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Muudatusettepanek 1
Sari Essayah

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 liidul ei ole asjakohaseid 
horisontaalseid õigusakte, võib kolmandate 
riikide kodakondsusega töötajate õiguste 
vahel olla erinevusi sõltuvalt liikmesriigist, 
kus nad töötavad, ja kodakondsusest.
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
miinimumtingimused, 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 
kohaselt.
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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 2
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel,
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Rui Tavares

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 

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 võidelda kolmandate riikide 
kodanike võimalikust ekspluateerimisest
tuleneva ebaõiglase konkurentsi vastu
asjaomase liikmesriigi kodanike ja 
kolmandate riikide kodanike vahel.
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kodanike vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 3
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Käesoleva direktiiviga ei tuleks 
hõlmata neid liikmesriiki lähetatud
kolmandate riikide kodanikke, keda
hõlmatakse Euroopa parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 1996. aasta
direktiiviga 96/71/EÜ töötajate lähetamise 
kohta seoses teenuste osutamisega, ega 
kolmandate riikide kodanikke, kes 
sisenevad liikmesriiki rahvusvaheliste 
kokkulepetega võetud kohustuste raames, 
millega hõlbustatakse teatavatesse 
kategooriatesse kuuluvate, kaubanduse ja 
investeeringutega seotud füüsiliste isikute 
liikmesriiki sisenemist ja seal ajutist 
viibimist. Neid ei tuleks direktiiviga 
hõlmata põhjusel, et nad ei osale 
liikmesriigi tööturul.

12. Lähetatud kolmanda riigi kodanikud 
ei ole käesoleva direktiiviga hõlmatud. See
ei tohiks takistada kohtlemast kolmandate 
riikide kodanikke, kes elavad ja töötavad 
seaduslikult liikmesriigis ja keda
lähetatakse teise liikmesriiki, võrdsena 
liikmesriigi kodanikega kogu lähetuse 
kestel nende töötingimuste osas, mida ei 
mõjuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1996. aasta direktiivi
96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta 
seoses teenuste osutamisega) 
kohaldamine.

Or. en

Muudatusettepanek 4
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14a. Töötingimuste all käesoleva direktiivi 
tähenduses tuleks mõista vähemalt palka 
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ja töölt vabastamist, töötervishoidu ja 
tööohutust, tööaega ja puhkust, võttes 
arvesse kehtivaid kollektiivlepinguid.

Or. en

Muudatusettepanek 5
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. Kolmanda riigi kodaniku 
kutsekvalifikatsiooni, mis on saadud teises 
liikmesriigis, tuleks tunnistada samal viisil 
kui liidu kodanike omi ning kolmandas 
riigis saadud kvalifikatsiooni tuleb võtta 
arvesse vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. septembri 2005. aasta 
direktiivile 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
kohta.

15. Kolmanda riigi kodaniku 
kutsekvalifikatsiooni, mis on saadud teises 
liikmesriigis, tuleb tunnustada samal viisil 
kui liidu kodanike omi ning kolmandas 
riigis saadud kvalifikatsiooni tuleb võtta 
arvesse vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. septembri 2005. aasta 
direktiivile 2005/36 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
kohta. Kolmandatest riikidest pärit 
töötajate õigus võrdsele kohtlemisele 
seoses diplomite, tunnistuste ja muude 
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide 
tunnustamisega riigi asjaomase menetluse 
kohaselt ei piira liikmesriigi pädevust 
lubada kõnealused kolmandatest riikidest 
pärit töötajad oma tööturule.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16. Liikmesriigis töötavaid kolmandate 
riikide kodanikke tuleks kohelda võrdsena 

16. Liikmesriigis töötavaid kolmandate 
riikide kodanikke tuleks kohelda võrdsena 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ria Oomen-Ruijten

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 

16. Kolmandatest riikidest pärit töötajaid
tuleks kohelda võrdsena ka 
sotsiaalkindlustuse vallas.
Sotsiaalkindlustuse liigid on kindlaks 
määratud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta 
määrusega (EÜ) nr 883/2004 
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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.

sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta.
Sotsiaalkindlustuse valdkonnas võrdset 
kohtlemist käsitlevaid käesoleva direktiivi 
sätteid kohaldatakse ka töötajate suhtes, 
kes tulevad liikmesriiki otse kolmandast 
riigist. Siiski ei tohi käesoleva direktiiviga 
anda kolmandatest riikidest pärit 
töötajatele, kellel on liikmesriikidevahelisi 
piiriüleseid seoseid, ulatuslikumaid õigusi 
sotsiaalkindlustuse valdkonnas kui need, 
mis on ette nähtud kehtivate liidu
õigusaktidega. Lisaks sellele ei tohiks 
käesoleva direktiiviga anda õigusi 
olukordades, mis jäävad liidu õiguse 
reguleerimisalast välja, näiteks 
kolmandas riigis elavatele pereliikmetele. 
Käesoleva direktiiviga antud õigused 
kehtivad ainult nende pereliikmete suhtes, 
kes kolivad elama mis tahes liikmesriigis 
asuva kolmanda riigi töötaja juurde 
seoses perekonna taasühinemisega, või 
neile pereliikmete suhtes, kes juba 
seaduslikult elavad antud liikmesriigis.

Or. en

Muudatusettepanek 8
Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16a. 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.
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Or. en

Muudatusettepanek 9
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16b. Liikmesriigid peaksid võrdset 
kohtlemist rakendama vähemalt nende 
kolmandate riikide kodanike suhtes, kes 
on tööga hõivatud või kes on pärast 
minimaalset töötamise aega registreeritud 
töötuna. Mis tahes võrdse kohtlemise 
piirangud sotsiaalkindlustuse vallas 
käesoleva direktiivi alusel ei tohiks piirata 
õigusi, mis on antud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta 
määrusega (EL) nr 1231/2010, millega 
laiendatakse määrust (EÜ) nr 883/2004 ja 
määrust (EÜ) nr 987/2009 kolmandate 
riikide kodanikele, keda nimetatud 
määrused veel ei hõlma üksnes nende 
kodakondsuse tõttu1.

1 ELT L 344, 29.12.2010, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16a. Kolmandatest riikidest pärit töötajate 
võrdne kohtlemine ei hõlma kutseõppe 
valdkonnas sotsiaalabiskeemide abil 
rahastatavaid meetmeid.
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Or. en

Muudatusettepanek 11
Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 12
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kolmandate riikide kodanikele 
liikmesriigis elamise ja töötamise ühtse loa 
väljaandmise ühtne menetlus, et lihtsustada 
nende lubamist riiki ning nende staatuse 
kontrollimist, ning

a) kolmandate riikide kodanikele 
liikmesriigis töötamise eesmärgil elamist 
võimaldava ühtse loa väljaandmise ühtne 
menetlus, et lihtsustada menetlusi nende
lubamiseks riiki ning nende staatuse 
kontrollimist, ning

Or. en

Selgitus
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Muudatusettepanek 13
Alejandro Cercas

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 siseriikliku 
õiguse alusel ja/või kõnealuse liikmesriigi 
tava kohaselt antud luba selles 
liikmesriigis töötada;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Ria Oomen-Ruijten

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” –
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
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Muudatusettepanek 15
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) mis tahes kolmanda riigi kodanikule, 
v.a juhul kui muude ELi õigusaktidega on 
talle antud suurema ulatusega õigused;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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 
lähetuses;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 17
Alejandro Cercas

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 
lähetuses;

b) kelle suhtes kohaldatakse direktiivi 
96/71/EÜ, nii kaua kui nad viibivad 
lähetuses, ning see ei mõjuta 
liikmesriikide pädevust seoses kolmandate 
riikide kodanike juurdepääsu ja 
lubamisega oma tööturule;
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Or. en

Muudatusettepanek 18
Ria Oomen-Ruijten

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 
lähetuses;

b) kes viibivad lähetuses, nii kaua kui nad 
viibivad lähetuses ja neile kohaldatakse
direktiivi 96/71/EÜ;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Sari Essayah

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 
lähetuses;

b) kes viibivad lähetuses, nii kaua kui nad 
viibivad lähetuses;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Gesine Meissner

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 
lähetuses;

b) kes viibivad lähetuses, nii kaua kui nad 
viibivad lähetuses;
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Or. en

Muudatusettepanek 21
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmandatest riikidest pärit töötajaid 
koheldakse võrdselt kodanikega vähemalt
järgmistes valdkondades:

