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LÜHISELGITUS

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanek, millega sätestatakse karistused 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele on osa rändepoliitika 
paketist, mis nähti ette poliitikakavaga seadusliku rände kohta1 ning kolmandate riikide 
kodanike ebaseadusliku sisserände vastase võitluse poliitiliste prioriteetidega2 /2006/. 
Ettepanekule lisandusid 2007. aastal järgmised dokumendid:

 komisjoni teatis Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelise korduvrände ja 
liikuvuspartnerluse kohta3; 

 ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike kõrget 
kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste 
kohta4; 

 ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis 
elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis 
seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta5; 

 komisjoni teatis deklareerimata töö vastase võitluse tõhustamise kohta6.

Käesoleva ettepaneku eesmärk on aeglustada ebaseaduslikku rännet, samas kui teised 
õigusloome ettepanekud reguleerivad seaduslikku rännet. Rändepoliitikat reguleerivad 
ettepanekud teevad selget vahet seaduslikul ja ebaseaduslikul rändel. Käesolev ettepanek 
tegeleb üksnes ebaseadusliku rändega. Kogemustest lähtuvalt on üks suurimaid ligimeelitajaid 
võimalus saada ELis tööd. 

Ettepaneku õiguslik alus on EÜ asutamislepingu artikli 63 lõike 3 punkt b.

ELis viibivate kolmandate riikide kodanike hinnanguline arv ulatub 4,5 miljonist 8 miljonini. 
Ebaseaduslik töötamine on koondunud teatavatesse valdkondadesse: ehitus, põllumajandus, 
koristusteenused ning majutus- ja toitlustusteenused.

Euroopa Parlament kutsus oma resolutsioonis kolmandate riikide kodanike ebaseadusliku 
sisserände vastase võitluse kohta „Euroopa Liitu ja selle liikmesriike üles võtma kindlaid 
meetmeid, et võidelda sisserändajate ebaseadusliku töötamise vastu, aktiveerides hulgaliselt 
tööandjatele suunatud karistusi, suurendades ebaseadusliku töölevärbamise vastu võitlemiseks 
vajalike inim- ja materiaalsete ressursside kasutamise alusel töökoha kontrolle ning edendades 
meetmeid, et kaitsta sisserändajaid“;

Ettepanekus järgitakse kahte peamist põhimõtet:

 karistused ebaseaduslikele sisserändajatele peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad;

                                               
1 KOM(2005)0669.
2 KOM(2006)0402.
3 KOM(2007)0248.
4 KOM(2007)0637.
5 KOM(2007)0638.
6 KOM(2007)0628.



PE404.765v01-00 4/24 PA\718452ET.doc

ET

 kohaldada tuleks subsidiaarsuspõhimõtet. 

Ei ole kahtlust, et ebaseadusliku rändega võitlemiseks on Euroopa ühise rändepoliitika 
alusena vajalikud ühised määratlused, lähenemisviisid ja miinimumstandardid.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Meetmetega ei peaks hõlmama 
kolmandate riikide kodanikke, kes viibivad 
riigis seaduslikult. Nende mõjualast 
jäetakse välja kolmandate riikide 
kodanikud, kes on vaba liikumise õigust 
kasutava Euroopa Liidu kodaniku 
perekonnaliikmed, ja need kodanikud, 
kellel on vastavalt lepingutele, mis on 
sõlmitud ühelt poolt ühenduse ja selle 
liikmesriikide ja teisalt nende päritoluriigi 
vahel, liidu kodanikega võrdne vaba 
liikumise õigus. Välja jäetakse ka 
kolmandate riikide kodanikud, kelle 
olukorra puhul kohaldatakse ühenduse 
õigust, näiteks isikud, kes töötavad 
seaduslikult teises liikmesriigis ja kes on 
lähetatud teenuseosutaja poolt teise 
liikmesriiki teenuste osutamiseks.

