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Muudatusettepanek 16
Sari Essayah, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuna ühendusel ei ole asjakohaseid 
horisontaalseid õigusakte, võib kolmandate 
riikide kodakondsusega töötajate õiguste 
vahel olla erinevusi sõltuvalt liikmesriigist, 
kus nad töötavad, ja kodakondsusest. Neil 
ei ole liikmesriigi või teiste ELi 
kodanikega võrdseid õigusi. Selleks et 
arendada sisserändepoliitikat sidusalt ning 
vähendada ELi kodanike ja seaduslikult 
töötavate kolmandate riikide kodanike 
õiguste erinevust, ning täienduseks 
sisserände tegevuskavale, tuleks kehtestada 
ühised õigused ja eeskätt täpsustada 
valdkonnad, kus seaduslikult töötavaid 
kolmandate riikide kodanikke, kellel veel 
ei ole pikaajalise elaniku staatust, 
käsitletakse võrdselt liikmesriigi 
kodanikega. Nende sätete eesmärk on 
kehtestada ELis ühtsed tingimused, 
tunnustada panust, mille liikmesriikides 
seaduslikult töötavad kolmandate riikide 
kodanikud annavad Euroopa majandusse 
oma töö ja maksude maksmisega, ning 
kehtestada kaitsvad meetmed, millega 
vähendatakse kolmandate riikide kodanike 
võimalikust ekspluateerimisest tulenevat 
ebaõiglast konkurentsi asjaomase 
liikmesriigi kodanike ja kolmandate riikide 
kodanike vahel.

(9) Kuna ühendusel ei ole asjakohaseid 
horisontaalseid õigusakte, võib kolmandate 
riikide kodakondsusega töötajate õiguste 
vahel olla erinevusi sõltuvalt liikmesriigist, 
kus nad töötavad, ja kodakondsusest. Neil 
ei ole liikmesriigi või teiste ELi 
kodanikega võrdseid õigusi. Selleks et 
arendada sisserändepoliitikat sidusalt ning 
vähendada ELi kodanike ja seaduslikult 
töötavate kolmandate riikide kodanike 
õiguste erinevust, ning täienduseks 
sisserände tegevuskavale, tuleks kehtestada 
ühised õigused ja eeskätt täpsustada 
valdkonnad, kus seaduslikult töötavaid 
kolmandate riikide kodanikke, kellel veel 
ei ole pikaajalise elaniku staatust, 
käsitletakse võrdselt liikmesriigi 
kodanikega. Nende sätete eesmärk on 
kehtestada ELis ühtsed tingimused, 
tunnustada panust, mille liikmesriikides 
seaduslikult töötavad kolmandate riikide 
kodanikud annavad Euroopa majandusse 
oma töö ja maksude maksmisega, ning 
kehtestada kaitsvad meetmed, millega 
vähendatakse kolmandate riikide kodanike 
võimalikust ekspluateerimisest tulenevat 
ebaõiglast konkurentsi asjaomase 
liikmesriigi kodanike ja kolmandate riikide 
kodanike vahel. Ilma et see piiraks 
töösuhte tõlgendamist teistes ELi 
õigusaktides, tähistab mõiste „kolmandast 
riigist pärit töötaja”, nagu on sätestatud 
käesoleva direktiivi artikli 2 punktis b, 
kolmanda riigi kodanikku, kes on lubatud 
liikmesriiki, elab seal seaduslikult ja 
kellele on antud luba töötada tasustatud 
töösuhte raames siseriikliku õiguse alusel 
ja/või kõnealuse liikmesriigi tava 
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kohaselt;

Or. en

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on selgitada, et mõiste “kolmandast riigist pärit töötaja” ei mõjuta 
töösuhte mõiste tõlgendamist teistes ELi õigusaktides, sest ELi tööõiguse valdkonnas ei ole 
töösuhte mõistet üheselt määratletud. Pealegi tundub, et komisjoni pakutud tõlgendus erineb 
vähemalt mõnes liikmesriigis kasutusel olevatest mõistetest.