Artikli 3 lõike 1 punktides b ja c 
nimetatud kolmandatest riikidest pärit 
töötajaid koheldakse võrdselt selle 
liikmesriigi kodanikega, kus nad elavad,
järgmistes valdkondades:

Or. en

Muudatusettepanek 22
Jean Lambert

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, puhkus ja 
distsiplinaarmenetlused, võttes arvesse 
kehtivaid üldiseid kollektiivlepinguid, ja 
õigus otsida uut töökohta;

Or. en

Selgitus

Võõrtöötajal nagu ka mis tahes teisel töötajal peab olema õigus valida ja vahetada oma 
tööandjat vastavalt ILO (Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni) konventsioonile nr 143.

Muudatusettepanek 23
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
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Rui Tavares

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 24
Alejandro Cercas

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, tööaeg ja puhkus, võttes
arvesse kehtivaid üldiseid 
kollektiivlepinguid;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Alejandro Cercas

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 

e) sotsiaalkindlustusliigid, mis on kindlaks 
määratud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusega (EÜ) nr 883/2004;
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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;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ria Oomen-Ruijten

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 määrusega (EÜ) nr 883/2004;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Alejandro Cercas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) maksusoodustused; g) maksusoodustused, eeldusel et töötajat 
peetakse asjaomases liikmesriigis 
maksuresidendiks;
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Or. en

Muudatusettepanek 28
Ria Oomen-Ruijten

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) maksusoodustused; g) maksusoodustused, eeldusel et töötajat 
peetakse asjaomases liikmesriigis 
maksuresidendiks;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Alejandro Cercas

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

Muudatusettepanek 30
Ria Oomen-Ruijten

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

üldsusele kättesaadavate kaupade ja 
teenuste pakkumisele, sealhulgas 
elamispinna saamisega seotud menetlused
vastavalt siseriiklikule õigusele. Käesoleva 
lõike kohaldamine ei piira 
lepinguvabadust vastavalt Euroopa Liidu
ja liikmesriikide õigusaktidele.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 - lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ha) tööhõiveametite pakutavad 
nõustamisteenused.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nõudes hariduse või koolituse 
saamiseks nõuetekohase keeleoskuse 
tõendamist.
Ülikooli pääsemisele võib kehtestada 
teatava hariduslike eeltingimuste täitmise 
nõude;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 33
Ria Oomen-Ruijten

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) nõudes hariduse või koolituse 
saamiseks nõuetekohase keeleoskuse 
tõendamist. Ülikooli pääsemisele võib 
kehtestada teatava hariduslike 
eeltingimuste täitmise nõude;

a) vastavalt lõike 1 punktile c:

– piirates selle kohaldamist nendele 
kolmandatest riikidest pärit töötajatele, 
kellel on töökoht;
– jättes välja need kolmandatest riikidest 
pärit töötajad, kes on lubatud liikmesriigi 
territooriumile vastavalt direktiivile 
2004/114/EÜ;
– jättes välja õppe- ja toimetulekutoetused 
ning -laenud või muud toetused ja 
laenud;
– kehtestades vastavalt siseriiklikule 
õigusele teatavad eeltingimused 
(sealhulgas keeleoskus ja õppemaksu 
maksmine) juurdepääsuks ülikooli- ja 
keskkoolijärgsele ning kutseharidusele, 
mis ei ole otseselt seotud konkreetse 
tööga;

Or. en
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Muudatusettepanek 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) piirates lõike 1 punktis c nimetatud 
õigusi piirangute kehtestamisega 
õppetoetuste suhtes;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 35
Ria Oomen-Ruijten

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) piirates lõike 1 punktis c nimetatud 
õigusi piirangute kehtestamisega 
õppetoetuste suhtes;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 36
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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 

välja jäetud
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elada vähemalt kolm aastat;

Or. en

Muudatusettepanek 37
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 38
Alejandro Cercas

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 
töökoht;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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 
töökoht;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 40
Ria Oomen-Ruijten

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 
töökoht;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 41
Jean Lambert

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 
töökoht;

d) piirates lõike 1 punktis a nimetatud 
õigusi vaid nende kolmandatest riikidest 
pärit töötajatega, kellel on töökoht;
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Or. en