(4) Meetmetega ei peaks hõlmama 
kolmandate riikide kodanikke, kes viibivad 
riigis seaduslikult. Nende mõjualast 
jäetakse välja kolmandate riikide 
kodanikud, kes elavad liikmesriigis 
seaduslikult, kuid kellel puudub selle 
territooriumil töötamise õigus, 
kolmandate riikide kodanikud, kes on 
vaba liikumise õigust kasutava Euroopa 
Liidu kodaniku perekonnaliikmed, ja need 
kodanikud, kellel on vastavalt lepingutele, 
mis on sõlmitud ühelt poolt ühenduse ja 
selle liikmesriikide ja teisalt nende 
päritoluriigi vahel, liidu kodanikega võrdne 
vaba liikumise õigus. Välja jäetakse ka 
kolmandate riikide kodanikud, kelle 
olukorra puhul kohaldatakse ühenduse 
õigust, näiteks isikud, kes töötavad 
seaduslikult teises liikmesriigis ja kes on 
lähetatud teenuseosutaja poolt teise 
liikmesriiki teenuste osutamiseks.

Or. sk

Selgitus

Selle muudatusettepaneku esimene osa (sõna „neoprávnene“ asendamine sõnaga 
„oprávnene“) on keeleline parandus, mis puudutab üksnes slovaki keelt.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Üldise keelu jõustamiseks ja rikkumiste
ärahoidmiseks peaksid liikmesriigid 
kehtestama sobivad karistused. Need 
peaksid hõlmama rahatrahve ja 
ebaseaduslikult riigis viibiva kolmandate 
riikide kodaniku tagasisaatmise kulude 
maksmises osalemist.

(7) Üldise keelu jõustamiseks ja rikkumiste 
ärahoidmiseks peaksid liikmesriigid 
kehtestama sobivad karistused. Need 
peaksid hõlmama rahatrahve.
Rahatrahvide suuruse määramisel võivad 
liikmesriigid võtta arvesse vajadust 
kompenseerida koormust, mis tuleneb 
kohustusest tagada, et tööandjad 
maksavad maksmata jäänud töötasu välja 
ebaseaduslikult töötanud kolmanda riigi 
kodanikule ja vajadusel tasuvad 
ebaseaduslikult töötanud ja tagasi 
pöördunud või tagasi saadetud või välja 
saadetud kolmanda riigi kodanikule 
maksmata jäänud töötasu saatmise kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Igal juhul peaks tööandjalt nõudma, et 
ta maksaks välja kolmandate riikide 
kodanikele maksmata jäänud tasu tehtud 
töö eest ning maksmata jäänud maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed.

(8) Igal juhul peaks tööandjalt nõudma, et 
ta maksaks välja kolmandate riikide 
kodanikele maksmata jäänud tasu tehtud 
töö eest. Kui sellist tasu ei ole võimalik 
kindlaks teha, peaks see põhinema riiklike 
õigusnormidega määratud 
miinimumpalgal või kui aktides 
miinimumpalka määratletud ei ole, 
võrdväärsel miinimumsissetulekul, mille 
ulatuses on asjaomase liikmesriigi 
kodanikel õigus saada selles liikmesriigis 
sotsiaalabi või mis on kooskõlas 
asjaomases tegevusvaldkonnas 
kohaldatavate kollektiivlepingute või 