Muudatusettepanek 17
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuna ühendusel ei ole asjakohaseid 
horisontaalseid õigusakte, võib kolmandate 
riikide kodakondsusega töötajate õiguste 
vahel olla erinevusi sõltuvalt liikmesriigist, 
kus nad töötavad, ja kodakondsusest. Neil 
ei ole liikmesriigi või teiste ELi 
kodanikega võrdseid õigusi. Selleks et 
arendada sisserändepoliitikat sidusalt ning 
vähendada ELi kodanike ja seaduslikult 
töötavate kolmandate riikide kodanike 
õiguste erinevust, ning täienduseks 
sisserände tegevuskavale, tuleks kehtestada 
ühised õigused ja eeskätt täpsustada 
valdkonnad, kus seaduslikult töötavaid 
kolmandate riikide kodanikke, kellel veel 
ei ole pikaajalise elaniku staatust, 
käsitletakse võrdselt liikmesriigi 
kodanikega. Nende sätete eesmärk on 
kehtestada ELis ühtsed tingimused, 
tunnustada panust, mille liikmesriikides 
seaduslikult töötavad kolmandate riikide 
kodanikud annavad Euroopa majandusse 
oma töö ja maksude maksmisega, ning 
kehtestada kaitsvad meetmed, millega 
vähendatakse kolmandate riikide 
kodanike võimalikust ekspluateerimisest 

(9) Kuna ühendusel ei ole asjakohaseid 
horisontaalseid õigusakte, võib kolmandate 
riikide kodakondsusega töötajate õiguste 
vahel olla erinevusi sõltuvalt liikmesriigist, 
kus nad töötavad, ja kodakondsusest. Neil 
ei ole liikmesriigi või teiste ELi 
kodanikega võrdseid õigusi. Selleks et 
arendada sisserändepoliitikat sidusalt ning 
vähendada ELi kodanike ja seaduslikult 
töötavate kolmandate riikide kodanike 
õiguste erinevust, ning täienduseks 
sisserände tegevuskavale, tuleks kehtestada 
ühised õigused ja eeskätt täpsustada 
valdkonnad, kus seaduslikult töötavaid 
kolmandate riikide kodanikke, kellel veel 
ei ole pikaajalise elaniku staatust, 
käsitletakse võrdselt liikmesriigi 
kodanikega. Nende sätete eesmärk on 
kehtestada ELis ühtsed tingimused, 
tunnustada panust, mille kolmandate 
riikide kodanikud annavad Euroopa
ühiskonda ja võitlusse ebaõiglase
konkurentsi vastu asjaomase liikmesriigi 
kodanike ja kolmandate riikide kodanike 
vahel.
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tulenevat ebaõiglast konkurentsi 
asjaomase liikmesriigi kodanike ja 
kolmandate riikide kodanike vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Vilija Blinkevičiūtė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuna ühendusel ei ole asjakohaseid 
horisontaalseid õigusakte, võib kolmandate 
riikide kodakondsusega töötajate õiguste 
vahel olla erinevusi sõltuvalt liikmesriigist, 
kus nad töötavad, ja kodakondsusest. Neil 
ei ole liikmesriigi või teiste ELi 
kodanikega võrdseid õigusi. Selleks et 
arendada sisserändepoliitikat sidusalt ning 
vähendada ELi kodanike ja seaduslikult 
töötavate kolmandate riikide kodanike 
õiguste erinevust, ning täienduseks 
sisserände tegevuskavale, tuleks kehtestada 
ühised õigused ja eeskätt täpsustada 
valdkonnad, kus seaduslikult töötavaid 
kolmandate riikide kodanikke, kellel veel 
ei ole pikaajalise elaniku staatust, 
käsitletakse võrdselt liikmesriigi 
kodanikega. Nende sätete eesmärk on 
kehtestada ELis ühtsed tingimused, 
tunnustada panust, mille liikmesriikides 
seaduslikult töötavad kolmandate riikide 
kodanikud annavad Euroopa majandusse 
oma töö ja maksude maksmisega, ning 
kehtestada kaitsvad meetmed, millega 
vähendatakse kolmandate riikide kodanike 
võimalikust ekspluateerimisest tulenevat 
ebaõiglast konkurentsi asjaomase 
liikmesriigi kodanike ja kolmandate riikide 
kodanike vahel.

