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Muudatusettepanek 13
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(ELTL) artikli 153 kohaselt võivad 
Euroopa Parlament ja nõukogu 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
direktiivide vastuvõtmise teel kehtestada 
miinimumnõuded järk-järgulise 
rakendamise kohta, mille eesmärk on 
parandada töötingimusi, tööliste kaitset, 
kui tööleping on lõppenud, teavitamist ja 
konsulteerimist ning töökeskkonda, et 
kaitsta töötajate tervist ja ohutust. Sellistes 
direktiivides tuleb hoiduda haldus-, 
finants- ja õiguslike piirangute 
kehtestamisest viisil, mis pidurdaks 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
loomist ja arengut.

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(ELTL) artikli 153 kohaselt võivad 
Euroopa Parlament ja nõukogu 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
direktiivide vastuvõtmise teel kehtestada 
miinimumnõuded järk-järgulise 
rakendamise kohta, mille eesmärk on 
parandada töötingimusi, tööliste kaitset, 
kui tööleping on lõppenud, teavitamist ja 
konsulteerimist ning töökeskkonda, et 
kaitsta töötajate tervist ja ohutust.

Or. en

Muudatusettepanek 14
Claudette Abela Baldacchino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Praegune õiguslik olukord põhjustab 
liikmesriikides sama kategooria töötajate 
erinevat kohtlemist, olenevalt sellest, kas 
liikmesriik praeguste õigusaktidega lubatud 
väljajätmisi ja erandeid kohaldab või mitte.
Tähelepanuväärne arv liikmesriike on 
väljajätmisi kasutanud vähesel määral.

(5) Praegune õiguslik, mis on osaliselt 
tingitud meremehe elukutse eripärast,
olukord põhjustab liikmesriikides sama 
kategooria töötajate erinevat kohtlemist, 
olenevalt sellest, kas liikmesriik praeguste 
õigusaktidega lubatud väljajätmisi ja 
erandeid kohaldab või mitte.
Tähelepanuväärne arv liikmesriike on 
väljajätmisi kasutanud vähesel määral ja 
hõlmanud meremehed 
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kollektiivlepingutega, mis annab teatud 
kaitse. Lisaks on ILO meretöönormide 
konventsiooni jõustumine augustis 2013 
samm õiges suunas, mis tagab mõnede, 
ehkki mitte kõigi töötajate õiguste osas 
rahvusvahelisel tasandil võrdsed 
võimalused.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Claudette Abela Baldacchino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Tuleb tagada, et merelaevade töötajad, 
keda käesolev direktiiv hõlmab, ja nende 
õigused, mida liikmesriigid on tunnustanud 
direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 
2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja/või 2001/23/EÜ 
rakendavate riiklike õigusnormidega, 
oleksid kaitstud.

(10) Tuleb tagada, et merelaevade töötajad, 
keda käesolev direktiiv hõlmab, ja nende 
õigused, mida liikmesriigid on tunnustanud 
direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ, 
2002/14/EÜ, 98/59/EÜ ja/või 2001/23/EÜ 
rakendavate riiklike õigusnormidega, 
oleksid kaitstud vastavalt muudatustes 
esitatud kvalifikatsioonidele ja 
tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 16
Claudette Abela Baldacchino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Merelaevade töötajatel on õigus 
ohutule ja kindlale töökohale, kus 
järgitakse ohutusnõudeid, neil peaksid 
olema õiglased tööhõive tingimused, 
inimväärsed elu- ja töötingimused, 
sealhulgas sotsiaalkaitse.
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Or. en

Muudatusettepanek 17
Claudette Abela Baldacchino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Aastal 2006 kehtestatud 
meretöönormide konventsioon sätestab 
meremeeste õigused korralikele 
töötingimustele laias teemaderingis ja 
tagab ühtsed õigused ja kaitse tööl kõigile 
merelaevade töötajatele sõltumata nende 
rahvusest ja laeva lipust. Selle eesmärk on 
saavutada konventsiooni ülemaailmse 
kohaldamise kaudu meremeestele sobivad 
töötingimused ja kindlustada normidest 
kinni pidavatele laevandusettevõtjatele 
ausa konkurentsi.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Claudette Abela Baldacchino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c) EL peaks alati püüdma parandada 
laeva pardal töö- ja elutingimusi, et 
muuta need Euroopa merelaevade 
töötajatele atraktiivsemaks.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Claudette Abela Baldacchino
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 d) Liidu eesmärk peaks olema 
internetipõhise side parandamine 
laevadel, näiteks interneti kättesaadavuse
suurendamine, ja selle mõistliku 
kasutamise tagamine laeva pardal, et 
aidata kaasa käesoleva direktiivi 
rakendamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)
Direktiiv 2008/94/EÜ
Artikkel 1 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