PA\718452ET.doc 7/24 PE404.765v01-00

ET

tavadega. Ühtlasi peaks tööandjal olema 
kohustus katta vajaduse korral kõik 
kulud, mis kaasnevad ebaseaduslikult 
töötanud ja tagasi pöördunud või tagasi 
saadetud või välja saadetud kolmanda 
riigi kodanikule maksmata jäänud töötasu 
saatmisega.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Ühtlasi peaks tööandjal olema 
kohustus tasuda liikmesriigile, kus ta on 
registreeritud, nende maksude ja 
sotsiaalkindlustusmaksetega võrdne 
summa, mille tööandja oleks tasunud, kui 
ebaseaduslikult töötanud kolmanda riigi 
kodanik oleks töötanud seaduslikult.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
teatavates valdkondades, kus kõnealune 
probleem esineb, on vaja tagada, et 
alltöövõtjate ahela ettevõtjad vastutavad 
solidaarselt rahaliste karistuste tasumise 
eest, mis on määratud peaettevõtjale, kes 
võtab tööle ebaseaduslikult riigis viibivaid 
kolmandate riikide kodanikke.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kuriteo eest tuleks karistada tõhusa, 
proportsionaalse ja hoiatava 
kriminaalkaristusega, mida tuleks kogu 
ühenduses kohaldada ka juriidiliste isikute
suhtes, sest paljud tööandjad on 
juriidilised isikud.

(17) Kuriteo eest tuleks karistada tõhusa, 
proportsionaalse ja hoiatava 
kriminaalkaristusega, mida tuleks kogu 
ühenduses kohaldada tööandjate suhtes, 
sõltumata sellest, kas tegu on füüsiliste 
või juriidiliste isikutega või juriidiliste 
isikute seaduslike esindajatega.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Et tagada jõustamise piisav tase ja 
vältida jõustamises märkimisväärseid
erinevusi liikmesriikide vahel, tuleb 
kontrollida teatavat osa liikmesriigis 
registreeritud ettevõtjatest.

(20) Et tagada käesoleva direktiivi 
jõustamise rahuldav tase ja võimalikult 
suures ulatuses vähendada jõustamise
erinevusi liikmesriikide vahel, tuleb 
kontrollida teatavat osa liikmesriigis 
registreeritud ettevõtjatest. Järelevalvet 
võib teostada teiste kontrollide, näiteks 
töökohas tervishoiu- ja ohutusnõuete 
täitmise kontrollkäikude raames.

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „töötamine” – tasustatavate tegevuste 
sooritamine teise isiku tarbeks ja tema 
juhtimisel;

b) „töötamine” – kohaldatavat riiklike 
õigusnormide alusel tasustatavate 
tegevuste sooritamine tööandja tarbeks või 
tema juhtimisel;

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „tööandja” – isik, sealhulgas juriidiline 
isik, kelle tarbeks ja kelle juhtimisel 
kolmanda riigi kodanik sooritab 
tasustatavaid tegevusi;

e) „tööandja” – füüsiline või juriidiline
isik, kelle tarbeks või kelle juhtimisel 
kolmanda riigi kodanik sooritab riiklike 
õigusnormide alusel tasustatavaid 
tegevusi. Antud määratlus kehtib ajutist 
tööjõudu vahendavate tööhõiveasutuste 
suhtes;

Or. en

Selgitus

Tööandja peaks olema määratletud füüsilise või juriidilise isikuna, kaasa arvatud ajutist 
tööjõudu vahendavad tööhõiveasutused.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) „juriidiline isik” – iga üksus, millel 
on juriidilise isiku staatus vastavalt 
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kehtivatele riiklikele õigusnormidele, 
välja arvatud riigid või riigivõimu 
teostavad avalik-õiguslikud organid ja 
avalik-õiguslikud rahvusvahelised 
organisatsioonid.

Or. en

Selgitus

Direktiiv ei peaks hõlmama teatavaid juriidilisi isikuid, nagu avalik-õiguslikud asutused ja 
avalik-õiguslikud rahvusvahelised organisatsioonid.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „alltöövõtja” – füüsiline või juriidiline 
isik, kellele on määratud eelnevalt 
sõlmitud lepingu kohustuste osaline või 
täielik täitmine.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nõudma kolmandate riikide kodanikelt, 
et nad esitaksid elamisloa või muu riigis 
viibimise loa, mis kehtib kõnealuse 
töötamise aja jooksul;

a) nõudma kolmandate riikide kodanikelt, 
et nad esitaksid enne tööleasumist kehtiva 
elamisloa või muu riigis viibimise loa, mis 
kehtib kõnealuse töötamise aja jooksul;