(9) Kuna ühendusel ei ole asjakohaseid 
horisontaalseid õigusakte, võib kolmandate 
riikide kodakondsusega töötajate õiguste 
vahel olla erinevusi sõltuvalt liikmesriigist, 
kus nad töötavad, ja kodakondsusest. Neil 
ei ole liikmesriigi või teiste ELi 
kodanikega võrdseid õigusi. Selleks et 
arendada sisserändepoliitikat sidusalt ning 
vähendada ELi kodanike ja seaduslikult 
töötavate kolmandate riikide kodanike 
õiguste erinevust, ning täienduseks 
sisserände tegevuskavale, tuleks kehtestada 
ühised õigused ja eeskätt täpsustada 
valdkonnad, kus seaduslikult töötavaid 
kolmandate riikide kodanikke, kellel veel 
ei ole pikaajalise elaniku staatust, 
käsitletakse võrdselt liikmesriigi 
kodanikega. Nende sätete eesmärk on 
kehtestada ELis ühtsed tingimused, 
tunnustada panust, mille liikmesriikides 
seaduslikult töötavad kolmandate riikide 
kodanikud annavad seaduslikku tööturgu 
ja Euroopa majandusse oma töö ja 
maksude maksmisega, ning kehtestada 
kaitsvad meetmed, millega vähendatakse 
kolmandate riikide kodanike võimalikust 
ekspluateerimisest tulenevat ebaõiglast 
konkurentsi asjaomase liikmesriigi 
kodanike ja kolmandate riikide kodanike 
vahel.

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriigis töötavaid kolmandate 
riikide kodanikke tuleks kohelda võrdsena 
ka sotsiaalkindlustuse vallas.
Sotsiaalkindlustuse liigid on kindlaks 
määratud nõukogu 14. juuni 1971. aasta 
määrusega (EMÜ) nr 1408/1971 
sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise
kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende 
pereliikmete suhtes. Nõukogu 14. mai 
2003. aasta määrusega (EÜ) nr 859/2003
(millega laiendatakse määruse (EMÜ) nr 
1408/71 ja määruse (EMÜ) nr 574/72 
sätteid kolmandate riikide kodanikele, keda 
need sätted juba ei hõlma üksnes nende 
kodakondsuse alusel) laiendatakse määruse
(EMÜ) nr 1408/1971 sätteid kolmandate 
riikide kodanikele, kes elavad seaduslikult 
Euroopa Liidus ja kes on piiriüleses 
olukorras. Sotsiaalkindlustuse valdkonnas 
võrdset kohtlemist käsitlevaid käesoleva 
direktiivi sätteid kohaldatakse ka isikute 
suhtes, kes tulevad liikmesriiki otse 
kolmandast riigist. Siiski ei tohi käesoleva 
direktiiviga anda kolmandate riikide 
kodanikele, kellel on 
liikmesriikidevahelisi piiriüleseid seoseid, 
ulatuslikumaid õigusi sotsiaalkindlustuse 
valdkonnas kui need, mis on ette nähtud 
kehtivate ühenduse õigusaktidega.

(16) Liikmesriigis töötavaid kolmandate 
riikide kodanikke tuleks kohelda võrdsena 
ka sotsiaalkindlustuse vallas.
Sotsiaalkindlustuse liigid on kindlaks 
määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu
29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 
883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta. Nõukogu 14. mai 
2003. aasta määrusega (EÜ) nr 859/2003
(millega laiendatakse määruse (EMÜ) nr 
1408/71 ja määruse (EMÜ) nr 574/72 
sätteid kolmandate riikide kodanikele, keda 
need sätted juba ei hõlma üksnes nende 
kodakondsuse alusel) laiendatakse määruse
(EMÜ) nr 1408/1971 sätteid kolmandate 
riikide kodanikele, kes elavad seaduslikult 
Euroopa Liidus ja kes on piiriüleses 
olukorras. Sotsiaalkindlustuse valdkonnas 
võrdset kohtlemist käsitlevaid käesoleva 
direktiivi sätteid kohaldatakse ka isikute 
suhtes, kes tulevad liikmesriiki otse 
kolmandast riigist.

