui ka 
juhi lähetamisdeklaratsioonile IMI 
süsteemi kaudu. Sellega seoses edendab 
agentuur nimetatud e-rakendust, mis 
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annab teeäärsete kontrollide ajal ERRUle 
ja IMIle reaalajas ligipääsu.

Muudatusettepanek 46

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. Agentuur soodustab digivahendite 
kasutamist ja uuenduslikke 
lähenemisviise, et saavutada tõhus ja 
tulemuslik piiriülene koostöö, ning tal on 
keskne roll liikmesriikide vahel 
elektroonilise teabevahetuse mehhanismide 
väljatöötamises, et hõlbustada pettuste 
avastamist, kasutades selleks eelkõige e-
rakendust, mis annab teeäärsete 
kontrollide ajal reaalajas ligipääsu 
ERRU, EESSI ja IMI süsteemidele ning
mille kaudu riiklikud ametiasutused 
pääsevad asjakohastele andmetele 
reaalajas ligi. Agentuur esitab komisjonile 
aruanded kõnealuste mehhanismide edasise 
arengu kohta.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlastatud kontrollide ja 
ühiskontrollide koordineerimine

Kooskõlastatud kontrollid ja 
ühiskontrollid

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe või mitme liikmesriigi 
taotlusel koordineerib amet kooskõlastatud 
või ühiseid kontrolle ameti pädevusse 
kuuluvates valdkondades. Taotluse võib 

1. Ühe või mitme liikmesriigi 
taotlusel ja asjaomaste liikmesriikide 
nõusolekul koordineerib agentuur 
liikmesriikide vahel kooskõlastatud või 
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esitada üks või mitu liikmesriiki. Samuti 
võib amet teha asjaomaste liikmesriikide 
ametiasutustele ettepaneku, et nad 
teostaksid kooskõlastatud või ühise 
kontrolli.

ühiseid kontrolle agentuuri pädevusse 
kuuluvates valdkondades. Taotluse võib 
esitada üks või mitu liikmesriiki.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Liikmesriigi riigiasutuse 
osalemine kooskõlastatud või 
ühiskontrollis on vabatahtlik. Kui
liikmesriigi ametiasutus otsustab lõikes 1 
osutatud kooskõlastatud või ühises 
kontrollis mitte osaleda või seda mitte läbi 
viia, teatab ta agentuurile eelnevalt
kirjalikult oma otsuse põhjustest. Sellistel 
juhtudel teavitab agentuur teisi 
asjaomaseid riiklikke asutusi.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Amet pakub kooskõlastatud või 
ühiseid kontrolle tegevatele 
liikmesriikidele logistilist ja tehnilist tuge, 
mis võib hõlmata ka kirjaliku ja suulise 
tõlke teenuseid.

3. Agentuur pakub kooskõlastatud või 
ühiseid kontrolle tegevatele 
liikmesriikidele logistilist ja tehnilist tuge, 
mis võib hõlmata ka kirjaliku ja suulise 
tõlke teenuseid.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Teave kooskõlastatud ja ühiste 
kontrollide kohta lisatakse 
haldusnõukogule esitatavatesse 
kvartaliaruannetesse. Need aruanded 
tehakse avalikuks ja need sisaldavad 
teavet juhtude kohta, kus liikmesriigi 
ametiasutus ei osale lõikes 1 nimetatud 
kooskõlastatud või ühises kontrollis või ei 
teosta seda. Agentuuri koordineeritavaid
kontrolle käsitlev aastaaruanne lisatakse 
agentuuri iga-aastasesse 
tegevusaruandesse.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Juhul kui amet saab kooskõlastatud 
või ühise kontrolli käigus või oma mis 
tahes muu tegevuse käigus teada 
arvatavatest rikkumistest liidu õiguse 
kohaldamisel, sealhulgas väljaspool tema 
pädevuse piire, teatab ta nendest 
arvatavatest rikkumistest komisjonile ja 
vajaduse korral asjaomase liikmesriigi 
ametiasutustele.

7. Juhul kui agentuur saab 
kooskõlastatud või ühise kontrolli käigus 
või oma mis tahes muu tegevuse käigus 
teada arvatavatest rikkumistest liidu õiguse 
kohaldamisel tema pädevuse piires, teatab 
ta nendest arvatavatest rikkumistest 
komisjonile ja vajaduse korral asjaomase 
liikmesriigi ametiasutustele. Ta võib 
teatada arvatavatest rikkumistest 
komisjonile ainult siis, kui lisab 
asjaomase liikmesriigi esitatud hinnangu 
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ja arvamuse.