Or. en
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tegema elamisloast või muust riigis 
viibimise loast koopia või registreerima 
selle sisu enne isiku tööle rakendamist;

b) säilitama kogu töötamise aja ja 
vähemalt ühe aasta jooksul pärast 
töötamist koopia elamisloast või muust 
riigis viibimise loast või registreerima selle 
sisu liikmesriikide pädevate asutuste 
kontrollimiseks;

Or. en

Selgitus

Peame vajalikuks säilitada koopia või luba ka vähemalt ühe aasta vältel pärast töötamist, et 
lihtsustada kontrolle.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) säilitama vähemalt kolmanda riigi 
kodaniku töötamise ajal koopiad või 
andmed kättesaadavatena liikmesriikide 
pädevate ametiasutuste tehtavate 
kontrollide tarbeks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) teavitama liikmesriikide määratud 
pädevaid ametiasutusi nii kolmanda riigi 
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kodaniku tööle võtmisest kui ka töösuhte 
eeldatavast kestvusest iga liikmesriigi 
määratud aja jooksul, mis ei tohi ületada 
kümmet päeva enne töötamise algust, 
välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud 
juhud;

Or. en

(Muudatusettepanekusse on lisatud lõike lõikest 2)

Selgitus

Et vältida vääritimõistmist rakendamisel, peaks riiklikud õigusaktid määratlema pädevate 
ametiasutuste teavitamise tähtaja.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) teavitama liikmesriikide määratud 
pädevaid ametiasutusi nii kolmanda riigi 
kodaniku töösuhte lõpetamisest iga 
liikmesriigi määratud aja jooksul, mis ei 
tohi ületada kümmet päeva pärast 
töösuhte lõpetamist, välja arvatud 
nõuetekohaselt põhjendatud juhud;

Or. en

Selgitus

Et vältida vääritimõistmist rakendamisel, peaks riiklikud õigusaktid määratlema pädevate 
ametiasutuste teavitamise tähtaja.
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kohustavad tööandjaid, 
kes tegelevad äritegevusega või kes on 
juriidilised isikud, teavitama 
liikmesriikide määratud pädevaid 
ametiasutusi nii kolmanda riigi kodaniku 
tööle võtmisest kui ka töösuhte lõpetamist 
hiljemalt ühe nädala jooksul.

välja jäetud

Or. en

(Kõnealuse sättega on nüüd arvestatud lõikes 1 c a (uus) vastavalt parlamendi soovitusele)

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtjate 
lõike 1 punktis a sätestatud kohustused 
loetakse täidetuks, välja arvatud juhul, kui 
dokument, mis esitatakse elamisloana või 
muu riigis viibimise loana, on selgelt 
võltsitud.

3. Liikmesriigid tagavad, et ettevõtjate 
lõikes 1 sätestatud kohustused loetakse 
täidetuks, välja arvatud juhul, kui kehtiva 
elamisloana või muu riigis viibimise loana 
esitatud dokument sisaldab 
kõrvalekaldeid, mida mõistlikult 
tähelepanelik tööandja ei saanud 
tähelepanuta jätta või kui on kindlaks 
tehtud, et tööandja pidi olema teadlik 
kõnealuse dokumendi võltsimisest.

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Tööandjate kohustuste täitmise tagajärjed
Liikmesriigid tagavad, et tööandjaid ei 
võeta vastutusele artikli 3 rikkumise eest 
juhul, kui nad suudavad tõendada, et nad 
on täitnud artiklis 4 sätestatud 
kohustused. 

