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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et ikka veel on liiga palju tõkkeid, mis takistavad eurooplasi ühtse turu 
olemasolu täiel määral kasutamast, mis omakorda raskendab kogukonnatunde tekkimist;

B. arvestades, et need probleemid on vaja kiiresti lahendada, et võimaldada eurooplastel 
täielikult kasu saada oma vaba liikumise õigusest ja eelistest, mis tulenevad Euroopa Liitu 
kuulumisest; 

1. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles ühtset turgu käsitlevates õigusaktides kindlaks 
tehtud õigus- ja rakendusalaste vajakajäämiste tõttu tugevdama oma jõupingutusi nende 
õigusaktide tõhusaks rakendamiseks, eelkõige sotsiaalkaitse küsimustes;

2. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles keskenduma väärtuslikele 
kommunikatsioonistrateegiatele ja teavitusmehhanismidele, mis puudutavad kodanike 
sotsiaalõiguste ja -hüvede kasutamist kõikjal ELis; 

3. kiidab heaks komisjoni võetud kohustuse uurida korrapäraselt kodanike arvamusi ja 
muresid seoses ühtse turu toimimisega; kutsub siiski komisjoni üles korraldama põhjaliku 
uuringu konkreetsete probleemide kohta, millega ELi liikuvad kodanikud eri 
liikmesriikides kokku puutuvad, ja esitama konkreetsed ettepanekud meetmete kohta, 
mida tuleb võtta ELi või liikmesriikide tasandil; 

Sotsiaalkindlustus ELis

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles korraldama määrust 883/2004 ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklit 153 järgides uuringuid, et tagada ELis liikuvate kodanike 
sotsiaalkindlustuskaitse järjepidevus ja võrdne kohtlemine asjaomase liikmesriigi 
kodanikega, võttes ühtlasi arvesse üldsüsteemi täiendavat valikulist, vabatahtlikku ja 
ülekantavat sotsiaalkindlustussüsteemi Euroopa tasandil, et luua sotsiaalpoliitika 
valdkonnas tihedam koostöö; varasemad kaalutlused sotsiaalkindlustussüsteemide 28. 
režiimi kohta tuleks ajakohastada ja uuringutesse kaasata;

5. nõuab tungivalt, et liikmesriigid teeksid kõik vajaliku keerukate riiklike haldusmenetluste 
lihtsustamiseks ning tagaksid, et töötajatele, tööandjatele ja teistele piiriülese tööhõive 
osapooltele oleks kättesaadav kogu vajalik teave nende tööalaste õiguste ja kohustuste 
kohta, näiteks sotsiaalkindlustuse ning sealhulgas töötuskaitse, tervishoiu ja 
maksueeskirjade valdkonnas; on seisukohal, et see teave peab olema võimaluse korral 
elektrooniliselt kättesaadav enne liikuvuskogemust, selle ajal ja pärast seda;

6. nõuab tungivalt, et komisjon asutaks ELi tasandil keskse koordineerimispunkti, mille 
eesmärk oleks liikuvate töötajate, tööandjate ja teiste huvirühmade murede kaardistamine, 
et leida liikmesriikidevahelisi lahendusi ja vältida liikuvusega seotud töösuhetest, 
sealhulgas töötajate lähetamisest põhjustatud probleeme;
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7. kutsub liikmesriike üles kohtlema ELi kodanike kolmandate riikide kodanikest 
pereliikmeid heausksete klientidena kõikides haldusmenetlustes, mille nad peavad läbima;

8. palub liikmesriikidel luua kõigile ELi liikuvatele inimestele ühtne kontaktpunkt, mis 
võimaldaks neil oma töö ja elukohaga seotud haldusküsimustega tegeleda ning oma 
õiguste ja kohustuste kohta teavet saada ühes kohas vastuvõtjariigis ja annaks ühtlasi 
võimaluse interneti teel haldusmenetlusi korraldada, et tõhustada ELis liikuvate kodanike 
õiguste teostamist;