Selgitus

Tuleb tagada, et liikmesriigil on õigus ja võimalus esitada oma arvamus koos selgitusega 
arvatavaid rikkumisi käsitleva aruande kohta, ja alles pärast asjaomase liikmesriigi sellist 
hinnangut võib agentuur komisjonile aruande saata.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Agentuur hindab koostöös 
liikmesriikide ja sotsiaalpartneritega riske 
ja teeb analüüse seoses piiriüleste 
tööjõuvoogudega, nagu näiteks tööjõu 
liikuvuse takistused, diskrimineerivad 
sätted riiklikes seadustes ja korduvad 
probleemid, millega üksikisikud ja 
tööandjad on seoses piiriülese liikuvusega 
pidanud kokku puutuma. Selleks peab 
agentuur kasutama kõiki kättesaadavaid 
statistilisi andmeid, tagama vastastikuse 
täiendavuse muude liidu ametite või 
talituste eksperditeadmistega, sealhulgas 
oskuste prognoosimise ning töötervishoiu 
ja tööohutuse valdkonnas, ning nendest 
lähtuma. Komisjoni taotlusel võib 
agentuur teha sihtotstarbelisi süvaanalüüse 
ja uuringuid, milles käsitletakse 
konkreetseid tööjõu liikuvuse küsimusi.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet korraldab liikmesriikide 
ametiasutuste ja teenistuste seas 
vastastikuseid hindamisi, et:

2. Agentuur korraldab asjaomase 
liikmesriigi taotlusel liikmesriikide 
ametiasutuste ja teenistuste seas 
vastastikuseid hindamisi, et:
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Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) suurendada teadmisi ja vastastikust 
arusaamist erinevatest süsteemidest ja 
tavadest, samuti hinnata eri 
poliitikameetmete, sealhulgas ennetamis-
ja tõkestamismeetmete tulemuslikkust.

(c) suurendada teadmisi ja vastastikust 
arusaamist erinevatest süsteemidest ja 
tavadest, kaasa arvatud teabevahetus liidu 
õigusaktide ülevõtmise teemal, samuti 
hinnata eri poliitikameetmete, sealhulgas 
ennetamis- ja tõkestamismeetmete 
tulemuslikkust.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Agentuur kogub liidu õiguse 
valdkondades oma pädevuse piires 
liikmesriikide koostatud ja vabatahtlikult
esitatud statistilisi andmeid. Seda tehes 
püüab agentuur ühtlustada praegust 
andmekogumist nendes valdkondades. 
Vajaduse korral kohaldatakse artiklit 16. 
Agentuur peab ühendust komisjoniga 
(Eurostat) ja jagab vajaduse korral oma 
andmekogumisel saadud tulemusi.
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Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) töötab välja ühised suunised, mida 
liikmesriigid saavad kasutada, sealhulgas 
kontrollijuhised piiriülese mõõtmega 
juhtumite jaoks, samuti ühised määratlused 
ja kontseptsioonid, mis põhinevad 
asjaomasel tööl liidu tasandil;

(a) töötab välja ettepanekud 
mittesiduvate suuniste kohta, mida 
liikmesriigid saavad kasutada, sealhulgas 
kontrollijuhised piiriülese mõõtmega 
juhtumite jaoks, samuti ühised määratlused 
ja kontseptsioonid, mis põhinevad 
asjaomasel tööl liidu tasandil;

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) edendab ja toetab vastastikust 
abistamist kas vastastikuse hindamise või 
rühmategevuste vormis, samuti töötajate 
vahetuste ja lähetustena liikmesriikide 
ametiasutuste vahel;

(b) edendab ja toetab vastastikust
abistamist kas vastastikuse hindamise või 
rühmategevuste vormis, samuti töötajate 
vahetuste ja lähetustena liikmesriikide 
vahel;

Selgitus

Tuleks selgitada, et amet peaks hõlbustama liikmesriikide vahelist, mitte ühe liikmesriigi 
riiklike asutuste vahelist koostööd, viimane peaks jääma liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) edendab ja toetab korrapäraseid 
vastastikuseid eksperdihinnanguid kõigis 
asjaomastes pädevates täitevasutustes, 
tagades nii hindavate kui ka hinnatavate 
pädevate täitevasutuste asjakohase 
rotatsiooni;
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Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) töötab välja ühised digitaalsed 
vahendid, et tugevdada liikmesriikide 
ametiasutuste koostööd.