Or. en

Selgitus

Kõnealune artikkel on vananenud.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) iga ebaseaduslikult töötava kolmanda 
riigi kodaniku tagasisaatmise kulude 
tasumist, kui kolmanda riigi kodanik 
saadetakse tagasi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tööandjaid ei saa teha vastutavaks ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmise eest. 
Direktiiv ei peaks kohustama tööandjaid tasuma iga ebaseaduslikult töötava kolmanda riigi 
kodaniku tagasisõidukulusid, kui toimub tagasisaatmine; kuid ebaseaduslikult riigis viibiva 
kolmandate riikide kodaniku tööandjale on lubatud määrata rahatrahve, mis sisaldavad ka 
tagasisõidukulusid.
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Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kolmanda riigi kodanikule kogu 
maksmata jäänud töötasu;

a) kolmanda riigi kodanikule kogu 
maksmata jäänud töötasu, eeldatavalt 
riiklike õigusnormidega määratud 
miinimumpalk, kui töötaja ei suuda 
tõendada teisiti. Liikmesriikides, kus 
miinimumpalka ei ole määratletud, 
loetakse kokkulepitud töötasu määraks 
miinimumsissetulek, mille puhul on 
asjaomase liikmesriigi kodanikel õigus 
saada selles liikmesriigis sotsiaalabi või 
mis on kooskõlas asjaomases 
tegevusvaldkonnas kohaldatavate 
kollektiivlepingute või tavadega;

Or. en

Selgitus

Maksmata jäänud palk tuleb tasuda töötajale, eeldades, et leping sõlmiti vähemalt kuueks 
kuuks, välja arvatud juhtudel, kui tööandja suudab tõendada teisiti. Juhtudel, kui töötajale 
makstud palka ei ole võimalik muul viisil kindlaks määrata, kasutatakse arvutusmeetodit, mis 
lähtub vähemalt miinimumpalgast või valdkonnas kollektiivselt kokku lepitud palgast.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) maksude ja 
sotsiaalkindlustusmaksetega võrdne 
summa, mille tööandja oleks tasunud, kui 
kolmanda riigi kodanik oleks töötanud 
seaduslikult, sealhulgas asjaomased 
haldustrahvid ning

Or. en
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Selgitus

Teatava summa tasumine, mis on võrdne maksude ja sotsiaalkindlustusmaksetega, mille 
tööandja oleks tasunud, kui ebaseaduslikult töötanud isik oleks töötanud seaduslikult, 
lähtudes samast kuuekuulise lepingu eeldusest nagu eelmisel juhul.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) vajaduse korral kõik kulud, mis 
kaasnevad tagasi pöördunud või tagasi 
saadetud või välja saadetud kolmanda 
riigi kodanikule maksmata jäänud töötasu 
saatmisega. 

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkti a kohaldamiseks: 2. Lõike 1 punkti a kohaldamiseks 
kehtestavad liikmesriigid mehhanismid, 
millega tagatakse, et menetlus maksmata 
jäänud töötasu väljanõudmiseks algatatakse 
automaatselt, ilma et kolmanda riigi 
kodanikul oleks vaja esitada sellekohane 
taotlus;

a) kehtestavad liikmesriigid mehhanismid, 
millega tagatakse, et menetlus maksmata 
jäänud töötasu väljanõudmiseks algatatakse 
automaatselt, ilma et kolmanda riigi 
kodanikul oleks vaja esitada sellekohane 
taotlus;
b) näevad liikmesriigid ette, et eeldatav 
töösuhe kestab vähemalt kuus kuud, välja 
arvatud juhul, kui tööandja suudab 

2 a. Lõike 1 punktide a ja b 
kohaldamiseks näevad liikmesriigid ette, et 
eeldatav töösuhe kestab vähemalt kuus 
kuud, välja arvatud juhul, kui tööandja või 
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tõendada teisiti. töötaja suudab tõendada teisiti.

