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LÜHISELGITUS

16. mail 2007. aastal väljastas komisjon ettepaneku võtta vastu nõukogu direktiiv, millega 
sätestatakse karistused ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike 
tööandjatele. Käesolev ettepanek on põhjaliku Euroopa migratsioonipoliitika osa ning sellega 
tahetakse kahandada ebaseaduslikku sisserännet mõjutavat tõmbetegurit, võttes sihikule 
ebaseaduslikult ELis viibivate kolmandate riikide kodanike töökohad. Meetme eesmärk on 
luua kogu ELi hõlmav raamistik sanktsioonide kehtestamiseks tööandjatele, kes võtavad tööle 
ebaseaduslikult ELis viibivaid kolmandate riikide kodanikke. Nimetatud raamistiku tähtsamad 
põhijooned on järgmised:
- üldine keeld võtta tööle ELis ebaseaduslikult viibivaid kolmandate riikide kodanikke;
- tööandjate kohustus kontrollida kolmandate riikide kodanikke enne nende tööle võtmist 

ning liikmesriikide kohustus viia läbi rohkem kontrollimisi;
- sanktsioonid ja muud meetmed eeskirjade rikkumise korral ning kriminaalkaristused 

tõsisemate rikkumiste korral, nagu näiteks orjastavad töötingimused või teadmine, et 
töövõtja on inimkaubanduse ohver.

Tähtis on rõhutada, et ettepaneku aluseks on ebaseaduslikult riigis viibimise kriteerium, mitte 
aga nõuetele mittevastavad töösuhted kui sellised. Ettepanek tugineb Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu artikli 63 lõike 3 punktile b ning hõlmab üksnes neid kolmandate riikide 
kodanikke, kes viibivad ELis ebaseaduslikult ning on tööle võetud. See ei hõlma näiteks neid 
ELis seaduslikult viibivaid kolmandate riikide kodanikke, kes töötamisega rikuvad oma 
elamisloaga seotud nõudeid, näiteks kolmandates riikidest pärit üliõpilasi, kelle töötundide 
arv on lubatust suurem. Komisjoni hinnangute kohaselt on ebaseaduslikult ELis viibivate 
kolmandate riikide kodanike arv 4,5–8 miljonit inimest. Kahjuks ei ole hinnatud 
sisserändajate soolist jagunemist ega selgitatud välja nende soospetsiifilisi probleeme.

Käesoleva arvamuse projektiga tehakse ettepanekus vahetult soopõhisest perspektiivist 
lähtuvaid muudatusi. Arvamuse koostaja usub, et eriti ohustatud on ebaseaduslikud naissoost 
sisserändajad, kellest saavad sageli sunniviisilise töö, inimkaubanduse ja vägivalla ohvrid.
Seetõttu on tungivalt vajalik lisada ettepanekusse mitmeid sooküsimustega seotud sätteid, 
nagu näiteks asjaomaste asutuste koolitamine, et nad oskaksid soospetsiifilisi probleeme näha 
ja neile reageerida; kolmandate riikide kodanike teavitamine võimalusest esitada tööandjate 
vastu kaebusi; soopõhiselt lahterdatud statistika ja soospetsiifilise teabe lisamine riiklikesse 
aruannetesse jms.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:



PE392.187v02-00 4/10 AD\694482ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 15 a (uus)

(15 a) Arvestades, et naised langevad sageli 
sunniviisilise töö, inimkaubanduse, 
seksuaalse ja muud liiki vägivalla ohvriks, 
tuleks pöörata erilist tähelepanu naissoost 
ebaseaduslikele sisserändajatele ja nende 
spetsiifilistele probleemidele.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 15 b (uus)

(15 b) Neis äri- ja teenindusvaldkondades, 
kus ebaseaduslikult riigis viibivad 
kolmandate riikide kodanikud kõige 
suurema tõenäosusega tööd leiavad, on 
suur naistöötajate osakaal. Võttes arvesse 
kodumajapidamissektoris töötavate 
ebaseaduslikult riigis viibivate naiste suurt 
arvu, peaksid liikmesriigid nägema neile 
naistele tööd andvatele peredele ette 
seaduslikud vahendid, et tagada sellistele 
isikutele sotsiaalkindlustus.