Or. en

Selgitus

Küsimus on arutamisel asjaomase määruse ajakohastamise raames: käesolevas põhjenduses 
ei tohiks nendest läbirääkimistest ette rutata.
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Muudatusettepanek 20
Sari Essayah, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriigis töötavaid kolmandate 
riikide kodanikke tuleks kohelda võrdsena 
ka sotsiaalkindlustuse vallas.
Sotsiaalkindlustuse liigid on kindlaks 
määratud nõukogu 14. juuni 1971. aasta 
määrusega (EMÜ) nr 1408/1971 
sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise 
kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende 
pereliikmete suhtes. Nõukogu 14. mai 
2003. aasta määrusega (EÜ) nr 859/2003
(millega laiendatakse määruse (EMÜ) nr 
1408/71 ja määruse (EMÜ) nr 574/72 
sätteid kolmandate riikide kodanikele, keda 
need sätted juba ei hõlma üksnes nende 
kodakondsuse alusel) laiendatakse määruse
(EMÜ) nr 1408/1971 sätteid kolmandate 
riikide kodanikele, kes elavad seaduslikult 
Euroopa Liidus ja kes on piiriüleses 
olukorras. Sotsiaalkindlustuse valdkonnas 
võrdset kohtlemist käsitlevaid käesoleva 
direktiivi sätteid kohaldatakse ka isikute 
suhtes, kes tulevad liikmesriiki otse 
kolmandast riigist. Siiski ei tohi käesoleva 
direktiiviga anda kolmandate riikide 
kodanikele, kellel on liikmesriikidevahelisi 
piiriüleseid seoseid, ulatuslikumaid õigusi 
sotsiaalkindlustuse valdkonnas kui need, 
mis on ette nähtud kehtivate ühenduse 
õigusaktidega.

(16) Liikmesriigis töötavaid kolmandate 
riikide kodanikke tuleks kohelda võrdsena 
ka sotsiaalkindlustuse vallas.
Sotsiaalkindlustuse liigid on kindlaks 
määratud nõukogu 14. juuni 1971. aasta 
määrusega (EMÜ) nr 1408/1971 
sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise 
kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende 
pereliikmete suhtes. Nõukogu 14. mai 
2003. aasta määrusega (EÜ) nr 859/2003
(millega laiendatakse määruse (EMÜ) nr 
1408/71 ja määruse (EMÜ) nr 574/72 
sätteid kolmandate riikide kodanikele, keda 
need sätted juba ei hõlma üksnes nende 
kodakondsuse alusel) laiendatakse määruse
(EMÜ) nr 1408/1971 sätteid kolmandate 
riikide kodanikele, kes elavad seaduslikult 
Euroopa Liidus ja kes on piiriüleses 
olukorras. Sotsiaalkindlustuse valdkonnas 
võrdset kohtlemist käsitlevaid käesoleva 
direktiivi sätteid kohaldatakse ka isikute 
suhtes, kes sisenevad liikmesriiki otse 
kolmandast riigist, ent sätted lubavad 
liikmesriikidel piirduda võrdse kohtlemise 
osas nende isikutega, kellel on töökoht.
Siiski ei tohi käesoleva direktiiviga anda 
kolmandate riikide kodanikele, kellel on 
liikmesriikidevahelisi piiriüleseid seoseid, 
ulatuslikumaid õigusi sotsiaalkindlustuse 
valdkonnas kui need, mis on ette nähtud 
kehtivate ühenduse õigusaktidega, ega 
piirata liikmesriikide õigust korraldada 
oma sotsiaalkindlustussüsteeme ja 
määrata kindlaks tingimused, mille alusel 
isikud hõlmatakse 
sotsiaalkindlustussüsteemi. Lisaks sellele 
ei tohi käesoleva direktiiviga anda õigusi 
olukordades, mis jäävad väljapoole ELi 
õigusaktide reguleerimisala, näiteks 
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kolmandas riigis elavatele pereliikmetele.

Or. en

Selgitus

Pidades silmas direktiivi kohaldamisala, st asjaolu, et direktiiv hõlmab isikuid, kes sisenevad 
konkreetsesse liikmesriiki töö eesmärgil, aga ka neid, kelle elamisluba annab neile õiguse 
töötada, on äärmiselt oluline, et artiklis 12 käsitletaks elukohapõhiste 
sotsiaalkindlustussüsteemide olemasolu, säilitades liikmesriikide jaoks võimaluse piirduda 
sotsiaalkindlustuse valdkonnas võrdse kohtlemise tagamisel töösuhtes olevate isikutega, 
vältimaks elukohapõhistesse sotsiaalkindlustussüsteemidesse oluliste ja laiaulatuslike 
muudatuste tegemist.