‘2. Liikmesriigid võivad erandina 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
välja jätta teatavate töötajarühmade 
nõuded muude tagatise liikide olemasolu 
tõttu, kui on kindlaks tehtud, et need 
annavad kõnealustele isikutele 
käesolevast direktiivist tulenevaga 
samaväärse kaitse. Mingil juhul ei tohi 
eeltoodud säte võimaldada meremeeste või 
kalurite väljaarvamist.’

Or. en

Muudatusettepanek 21
Elisabeth Schroedter
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1
Direktiiv 2008/94/EÜ
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 1 lõige 3 asendatakse järgmisega: Artikli 1 lõige 3 jäetakse välja;

‘3. Kui liikmesriikide siseriiklikes 
õigusaktides juba kohaldatakse sellist 
sätet, võivad liikmesriigid füüsilise isiku 
poolt palgatud koduabilised käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja jätta.”.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Claudette Abela Baldacchino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3
Direktiiv 2002/14/EÜ
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 3 lõige 3 asendatakse järgmisega: Artikli 3 lõige 3 jäetakse välja.

‘3. Liikmesriigid võivad teha erandi 
käesolevast direktiivist, kohaldades 
erisätteid avamerel sõitvate laevade 
meeskondade suhtes, kui nende sätetega 
on direktiiviga samaväärsel tasemel 
tagatud asjaomaste töötajate õigus 
teavitamisele ja konsulteerimisele ja selle 
õiguse tõhus kasutamine.”.

Or. en

Selgitus

Ei ole mingit põhjust, miks, pidades silmas kaasaegseid sidepidamismeetodeid ja võimalusi 
sotsiaalse dialoogi pidamiseks riikide meremeeste ja reederite organisatsioonidega, ei saaks 
direktiivi sätteid täita.
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Muudatusettepanek 23
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 
Direktiiv 2002/14/EÜ
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad teha erandi 
käesolevast direktiivist, kohaldades 
erisätteid avamerel sõitvate laevade 
meeskondade suhtes, kui nende sätetega on 
direktiiviga samaväärsel tasemel tagatud 
asjaomaste töötajate õigus teavitamisele ja 
konsulteerimisele ja selle õiguse tõhus 
kasutamine.

Liikmesriigid võivad rakendada käesolevat 
direktiivi, kohaldades erisätteid, mis on 
kohandatud avamerel sõitvate laevade 
meeskondade vajadustega, kui nende 
sätetega on direktiiviga samaväärsel 
tasemel tagatud asjaomaste töötajate õigus 
teavitamisele ja konsulteerimisele ja selle 
õiguse tõhus kasutamine. Liikmesriigid on 
kohustatud teavitama asjaomaseid 
sotsiaalpartnereid ja Euroopa Komisjoni 
nendest sätetest.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 3
Direktiiv 98/59/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige 1a: välja jäetud

„1a. Kui kavandatav meeskonnaliikmete 
kollektiivne koondamine on seotud 
merelaeva ülevõtmisega või tuleneb 
sellest, võivad liikmesriigid pärast 
sotsiaalpartneritega konsulteerimist anda 
pädevatele riiklikele asutustele õiguse 
teha erandeid lõikes 1 sätestatud 
ajavahemiku kohaldamisest kas osaliselt 
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või täies ulatuses järgmistel asjaoludel:

(a) ülevõtmise objektiks on üksnes üks või 
mitu merelaeva;

(b) tööandja omab ainult ühte 
merelaeva.”.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 3
Direktiiv 98/59/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kavandatav meeskonnaliikmete 
kollektiivne koondamine on seotud 
merelaeva ülevõtmisega või tuleneb sellest, 
võivad liikmesriigid pärast 
sotsiaalpartneritega konsulteerimist anda 
pädevatele riiklikele asutustele õiguse 
teha erandeid lõikes 1 sätestatud 
ajavahemiku kohaldamisest kas osaliselt 
või täies ulatuses järgmistel asjaoludel:

Kui kavandatav meeskonnaliikmete 
kollektiivne koondamine on seotud 
merelaeva ülevõtmisega või tuleneb sellest, 
võivad liikmesriigid pärast 
sotsiaalpartneritega konsulteerimist
rakendada käesolevat direktiivi, 
kohaldades erisätteid avamerel sõitvate 
laevade meeskondade suhtes, tingimusel, 
et need konkreetsed sätted tagavad 
samaväärse kaitse asjaomaste töötajate 
õiguste suhtes.

(a) ülevõtmise objektiks on üksnes üks või 
mitu merelaeva;

(b) tööandja omab ainult ühte merelaeva.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Claudette Abela Baldacchino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 3
Direktiiv 98/59/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1a (uus)



PE527.971v01-00 10/12 AM\1016463ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kavandatav meeskonnaliikmete 
kollektiivne koondamine on seotud 
merelaeva ülevõtmisega või tuleneb sellest, 
võivad liikmesriigid pärast
sotsiaalpartneritega konsulteerimist anda 
pädevatele riiklikele asutustele õiguse teha 
erandeid lõikes 1 sätestatud ajavahemiku 
kohaldamisest kas osaliselt või täies 
ulatuses järgmistel asjaoludel:

Kui kavandatav meeskonnaliikmete 
kollektiivne koondamine on seotud 
merelaeva ülevõtmisega või tuleneb sellest, 
võivad liikmesriigid pärast
sotsiaalpartneritelt nõusoleku saamist
anda pädevatele riiklikele asutustele õiguse 
teha erandeid lõikes 1 sätestatud 
ajavahemiku kohaldamisest kas osaliselt 
või täies ulatuses järgmistel asjaoludel:

Or. en

Muudatusettepanek 27
Claudette Abela Baldacchino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt 2
Direktiiv 2001/23/EÜ
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
liikmesriigis registreeritud ja/või tema lipu 
all sõitva ja ettevõtja, ettevõtte või selle osa 
staatuses oleva merelaeva ülemineku 
suhtes ning seda ka juhul, kui see laev ei 
asu territooriumil, kus kehtib 
asutamisleping.

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
liikmesriigis registreeritud ja/või tema lipu 
all sõitva ja ettevõtja, ettevõtte või selle osa 
staatuses oleva merelaeva ülemineku 
suhtes ning seda ka juhul, kui see laev ei 
asu territooriumil, kus kehtib 
asutamisleping, samuti kohaldatakse seda 
muude merelaevade suhtes, mis toimivad 
lepingu territoriaalse kohaldamisala 
alusel.

Or. en

Selgitus

Selleks, et tagada võrdsus ja vältida mittesooduskohtlemist.
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Muudatusettepanek 28
Elisabeth Schroedter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/23/EÜ
Artikkel 1 – lõige 4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) lisatakse lõige 4: välja jäetud

„4. Liikmesriigid võivad pärast 
sotsiaalpartneritega konsulteerimist 
sätestada, et käesoleva direktiivi II 
peatükki ei kohaldata järgmistel 
asjaoludel:

(a) ülevõtmise objektiks on üksnes üks või 
mitu merelaeva;

(b) ülevõtmise objektiks olev ettevõte või 
äriühing omab ainult ühte merelaeva.”.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Claudette Abela Baldacchino

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2001/23/EÜ
Artikkel 1 – lõige 4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) lisatakse lõige 4: välja jäetud

Liikmesriigid võivad pärast 
sotsiaalpartneritega konsulteerimist 
sätestada, et käesoleva direktiivi II 
peatükki ei kohaldata järgmistel 
asjaoludel:

(a) ülevõtmise objektiks on üksnes üks või 
mitu merelaeva;

(b) ülevõtmise objektiks olev ettevõte või 
äriühing omab ainult ühte merelaeva.
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Or. en

Selgitus

Selleks, et tagada võrdsus ja vältida mittesooduskohtlemist.

Muudatusettepanek 30
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi ülevõtmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt viie aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi ülevõtmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt kahe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Or. en