Selgitus

Oluline on rõhutada, et ebaseadusliku sisserände puhul kannatavad naised kahekordse 
diskrimineerimise all ja on haavatavamad. Seega tuleks ette näha nii naiste kui ka meeste 
asjakohane kohtlemine vastavalt nende erinevatele vajadustele.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 18 a (uus)

(18 a) Liikmesriigid peaksid investeerima 
teadlikkuse tõstmise meetmetesse, et 
teavitada asjaomaseid kolmandate riikide 
kodanikke ning neid abistama määratud 
kolmandaid osapooli ametlike kaebuste 
esitamise moodustest. Kaebuste esitamise 

                                               
1 ELT C .., 17.7.2007, lk ….
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menetlused valdkondades, mille töötajate 
hulgas on suur naiste osakaal, tuleks 
kavandada nii, et saaks võtta arvesse 
soospetsiifilisi küsimusi ning pakkuda 
naistele piisavalt kaitset.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 19

(19) Kaebuste esitamise mehhanismide 
täienduseks peaksid liikmesriigid andma 
nendele kolmandate riikide kodanikele, kes 
on töötanud eriti orjastavates töötingimustes 
ja kes on teinud koostööd oma tööandja 
vastu algatatud kriminaalmenetluses, 
piiratud kehtivusega elamislubasid, mille 
kehtivus oleks seotud asjaomaste riiklike 
menetluste pikkusega. Kõnealuseid lubasid 
tuleks anda samadel tingimustel kui 
elamislubasid, mida antakse vastavalt 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivile 
2004/81/EÜ elamisloa väljaandmise kohta 
pädevate asutustega koostööd tegevatele 
kolmandate riikide kodanikele, kes on 
inimkaubanduse ohvrid või kelle 
ebaseaduslikule sisserändele on kaasa 
aidatud.

(19) Kaebuste esitamise mehhanismide 
täienduseks peaksid liikmesriigid andma 
nendele kolmandate riikide kodanikele, kes 
on alaealised, rasedad naised, kuni kolme 
kuu vanuste lastega emad või kes on 
töötanud eriti orjastavates töötingimustes ja 
kes on teinud koostööd oma tööandja vastu 
algatatud kriminaalmenetluses, tähtajalisi
elamislubasid, mille kehtivus oleks seotud 
asjaomaste riiklike menetluste pikkusega.
Kõnealuseid lubasid tuleks anda samadel 
tingimustel kui elamislubasid, mida antakse 
vastavalt nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
direktiivile 2004/81/EÜ elamisloa 
väljaandmise kohta pädevate asutustega 
koostööd tegevatele kolmandate riikide 
kodanikele, kes on inimkaubanduse ohvrid 
või kelle ebaseaduslikule sisserändele on 
kaasa aidatud.

Selgitus

Rasedad naised ja alaealised vajavad erikaitset.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 19 a (uus)

(19 a) Liikmesriikidel tuleks tagada, et 
pädevad asutused, tööturu osapooled ja 
sisserändajaid esindavad ühendused 
saaksid koolitust ja teavet võrdsete 
võimaluste, mittediskrimineerimise, 
soospetsiifiliste küsimuste ja mitmekordse 
diskrimineerimise kohta, et anda neile 
vahendid ja oskused soospetsiifiliste 
küsimuste kindlakstegemiseks ja nendega 
tegelemiseks.
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Muudatusettepanek 6
Artikli 3 esimene lõik

Liikmesriigid keelustavad ebaseaduslikult 
riigis viibivate kolmandate riikide kodanike 
töötamise.

Liikmesriigid keelustavad kolmandate 
riikide kodanike töötamise, kes on 
ametlikult tunnistatud ebaseaduslikult 
riigis viibivateks.

Selgitus

Kolmanda riigi kodaniku riigis viibimise ebaseaduslikkust peab õiguslikult kinnitama 
kohtuotsus.