Tervishoid teises liikmesriigis

9. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma asjakohaseid meetmeid tagamaks, et kõiki 
kodanikke teavitataks igakülgselt Euroopa ravikindlustuskaardist tulenevatest õigustest ja 
nende rahalistest kohustustest tervishoiu- ja muude teenuste kasutamise korral eri 
liikmesriikides; rõhutab, et see teave peab olema kergesti kättesaadav, ka elektrooniliselt, 
ning arusaadav ja kättesaadav ka puuetega inimestele;

10. kutsub komisjoni üles tagama, et Euroopa ravikindlustuskaart väljastataks nõudmisel 
kõikidele kodanikele, kellel on sellele õigus, ning et eeskirjade mis tahes väärkohaldamine 
lõpetataks viivitamata; kutsub liikmesriike üles esitama teavet lisakindlustuse või muude 
toimingute kohta, mis võivad olla kodanikele vajalikud, et saada välisriikides 
samasuguseid tervishoiuteenuseid nagu kodumaal;

11. nõuab tungivalt, et liikmesriigid lihtsustaksid ja kiirendaksid haldusmenetlusi välismaal 
osutatud ravi kulude hüvitamiseks ja tagaksid, et nende sotsiaalkindlustus- ja 
ravikindlustusasutused pakuksid liikuvatele kodanikele piisavat kaitset;

Kvalifikatsiooni tunnustamine

12. tunneb heameelt Euroopa kutsekaardi kasutuselevõtu üle, mida toetab siseturu 
infosüsteem (IMI), mille kohaselt hinnatakse kaardi kriteeriume eesmärgiga lihtsustada 
haldusmenetlusi ja vabatahtlikku piiriülest liikumist ELis; leiab ka seda, et siseturu 
infosüsteemiga on võimalik saavutada kiirem koostöö koduliikmesriigi ja vastuvõtva riigi 
vahel, et lahendada ELi tööturul püsivaid vastuolusid;

13. kordab oma üleskutset liikmesriikidele aidata kaasa keeleõppele varases eas, kehtestada 
formaalse ja mitteformaalse hariduse ning elukestva õppe ja teises liikmesriigis 
omandatud oskuste tunnustamise süsteem ja kooskõlastada seda paremini tööturu 
vajadustega, et kujundada edaspidiseks välja võrreldavate kvalifikatsioonidega tööjõud, 
mis võib kasu tuua ühisele Euroopa tööturule ja tõsta tootlikkuse taset; rõhutab ka 
vajadust jätkata tööd riikide sertifitseerimissüsteemide ühtlustamiseks Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku abil;

14. on arvamusel, et haridusasutused peaksid selgitama väljastatava diplomi lisas, kuidas on 
võimalik hinnata nende väljastatud riiklikku diplomit ja võrrelda seda teiste liikmesriikide, 
eriti naaberriikide diplomitega;

15. juhib tähelepanu direktiivis 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta 
sätestatud automaatse tunnustamise menetluse edule ja palub hinnata võimalust laiendada 
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seda teistele elukutsetele;

16. palub, et liikmesriigid teeksid kõik vajaliku struktuuri- ja ühtekuuluvusfondidest 
vahendite saamiseks ja kasutaksid saadud summasid kutseharidusega seotud programmide 
jaoks, et tagada täiendav toetus VKEdele;

Nulltolerantsus diskrimineerimise suhtes

17. kutsub komisjoni üles kohaldama liikmesriikide ELi õiguse vastaste diskrimineerivate 
tööalaste eeskirjade ja tavade suhtes nulltolerantsi ning algatama viivitamata asjakohased 
menetlused, kui ELi õigust ei järgita; kutsub ühtlasi komisjoni üles mitte leppima 
kõikvõimalike muude diskrimineerivate või liialdatud tavade, kontrollide või nõuetega, 
mis takistavad Euroopa töötajaid ja tööandjaid oma EList tulenevaid õigusi kasutamast; 

18. tuletab meelde, et liikumisvabadus on põhiõigus, mida töötajad peavad saama teostada 
ilma eri liikmesriikide töötajate kodakondsusel põhineva diskrimineerimiseta nii 
töölevõtmisel, töö tasustamisel kui ka muude töötingimuste puhul; leiab, et selle vabaduse 
tagamiseks tuleks töötajaid teavitada, kehtestada piisavad õiguskaitsevahendid ja kõik 
liikmesriigid peaksid asjaomaseid ELi eeskirju rangelt rakendama;