Muudatusettepanek 42
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine 
Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst,
Rui Tavares

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 43
Jean Lambert

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
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Muudatusettepanek 44
Alejandro Cercas

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) kasutades elukohakriteeriume (nt 
elukohapõhised, aga mitte 
kutsetegevusega seotud toetused), juhul 
kui elamisluba on välja antud muul kui 
töötamise eesmärgil, kuid elamisluba 
annab õiguse töötada.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Ria Oomen-Ruijten

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) lõike 1 punktis e nimetatud õigusi 
kolmandatest riikidest pärit töötajatele võib 
piirata ainult nende töötajate suhtes, kes 
on töötanud vähem kui kuus kuud, ning 
ei tohi piirata nende töötajate suhtes, kes 
on registreeritud töötutena.
Lisaks võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõike 1 punkti e ei kohaldata perehüvitiste 
osas nende kolmandate riikide kodanike 
suhtes, kellel ei ole luba töötada 
liikmesriigi territooriumil rohkem kui 
kuus kuud, nende kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kellel on luba 
õpinguteks, või nende kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kellel on lubatud töötada 
viisa alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 46
Sari Essayah

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) piirates lõike 1 punktis e nimetatud 
õigusi kolmandatest riikidest pärit 
töötajatega, kuid mitte piirates neid õigusi 
nendele kolmandatest riikidest pärit 
töötajatega, kellel on töökoht või kes on 
töötanud vähemalt kuus kuud ja on 
registreeritud töötutena. Lisaks võivad 
liikmesriigid otsustada, et lõike 1 punkti e 
ei kohaldata perehüvitiste osas nende 
kolmandate riikide kodanike suhtes, kellel 
ei ole luba töötada liikmesriigi 
territooriumil rohkem kui kuus kuud, 
nende kolmandate riikide kodanike 
suhtes, kellel on luba õpinguteks, või 
nende kolmandate riikide kodanike 
suhtes, kellel on lubatud töötada viisa 
alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Gesine Meissner

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) piirates lõike 1 punktis e nimetatud 
õigusi kolmandatest riikidest pärit 
töötajatega, kuid mitte piirates neid õigusi 
nendele kolmandatest riikidest pärit 
töötajatega, kellel on töökoht või kes on 
töötanud vähemalt kuus kuud ja on 
registreeritud töötutena.
Lisaks võivad liikmesriigid otsustada, et 
lõike 1 punkti e ei kohaldata perehüvitiste 
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osas nende kolmandate riikide kodanike 
suhtes, kellel ei ole luba töötada 
liikmesriigi territooriumil rohkem kui 
kuus kuud, nende kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kellel on luba 
õpinguteks, või nende kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kellel on lubatud töötada 
viisa alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Ria Oomen-Ruijten

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) seoses lõike 1 punktiga g 
piirates kohaldamist juhtudega, kus 
kolmandast riigist pärit töötaja 
perekonnaliikmetel, kellele ta soodustusi 
taotleb, on registreeritud või alaline 
elukoht asjaomase liikmesriigi 
territooriumil.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Sari Essayah

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. 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 
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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 50
Jean Lambert

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. 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; 
kui mingil põhjusel sotsiaalkindlustus- või 
konkreetsed pensionimaksed ei too 
endaga kaasa pensioniõigusi või nende 
hilisemat väljamaksmist, tuleb enne 
kolmanda riigi kodaniku lahkumist need 
talle hüvitada;

Or. en
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Selgitus

Kui isikutelt teadvalt nõutakse maksete tegemist pensioniskeemidesse (sh riiklikesse), mis ei 
too endaga kaasa hüvitiste maksmist, on tegu diskrimineeriva kohtlemisega.

Muudatusettepanek 51
Ria Oomen-Ruijten

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Alejandro Cercas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Käesolevat direktiivi kohaldatakse, 
ilma et see mõjutaks õigusi ja 
põhimõtteid, mis on kehtestatud 18. 
oktoobri 1961. aasta Euroopa 
sotsiaalharta ja 24. novembri 1977. aasta 
võõrtööliste õigusliku seisundi Euroopa 
konventsiooniga. 

Or. en



AM\859135ET.doc 29/29 PE460.645v01-00

ET