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 
kodanikule on lõike 1 punkti a kohaselt 
välja makstud saadaolev töötasu.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sarnane säte on direktiivis 2004/81/EÜ inimkaubanduse ohvrite kohta. Antud juhul – välja 
arvatud inimkaubanduse ohvrite puhul, mida reguleerib eespool nimetatud direktiiv – ei peeta 
sellist korda asjakohaseks.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et tööandja suhtes, kes tegeleb 
äritegevusega, võib vajaduse korral
kohaldada järgmisi meetmeid:

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et ka tööandjate suhtes, kes 
äritegevusega tegeledes rikuvad artiklit 3, 
kohaldatakse vajaduse korral järgmisi 
meetmeid:

Or. en
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklike hüvitiste, toetuste või riigiabi 
saamise õigusest ilmajätmine kuni viieks 
aastaks;

a) riiklike hüvitiste, toetuste või riigiabi, 
sealhulgas liikmesriikide hallatavate ELi 
rahaliste vahendite saamise õigusest 
ilmajätmine kuni viieks aastaks;

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) rikkumise toimepanekuks kasutatud 
asutuste ajutine või alaline sulgemine.

d) rikkumise toimepanekuks kasutatud 
asutuste ajutine või alaline sulgemine või 
kõnealuses valdkonnas tegevusloa ajutine 
või alaline peatamine, kui seda õigustab 
olukorra tõsidus või kõnealuse tööandja 
juures ebaseaduslikult töötavate 
kolmandate riikide kodanike osakaal.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Alltöövõtt

1. Juhul kui tööandja on alltöövõtja, 
tagavad liikmesriigid, et peatöövõtja ja 
vahealltöövõtjad on kohustatud maksma:



PA\718452ET.doc 19/24 PE404.765v01-00

ET

a) vastavalt artiklile 6 kehtestatud trahve 
ja
b) artikli 7 kohast saadaolevat töötasu.
2. Peatöövõtja ja vahealltöövõtja 
vastutavad vastavalt lõikele 1 solidaarselt, 
ilma et see piiraks tagasinõudeõigust 
käsitlevate riiklike õigusaktide 
kohaldamist

Or. en

Selgitus

Ettevõtetevahelise teenuste osutamise suhte segamine (äri- ja tsiviilõiguse alusel) töösuhtega 
ettevõttes tööandja ja töötajate vahel (reguleerib tööõigus) ei looks head alust peatöövõtja 
vastutuse laiendamiseks alltöövõtjatele. Praktikas ei saaks üks juriidiline isik vastutada teise 
eest. Alltöövõtjate keti tegelikud probleemid tuleks lahendada kontrollidega. 

Tõlkija märkus: komisjoni ettepanekus on „national law” vastena läbivalt kasutusel nii 
riiklikud õigusaktid kui riiklikud õigusnormid.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) rikkumine jätkub või seda korratakse 
pärast seda, kui pädevad ametiasutused või 
kohtud on kaheaastase ajavahemiku 
jooksul avastanud kahel korral, et 
tööandja on rikkunud artiklit 3;

a) rikkumine jätkub või seda korratakse 
pärast seda, kui pädevad ametiasutused või 
kohtud on teinud kaks eraldi lõplikku 
otsust, milles leidis kinnitust tööandja süü 
artikli 3 rikkumises ja need otsused 
viitavad asjaoludele, mis leidsid aset 
kaheaastase ajavahemiku jooksul;

Or. en
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) rikkumine hõlmab märkimisväärselt 
suurt arvu ebaseaduslikult töötavaid 
kolmandate riikide kodanikke. See 
tingimus loetakse täidetuks juhul, kui 
ebaseaduslikult on tööle võetud vähemalt 
neli kolmandate riikide kodanikku;

b) rikkumine hõlmab märkimisväärselt 
suurt arvu ebaseaduslikult töötavaid 
kolmandate riikide kodanikke. See 
tingimus loetakse täidetuks juhul, kui 
ebaseaduslikult on tööle võetud vähemalt 
neli kolmandate riikide kodanikku;

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
kirjeldatud käitumisele kaasaaitamist või 
sellele õhutamist käsitataks kuriteona.