19. rõhutab vajadust toetada Euroopa tööturuasutuste süsteemi (EURES) ja selle tõhusat 
sidumist riiklike töövahendussüsteemidega, sest see on üks vahenditest, mis aitab võidelda 
liidusisese töötuse vastu ja tulla toime suutmatusega täita töökohti, kuna puuduvad sobiva 
kvalifikatsiooniga kandidaadid;

20. kutsub komisjoni üles jälgima hoolikalt direktiivi 2000/78/EÜ ülevõtmist ja tõhusat 
kohaldamist liikmesriikides ning vajakajäämiste avastamisel sekkuma; kutsub liikmesriike 
ja nõukogu üles pidama esmatähtsaks võtta kiiresti vastu direktiivi ettepanek, millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet sõltumata isikute usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest;

21. soovitab komisjonil ja liikmesriikidel parandada uutele ettevõtjatele praegu kehtivaid 
tingimusi, et kasutada paremini ära nende suurt potentsiaali luua uusi jätkusuutlikke 
töökohti; toonitab vajadust vähendada haldustakistusi, mis raskendavad teiste 
liikmesriikide töötajate värbamist väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate poolt; kutsub 
liikmesriike samuti üles pakkuma ühest kohast teavet ettevõtjatele, kes soovivad 
investeerida teise liikmesriiki ja seal töökohti luua, kaitstes ühtlasi Euroopa sotsiaalset 
mudelit;

22. tunneb heameelt ühtse turu foorumi järelduste üle, milles kutsutakse üles parandama 
töötajate lähetamise direktiivi rakendamist ja kohaldamist;

23. toonitab vajadust parandada töötingimusi ja tagada lähetatud töötajatele ELis mis tahes 
diskrimineerimiseta piisav kaitse; nõuab töötajate lähetamise direktiivi rakendamise ja 
kohaldamise parandamist tihedas koostöös sotsiaalpartneritega;

Välismaal pensionile jäämine

24. kordab oma üleskutset komisjonile hinnata pensionifonde käsitlevaid erinevaid eeskirju ja 
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vajadust parandada pensioniõiguste, eelkõige tööandjapensionide ülekantavust, kui 
töötajad liiguvad ühe tööandja juurest teise juurde ja ühest liikmesriigist teise;

Muud ühisturuga seotud mureküsimused tööhõive ja sotsiaalvaldkonnas

25. tunneb heameelt komisjoni ettepanekute üle, mille eesmärk on lihtsustada piiriüleste 
tervishoiuteenuste kättesaadavust; kutsub komisjoni ja liikmesriike tungivalt üles tagama 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta direktiivi 2011/24/EL 
(patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius) kiire ja tõhus rakendamine, 
võttes nõuetekohaselt arvesse universaalsuse, kvaliteetse ravi kättesaadavuse, võrdsuse ja 
solidaarsuse põhimõtteid; kutsub lisaks komisjoni ja liikmesriike üles jätkama tööd oma 
eesmärgi nimel saavutada 2020. aastaks telemeditsiiniteenuste ja e-tervishoiuteenuste 
laialdane kasutuselevõtt; toetab ühtlasi katseprojekte, mis on mõeldud ELi kodanikele 
turvalise juurdepääsu tagamiseks nende patsiendiandmetele internetis ja ravidokumentide 
koostalitluse tagamiseks, et kindlustada seeläbi patsientide ravi järjepidevus;

26. märgib, et riigihanked on tähtis turupõhine vahend, millel on oma osa jätkusuutliku 
tööhõive ja töötingimuste edendamisel; nõuab, et hankelepingute täitmisel järgitaks 
sotsiaalstandardeid ja kollektiivlepinguid ning makstaks seadusega sätestatud 
miinimumpalka ja -tasusid; 

27. nõuab tungivalt, et liikmesriigid lihtsustaksid riigihankemenetlust, et tagada õiglane 
juurdepääs kõigile Euroopa ettevõtetele ning julgustada kandideerivaid ettevõtteid esitama 
teavet oma ühiskondliku vastutuse taseme kohta.
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