Muudatusettepanek 7
Artikli 7 lõike 1 punkt b

b) kõik maksmata jäänud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, sealhulgas 
asjaomased haldustrahvid.

b) kõik maksmata jäänud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed, sealhulgas 
peretoetused ja asjaomased haldustrahvid.

Muudatusettepanek 8
Artikli 7 lõige 1 a (uus)

1 a. Artikli 3 rikkumise korral tagavad 
liikmesriigid, et töötaja puhul, kes on rase 
või alla kolme kuu vanuse lapse ema, järgib 
tööandja artikli 7 lõike 1 punktide a ja b 
sätteid ning kõiki muid siseriikliku õiguse 
põhjal antud eriolukorras kohaldatavaid 
õigusnorme.

Selgitus

On oluline kaitsta ebaseaduslikult tööle võetud rasedaid naisi ning tagada neile lisaks palgale 
ja sotsiaalkindlustusmaksetele õigus saada abi ja hoolitsust.

Muudatusettepanek 9
Artikli 7 lõige 4

4. Artikli 10 lõike 1 punktis c sätestatud 
kuritegude puhul võtavad liikmesriigid 
vajalikke meetmeid tagamaks, et 
tagasisaatmisotsuse elluviimine lükatakse 
edasi nii kauaks, kuni kolmanda riigi 

4. Artikli 10 lõike 1 punktis c sätestatud 
kuritegude puhul võtavad liikmesriigid 
vajalikke meetmeid tagamaks, et 
tagasisaatmisotsuse elluviimine lükatakse 
edasi nii kauaks, kuni kolmanda riigi 
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kodanikule on lõike 1 punkti a kohaselt välja 
makstud saadaolev töötasu.

kodanikule on lõike 1 punkti a kohaselt välja 
makstud saadaolev töötasu; tagasisaatmine 
ei või mingil moel rikkuda ebaseaduslikult 
tööle võetud isiku põhiõigusi ega seada 
ohtu tema elu või tervist.

Selgitus

Kolmandate riikide kodanikke ei või tagasi saata riikidesse, kus kestab sõda või kus neid 
võivad nende tegevuse tõttu ELis ähvardada repressioonid või vangistus.

Muudatusettepanek 10
Artikli 7 lõige 4 a (uus)

4 a. Artiklis 3 ja eelkõige artikli 10 lõike 1 
punktides c või d sätestatud kuritegude 
puhul võtavad liikmesriigid vajalikke 
meetmeid tagamaks, et tagasisaatmisotsuse 
elluviimine lükatakse edasi, kui 
ebaseaduslikult riigis viibiv kolmanda riigi 
kodanik on alaealine, rase naine või alla 
kolme kuu vanuse lapse ema.

Selgitus

Rasedate naiste ja alaealiste puhul tuleb ette näha sobiv kohtlemine.

Muudatusettepanek 11
Artikli 10 lõike 1 punkt c

c) rikkumisega kaasnevad väga orjastavad 
töötingimused, mis erinevad näiteks oluliselt 
seaduslikult töötavate töötajate 
töötingimustest, või

c) rikkumisega kaasnevad väärkohtlemine, 
sooline diskrimineerimine või väga 
orjastavad töötingimused, sealhulgas 
vägivald, ähvardused, hirmutamine või 
alandav kohtlemine, mis erinevad oluliselt 
seaduslikult töötavate töötajate 
töötingimustest, või

Selgitus

Tuleb täiendavalt selgitada, mis on „väga orjastavad töötingimused”.

Muudatusettepanek 12
Artikli 14 lõige 1

1. Liikmesriigid näevad ette tõhusad 1. Liikmesriigid edendavad teadlikkuse 
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mehhanismid, mille kaudu ebaseaduslikult 
töötavate kolmandate riikide kodanikel on 
võimalik esitada kaebus oma tööandja kohta 
kas otse või selleks määratud kolmanda isiku 
kaudu.

tõstmise kampaaniad ning loovad tõhusad 
mehhanismid, mille kaudu ebaseaduslikult 
töötavatel kolmandate riikide kodanikel on 
võimalik esitada kaebus oma tööandja kohta 
kas otse või selleks määratud kolmanda isiku 
kaudu ja teha seda konfidentsiaalselt.