Muudatusettepanek 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Liikmesriigis töötavaid kolmandate 
riikide kodanikke tuleks kohelda võrdsena 
ka sotsiaalkindlustuse vallas.
Sotsiaalkindlustuse liigid on kindlaks 
määratud nõukogu 14. juuni 1971. aasta 
määrusega (EMÜ) nr 1408/1971 
sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise 
kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende 
pereliikmete suhtes. Nõukogu 14. mai 
2003. aasta määrusega (EÜ) nr 859/2003 
(millega laiendatakse määruse (EMÜ) nr 
1408/71 ja määruse (EMÜ) nr 574/72 
sätteid kolmandate riikide kodanikele, 
keda need sätted juba ei hõlma üksnes 
nende kodakondsuse alusel) laiendatakse 
määruse (EMÜ) nr 1408/1971 sätteid 
kolmandate riikide kodanikele, kes elavad 
seaduslikult Euroopa Liidus ja kes on 
piiriüleses olukorras. Sotsiaalkindlustuse 
valdkonnas võrdset kohtlemist käsitlevaid 
käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse ka 
isikute suhtes, kes tulevad liikmesriiki otse 
kolmandast riigist. Siiski ei tohi käesoleva 

(16) Liikmesriigis töötavaid kolmandate 
riikide kodanikke tuleks kohelda võrdsena 
ka sotsiaalkindlustuse vallas.
Sotsiaalkindlustuse liigid on kindlaks 
määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu
29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 
883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta.
Sotsiaalkindlustuse valdkonnas võrdset 
kohtlemist käsitlevaid käesoleva direktiivi 
sätteid kohaldatakse ka isikute suhtes, kes 
tulevad liikmesriiki otse kolmandast riigist.
Siiski ei tohi käesoleva direktiiviga anda 
kolmandate riikide kodanikele, kellel on 
liikmesriikidevahelisi piiriüleseid seoseid, 
ulatuslikumaid õigusi sotsiaalkindlustuse 
valdkonnas kui need, mis on ette nähtud 
kehtivate ühenduse õigusaktidega.
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direktiiviga anda kolmandate riikide 
kodanikele, kellel on liikmesriikidevahelisi 
piiriüleseid seoseid, ulatuslikumaid õigusi 
sotsiaalkindlustuse valdkonnas kui need, 
mis on ette nähtud kehtivate ühenduse 
õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamist käsitlev uus õigusakt on määrus (EÜ) nr 
883/2004.

Muudatusettepanek 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) ELi õigusaktid ei piira 
liikmesriikide õigust korraldada oma 
sotsiaalkindlustussüsteeme. Kuna 
kõnealune valdkond on ELi tasandil 
ühtlustamata, kehtestavad liikmesriigid 
ise oma õigusaktides 
sotsiaalkindlustushüvitiste saamise 
tingimused ning selliste hüvitiste suuruse
ja saamise ajavahemiku. Seda õigust 
teostades peavad liikmesriigid siiski 
järgima ELi õigust. Käesoleva direktiiviga 
hõlmatud kolmandate riikide kodanikud 
peaksid vastama pädeva liikmesriigi 
õigusaktides sätestatud tingimustele 
sotsiaalkindlustussüsteemiga hõlmamise 
või hüvitiste saamise õiguse kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 23
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Liikmesriigid peaksid ratifitseerima 
ÜRO Peaassamblee poolt 18. detsembril 
1990. aastal vastu võetud rahvusvahelise 
konventsiooni võõrtöötajate ja nende 
perekonnaliikmete õiguste kaitse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Sari Essayah, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „kolmandast riigist pärit töötaja“ –
kolmanda riiki kodanik, kes on lubatud 
liikmesriiki ja kellele on antud luba selles 
liikmesriigis seaduslikult töötada;

b) „kolmandast riigist pärit töötaja” – ilma 
et see piiraks töösuhte tõlgendamist teistes 
ELi õigusaktides, kolmanda riigi kodanik, 
kes on lubatud liikmesriiki, elab seal 
seaduslikult ja kellele on antud luba 
töötada tasustatud töösuhte raames 
siseriikliku õiguse alusel ja/või kõnealuse 
liikmesriigi tava kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 
96/71/EÜ, nii kaua kui nad viibivad 

b) kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 
96/71/EÜ, nii kaua kui nad viibivad 
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lähetuses; lähetuses; käesolev direktiiv ei mõjuta 
liikmesriikide pädevust seoses kolmandate 
riikide kodanike juurdepääsu ja 
lubamisega oma tööturule. Direktiiv ei 
piira liikmesriikide õigust säilitada või 
kehtestada siseriiklikke tööturgu 
käsitlevaid sisserände-eeskirju; 

Or. de

Selgitus

On äärmiselt oluline selgitada, et direktiivi ettepanek koos direktiiviga 96/71/EÜ ei mõjuta 
liikmesriikide pädevust seoses kolmandate riikide kodanike lubamisega oma siseriiklikule 
tööturule. Ei tohi kahjustada liikmesriikide õigust otsustada ise selle üle, keda nad oma 
tööturule lubavad. 

Muudatusettepanek 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötingimused, sealhulgas palk ja töölt 
vabastamine, samuti töötervishoid ja 
tööohutus;

a) töötingimused, sealhulgas palk, puhkus, 
tööaeg ja töölt vabastamine, samuti 
töötervishoid ja tööohutus, võttes arvesse 
kehtivaid üldiseid kollektiivlepinguid;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Pascale Gruny

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) töötingimused, sealhulgas palk ja töölt 
vabastamine, samuti töötervishoid ja 
tööohutus;

a) töötingimused, sealhulgas palk ja töölt 
vabastamine, samuti töötervishoid ja 
tööohutus ning tööaeg, tasustatud 
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puhkused ja distsiplinaarõigus;

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on laiendada võrdse kohtlemise võimalusi.

Muudatusettepanek 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) sotsiaalkindlustusliigid, mis on kindlaks 
määratud nõukogu 14. juuni 1971. aasta 
määrusega (EMÜ) nr 1408/1971 
sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise 
kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende 
pereliikmete suhtes. Määrusega (EÜ) nr
859/2003 laiendati määruse (EMÜ) nr 
1408/71 ja selle rakendusmääruse (EMÜ) 
nr 574/72 kehtivust nendele kolmandate 
riikide kodanikele, keda need õigusaktid 
veel ei hõlma üksnes nende kodakondsuse 
alusel;

e) sotsiaalkindlustusliigid, mis on kindlaks 
määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu
29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 
883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta;

Or. en

Selgitus

Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamist käsitlev uus õigusakt on määrus (EÜ) nr 
883/2004.
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Muudatusettepanek 29
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) sotsiaalkindlustusliigid, mis on kindlaks 
määratud nõukogu 14. juuni 1971. aasta 
määrusega (EMÜ) nr 1408/1971 
sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise
kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende 
pereliikmete suhtes. Määrusega (EÜ) nr 
859/2003 laiendati määruse (EMÜ) nr 
1408/71 ja selle rakendusmääruse (EMÜ) 
nr 574/72 kehtivust nendele kolmandate 
riikide kodanikele, keda need õigusaktid 
veel ei hõlma üksnes nende kodakondsuse 
alusel;

e) siseriiklike õigusaktide sätted, mis
käsitlevad sotsiaalkindlustusliike, nagu 
need on kindlaks määratud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004.
aasta määrusega (EÜ) nr 883/2004 
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta. Samuti määrusega
kaasnev määrus, millega laiendati
sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamine nendele kolmandate 
riikide kodanikele, keda need õigusaktid 
veel ei hõlma üksnes nende kodakondsuse 
alusel, ning kes elavad seaduslikult 
Euroopa Liidus ja on piiriüleses 
olukorras;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) juurdepääs kaupadele ja teenustele ning 
üldsusele kättesaadavate kaupade ja 
teenuste pakkumisele, sealhulgas 
elamispinna saamisega seotud menetlused 
ja tööhõiveametite pakutav abi.

h) juurdepääs kaupadele ja teenustele ning 
üldsusele kättesaadavate kaupade ja 
teenuste pakkumisele, sealhulgas 
elamispinna saamisega seotud menetlused 
ja tööhõiveametite pakutav abi ja 
nõustamisteenused vastavalt siseriiklikule 
õigusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) piirates käesoleva artikli lõikes 1 
nimetatud õigusi kooskõlas siseriikliku 
õigusega; 

Or. de

Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõttest tulenevalt tuleb jätta liikmesriikide endi otsustada, kas anda 
kolmandate riikide kodanikele ulatuslikumad õigused. Siiski tuleks liikmesriikidele vähemalt 
näha ette võimalus piirata artikli 12 lõikes 1 nimetatud õigusi. 