Selgitus

Euroopa Tööjõuamet peaks kaasa aitama koostalitlusvõimeliste ühiste digivahendite 
väljaarendamisele, mille eesmärk on edendada liikmesriikide koostööd (vt põhjenduse 16 
muudatusettepanek).

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 välja jäetud

Vahendamine liikmesriikide vahel

1. Amet võib liikmesriikidevaheliste 
vaidluste korral seoses liidu õiguse 
kohaldamise ja tõlgendamisega käesoleva 
määrusega hõlmatud valdkondades täita 
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vahendaja rolli.

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

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.

4. Juhtumeid, mille suhtes on 
liikmesriikide või liidu tasandil käimas 
kohtumenetlused, ei ole lubatud ametil 
vahendada.

5. Kolme kuu jooksul pärast ametipoolse 
vahendusmenetluse lõppu esitavad 
asjaomased liikmesriigid ametile aruande 
võetud järelmeetmete kohta või 
põhjendused selle kohta, miks 
järelmeetmeid ei võetud.

6. Amet esitab komisjonile kord kvartalis 
aruande vahendamistega seotud 
juhtumite tulemuste kohta.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet kehtestab vajaduse korral 
koostöökorra muude ELi 
detsentraliseeritud asutustega.

Agentuur kehtestab vajaduse korral 
koostöökorra muude ELi 
detsentraliseeritud asutustega.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus



AD\1163216ET.docx 33/37 PE623.885v02-00

ET

3. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti töökorraldus Agentuuri töökorraldus

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ameti haldus- ja juhtimisstruktuur 
koosneb järgmistest komponentidest:

1. Agentuuri haldus- ja 
juhtimisstruktuur koosneb järgmistest 
komponentidest:

Muudatusettepanek 68

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.

Agentuur võib konkreetsete ülesannete 
täitmiseks või konkreetsete 
poliitikavaldkondade jaoks luua töö- ja 
eksperdirühmi kõigi osaleda soovivate 
liikmesriikide ja/või komisjoni esindajatest 
või valikumenetluse kaudu leitud 
välisekspertidest. Agentuur kehtestab 
selliste töö- ja eksperdirühmade 
kodukorra pärast komisjoniga 
konsulteerimist. Sotsiaalkindlustuse 
koordineerimise küsimustes 
konsulteeritakse ka 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise halduskomisjoniga.

Muudatusettepanek 69

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

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

Haldusnõukogu valib oma hääleõiguslike 
liikmete seast esimehe ja aseesimehe ning 
püüab saavutada geograafilist ja soolist
tasakaalu. Esimees ja aseesimees valitakse 
haldusnõukogu hääleõiguslike liikmete 
kahekolmandikulise häälteenamusega.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Tegevdirektor otsustab, kas on 
vaja paigutada ühte või mitmesse 
liikmesriiki üks või mitu töötajat. Enne 
kui tegevdirektor otsustab rajada kohaliku 
kontori, peab ta saama komisjonilt, 
haldusnõukogult ja asjaomaselt 
liikmesriigilt (asjaomastelt 
liikmesriikidelt) eelneva nõusoleku. 
Otsuses määratakse täpselt kindlaks 
kohaliku kontori tegevuse ulatus, et 
vältida tarbetuid kulusid ja ameti 
haldusülesannete dubleerimist. Võidakse 
nõuda peakorterilepingut asjaomase 
liikmesriigiga (asjaomaste 
liikmesriikidega).

välja jäetud

Selgitus

Praegu ei selgu tekstist, milleks ja millal on vaja paigutada ühte või mitmesse liikmesriiki üks 
või mitu töötajat. Küsimusi on mitu: millega töötajad selles liikmesriigis tegeleksid, kas see 
oleks ajutine või alaline, jne. On võimalik, et nende töötajate ülesanded kattuksid riiklike 
kontaktametnike ülesannetega.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sidusrühmade kogu koosneb kuuest 4. Sidusrühmade kogu koosneb kuuest 



AD\1163216ET.docx 35/37 PE623.885v02-00

ET

liidu tasandi sotsiaalpartnerite esindajast, 
esindades võrdselt ametiühinguid ja 
tööandjate organisatsioone, ning kahest 
komisjoni esindajast.

liidu tasandi sotsiaalpartnerite esindajast, 
esindades võrdselt ametiühinguid ja 
tööandjate organisatsioone, ning kahest 
komisjoni esindajast. Liikmeid võivad 
sidusrühmade kogu koosolekutel saata 
eksperdid.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Selgitus

Muudatused ei ole vajalikud ega teostatavad.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Selgitus

Muudatused ei ole vajalikud ega teostatavad.
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