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
kirjeldatud käitumisele kaasaaitamist või 
sellele õhutamist, kaassüüd või varjamist
käsitataks kuriteona. 

Or. en

Tõlkija märkus: muudatusettepaneku teine osa, inglise keeles „kuritegudena“ asendamine 
sõnaga „kuriteona“ ei puuduta eestikeelset versiooni.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) riiklike hüvitiste või riigiabi saamise 
õigusest ilmajätmine,

a) riiklike hüvitiste, riigiabi või 
subsiidiumide, sealhulgas liikmesriikide 
hallatavate ELi rahaliste vahendite
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saamise õigusest ilmajätmine,

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et seoses
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate 
riikide kodanike töötamisega 
kontrollitakse vähemalt 10% ettevõtjaid, 
kes on registreeritud nende territooriumil.

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 
territooriumil kontrollitakse 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate 
riikide kodanike töötamist tõhusalt ja 
piisavalt.

Or. en
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kontrollitavate ettevõtjate valik põhineb 
riskianalüüsil, mille on koostanud 
liikmesriigi pädevad ametiasutused, võttes 
arvesse valdkonda, kus ettevõtja tegutseb 
ja varasemaid rikkumisi.

2. Liikmesriigid määratlevad 
riskianalüüsist lähtuvalt korrapäraselt 
valdkonnad, kus on levinud 
ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmandate riikide kodanike töötamine 
nende territooriumil. Liikmesriigid 
avaldavad riskianalüüsidest tulenevalt 
määratletud valdkonnad.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid hindama ebaseaduslike sisserändajate tööhõive erinevatesse 
valdkondadesse koondumisega seotud riske. See aitaks suunata kontrolle nendesse 
valdkondadesse, kus oht on suurem, mis omakorda võimaldab vähendada nõutud kontrollide 
osakaalu. See aitaks kaasa käesoleva direktiiviga ette nähtud rakendusmeetmete kulude 
vähendamisele.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ebaseaduslikult riigis viibivate 
kolmandate riikide kodanike töötamise 
kontrollimiseks tagavad liikmesriigid 
kõigis lõikes kaks määratud valdkondades 
vastavalt lõikele 2 b vähemalt viie 
protsendi töökohtade kontrollimise aastas.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid hindama ebaseaduslike sisserändajate tööhõive erinevatesse 
valdkondadesse koondumisega seotud riske. See aitaks suunata kontrolle nendesse 



PA\718452ET.doc 23/24 PE404.765v01-00

ET

valdkondadesse, kus oht on suurem, mis omakorda võimaldab vähendada nõutud kontrollide 
osakaalu. See aitaks kaasa käesoleva direktiiviga ette nähtud rakendusmeetmete kulude 
vähendamisele.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid jõuavad lõikes 2 a 
osutatud viie protsendini…* 
* Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Kolmandate riikide kodanike töötajate 
lähetamise osas võivad liikmesriikide 
kontrollkäikude teostajad teha koostööd ja 
vahetada teavet vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
1996. aasta direktiivile 96/71/EÜ* 
(töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega), et teha kindlaks, 
kas asjaomased kolmanda riigi kodanikud 
töötavad päritoluliikmesriigis 
seaduslikult.
EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1.

Or. en
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 kolme 
aasta tagant teavet käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta, esitades aruande, mis 
sisaldab vastavalt artikli 15 lõikele 2 
määratletud valdkondi, vastavalt artikli 15 
lõikele 3 tehtud kontrollkäikude arvu ja 
tulemusi ning vastavalt artiklile 8 
kohaldatud meetmete üksikasju.

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud aruannete alusel koostab 
komisjon aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Nimetatud aruannete alusel koostab 
komisjon 12 kuu jooksul pärast 
liikmesriikide esitatud aruannete saamist 
aruande Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. Aruandele võib lisada 
ettepanekud käesoleva direktiivi muutmise 
kohta.

Or. en
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