Muudatusettepanek 32
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad oma riigi
kodanikega võrdset kohtlemist piirata
järgmiselt:

2. Liikmesriigid võivad oma riigi 
kodanikega võrdset kohtlemist piirata
ainult järgmistel juhtudel:

Or. en
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Muudatusettepanek 33
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) piirates lõike 1 punktis h nimetatud 
õigusi sotsiaalkorterite suhtes juhtudega, 
kui kolmanda riigi kodanik on 
liikmesriigis elanud või tal on õigus seal 
elada vähemalt kolm aastat;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 34
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) piirates lõike 1 punktis h nimetatud 
õigusi sotsiaalkorterite suhtes juhtudega, 
kui kolmanda riigi kodanik on 
liikmesriigis elanud või tal on õigus seal 
elada vähemalt kolm aastat;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) piirates lõike 1 punktides a, b ja g 
nimetatud õigusi vaid nende kolmandatest 
riikidest pärit töötajatega, kellel on 

välja jäetud
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töökoht;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) piirates lõike 1 punktis e nimetatud 
õigusi vaid nende kolmandatest riikidest 
pärit töötajatega, kellel on töökoht, välja 
arvatud töötuskindlustusega seotud 
õigused.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 37
Sari Essayah, Carl Haglund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) piirates lõike 1 punktis e nimetatud
õigusi vaid nende kolmandatest riikidest 
pärit töötajatega, kellel on töökoht, välja 
arvatud töötuskindlustusega seotud 
õigused.

e) piirdudes lõike 1 punktis e nimetatud
õiguste andmisel selliste kolmandate 
riikide kodanikega, kellel on töökoht, välja 
arvatud selliste isikute töötushüvitised, 
kelle õigus töötushüvitistele tuleneb 
eelnevast töötamisest vastavas 
liikmesriigis;

Or. en

Selgitus

Pidades silmas direktiivi kohaldamisala, st asjaolu, et direktiiv hõlmab isikuid, kes sisenevad 
konkreetsesse liikmesriiki töö eesmärgil, aga ka neid, kelle elamisluba annab neile õiguse 
töötada, on äärmiselt oluline, et artiklis 12 käsitletaks elukohapõhiste 
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sotsiaalkindlustussüsteemide olemasolu, säilitades liikmesriikide jaoks võimaluse piirduda 
sotsiaalkindlustuse valdkonnas võrdse kohtlemise tagamisel töösuhtes olevate isikutega, 
vältimaks elukohapõhistesse sotsiaalkindlustussüsteemidesse oluliste ja laiaulatuslike 
muudatuste tegemist.

Muudatusettepanek 38
Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vanaduse, töövõimetuse või surma 
korral makstakse kolmandasse riiki 
ümber asuvatele kolmandatest riikidest 
pärit töötajatele või selliste töötajate 
ülalpidamisel olnud isikutele, kelle 
õigused tulenevad kõnealusest töötajast, 
seadusega ettenähtud hüvitisi, mis 
põhinevad töötaja varasemal tööga 
hõivatusel ja mis teeniti välja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklis 3 
määratletud õigusaktide kohaselt, 
samadel tingimustel ja samas ulatuses kui 
asjaomase liikmesriigi kodanikele 
kolmandasse riiki ümberasumise korral. 
Liikmesriigid võivad käesoleva sätte 
kohaldamise tingimuseks seada selle, et 
on olemas kahepoolsed lepingud, millega 
tunnustatakse pensionide vastastikust 
ülekandmist ja seatakse sisse tehniline 
koostöö.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
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meetmeid tagamaks, et käesolevas 
direktiivis sätestatud õiguste igasugune 
rikkumine vaidlustatakse kohtus. 

Or. en