Muudatusettepanek 13
Artikli 14 lõige 3

3. Artikli 10 lõike 1 punktis c kirjeldatud 
kuriteo puhul annavad liikmesriigid 
vastavalt direktiivi 2004/81/EÜ artiklites 4–
15 sätestatud tingimustele nendele 
kolmandate riikide kodanikele, kes on 
töötanud väga orjastavates tingimustes ja kes 
teevad koostööd oma tööandja vastu 
algatatud menetluses, elamisloa piiratud 
ajavahemikuks, mille kestus on seotud
asjaomase riikliku menetluse.

3. Artikli 10 lõike 1 punktis c kirjeldatud 
kuriteo puhul annavad liikmesriigid 
vastavalt direktiivi 2004/81/EÜ artiklites 4–
15 sätestatud tingimustele nendele 
kolmandate riikide kodanikele, kes töötavad 
või on töötanud väga orjastavates 
tingimustes ja kes teevad koostööd oma 
tööandja vastu algatatud menetluses, 
asjaomase riikliku menetluse ajaks kaitse ja 
tähtajalise elamisloa. Sellised elamisload 
antakse ka riigis viibimise ajal sündinud 
lastele. Vastava taotluse korral tuleks 
tagada ka toit ja peavari.

Selgitus

Arvestades naiste suurt arvu töötavate ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide 
kodanike hulgas, on tähtis laiendada kaitset ka ELi liikmesriigis viibimise ajal sündinud 
lastele.

Muudatusettepanek 14
Artikli 14 lõige 3 a (uus)

3 a. Arvestades naissoost ebaseaduslike 
sisserändajate suurt hulka ja nende 
spetsiifilisi probleeme, tagavad liikmesriigid 
pädevate asutuste, tööturu osapoolte ja 
sisserändajaid esindavate ühenduste 
koolitamise ja teavitamise soospetsiifilistes, 
võrdsete võimaluste ning soo ja rassi põhjal 
mittediskrimineerimisega seotud 
küsimustes, andmaks neile oskused ja 
vahendid, et soospetsiifilisi küsimusi 
paremini välja selgitada ja nendega 
tegeleda.
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Muudatusettepanek 15
Artikli 14 lõige 3 b (uus)

3 b. Artiklis 3 sätestatud keeldude puhul 
annavad liikmesriigid vastavalt direktiivi 
2004/81/EÜ artiklites 4–15 sätestatud 
tingimustele nendele kolmandate riikide 
kodanikele, kes on alaealised, rasedad 
naised või kuni kolme kuu vanuste laste 
emad, tähtajalise elamisloa kooskõlas 
asjaomaste riiklike menetlustega.

Selgitus

Rasedad naised ja alaealised vajavad erikaitset, sealhulgas tähtajalisi elamislubasid.

Muudatusettepanek 16
Artikli 16 esimene lõik

Liikmesriigid edastavad komisjonile 
hiljemalt [kolm aastat pärast artiklis 17 
nimetatud kuupäeva] ja seejärel iga kolme
aasta tagant teavet käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta, esitades aruande, mis 
sisaldab vastavalt artiklile 15 tehtud 
kontrollkäikude arvu ja tulemusi ning 
vastavalt artiklile 8 kohaldatud meetmete 
üksikasju.

Liikmesriigid edastavad komisjonile 
hiljemalt [kolm aastat pärast artiklis 17 
nimetatud kuupäeva] ja seejärel iga kahe
aasta tagant teavet käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta, esitades aruande, mis 
sisaldab vastavalt artiklile 15 tehtud 
kontrollkäikude arvu ja tulemusi ning 
vastavalt artiklile 8 kohaldatud meetmete 
üksikasju. Aruandes esitatav statistika 
lahterdatakse soopõhiselt ja tuuakse välja 
soospetsiifilised probleemid.

Muudatusettepanek 17
Artikli 16 teine lõik

Nimetatud aruannete alusel koostab 
komisjon aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Nimetatud aruannete alusel koostab 
komisjon aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Aruandes esitatavad andmed 
lahterdatakse soopõhiselt ja tuuakse välja 
soospetsiifilised probleemid.
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