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Muudatusettepanek 16
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) ELi toimimise lepingu artikli 20 lõikes 
1 on sätestatud, et liidu kodakondsus 
täiendab liikmesriikide kodakondsust ja et 
iga isik, kellel on mõne liikmesriigi 
kodakondsus, on liidu kodanik. Artikli 20 
lõikes 2 on sätestatud, et liidu kodanikel on 
asutamislepingutes sätestatud õigused ja 
kohustused ning muu hulgas on neil õigus 
vabalt liikuda ja elada liikmesriikide 
territooriumil. Liidu kodanike vaba 
liikumise ja elamise õigus on sätestatud ka 
ELi toimimise lepingu artiklis 21.

(1) ELi toimimise lepingu artikli 20 lõikes 
1 on sätestatud, et liidu kodakondsus 
täiendab liikmesriikide kodakondsust ja et 
iga isik, kellel on mõne liikmesriigi 
kodakondsus, on liidu kodanik. Artikli 20 
lõikes 2 on sätestatud, et liidu kodanikel on 
asutamislepingutes sätestatud õigused ja 
kohustused ning muu hulgas on neil õigus 
ilma igasuguse diskrimineerimiseta (nt 
rahvuse alusel) vabalt liikuda ja elada 
liikmesriikide territooriumil. Liidu 
kodanike vaba liikumise ja elamise õigus 
on sätestatud ka ELi toimimise lepingu 
artiklis 21.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) ELi toimimise lepingu artikliga 45 
on tagatud töötajate liikumisvabadus, mis 
„nõuab igasuguse kodakondsusel 
põhineva liikmesriikide töötajate 
diskrimineerimise kaotamist nii 
töölevõtmisel, töö tasustamisel kui ka 
muude töötingimuste puhul”.

Or. en
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Selgitus

Lubamatu on töötajate igasugune diskrimineerimine töökohariigis.

Muudatusettepanek 18
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 18 on keelatud igasugune otsene 
või kaudne diskrimineerimine 
kodakondsuse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 19
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Meeste ja naiste võrdväärse 
kaasamisega saab Euroopa kodanike 
aasta kaasa aidata võrdõiguslikkuse 
edendamisele ja võitlemisele 
diskrimineerimisega soo, rassilise või 
etnilise päritolu, usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel, kaasates 
kõiki võrdsetel alustel. Siiski on vaja 
ühiseid horisontaalseid 
diskrimineerimisevastaseid õigusakte 
liikumisvabaduse tõkete eemaldamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 20
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidu kodakondsusega kaasnevad 
õigused on sätestatud ka Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas. Vastavalt harta 
preambulile „liidu kodakondsuse 
kehtestamise ning vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajaneva ala loomisega seab liit 
üksikisiku oma tegevuse keskmesse”. 
Harta V jaotises on sätestatud kodanike 
õigused ning artikliga 45 on ette nähtud iga 
liidu kodaniku õigus liikmesriikide 
territooriumilt vabalt liikuda ja elada.

(3) Liidu kodakondsusega kaasnevad 
õigused on sätestatud ka Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas. Vastavalt harta 
preambulile rajaneb liit „inimväärikuse, 
vabaduse, võrdsuse ja solidaarsuse 
jagamatutel ja universaalsetel 
põhiväärtustel” ning „liidu kodakondsuse 
kehtestamise ning vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajaneva ala loomisega seab liit 
üksikisiku oma tegevuse keskmesse”. 
Harta V jaotises on sätestatud kodanike 
õigused ning artikliga 45 on ette nähtud iga 
liidu kodaniku õigus liikmesriikide 
territooriumilt vabalt liikuda ja elada.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Õigus vabalt liikuda ja elada tuleks 
tagada kõigis liikmesriikides kõigile 
kodanikele ilma diskrimineerimiseta soo, 
rassi, vanuse, puuete või 
kutsekvalifikatsiooni alusel.

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Kinga Göncz
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Sellest tulenevalt seati ka Stockholmi 
programmis kodanikud vabaduse, 
turvalisuse ja õiguse valdkonna Euroopa 
poliitika keskmesse. Programmi eesmärk 
on Euroopa Liidu muutmine 
kodanikukesksemaks, tagades muu hulgas 
vaba liikumise õiguse täieliku teostamise.

(4) Sellest tulenevalt seati ka Stockholmi 
programmis kodanikud vabaduse, 
turvalisuse ja õiguse valdkonna Euroopa 
poliitika keskmesse. Programmi eesmärk 
on Euroopa Liidu muutmine 
kodanikukesksemaks, tagades muu hulgas 
vaba liikumise õiguse täieliku teostamise 
ning kindlustades sellise ala olemasolu, 
kus austatakse mitmekesisust ja kaitstakse 
kõige kaitsetumaid.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Töötajate liikuvus, aga ka hariduse 
kvaliteedi tõstmine üliõpilaste, 
praktikantide ja teadlaste liikuvuse abil on 
üks alussammastest, millel põhineb ELi 
2020. aasta strateegia aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
edendamiseks, kuna liidusiseses 
liikuvuses nähakse võimalust 
majanduskriisi lahendamiseks.

Or. en

Selgitus

Töötajate ja üliõpilaste liikuvuse põhimõte on välja toodud ELi 2020. aasta strateegia 
juhtalgatustes „Noorte liikuvus” ja „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava”.
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Muudatusettepanek 24
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Parlament esitas 15. detsembri 
2010. aasta resolutsioonis põhiõiguste 
olukorra kohta Euroopa Liidus (2009) ja 
tulemusliku rakendamise kohta pärast 
Lissaboni lepingu jõustumist komisjonile 
üleskutse pühendada Euroopa aasta 2013 
kodakondsusele, et seeläbi hoogustada 
arutelu liidu kodakondsuse üle ja teavitada 
liidu kodanikke nende õigustest, 
esmajoones Lissaboni leppe jõustumisest 
tulenevatest uutest õigustest.

(5) Euroopa Parlament esitas 15. detsembri 
2010. aasta resolutsioonis põhiõiguste 
olukorra kohta Euroopa Liidus (2009) ja 
tulemusliku rakendamise kohta pärast 
Lissaboni lepingu jõustumist komisjonile 
üleskutse pühendada Euroopa aasta 2013 
kodakondsusele, et seeläbi hoogustada 
arutelu liidu kodakondsuse üle ja teavitada 
liidu kodanikke nende uutest õigustest, 
esmajoones Lissaboni leppe jõustumisest 
tulenevatest uutest õigustest, nagu 
Euroopa kodanikualgatus ja üksikisiku 
õigused põhiõiguste hartas.

Or. de

Muudatusettepanek 25
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Euroopa Parlament esitas 15. detsembri 
2010. aasta resolutsioonis põhiõiguste 
olukorra kohta Euroopa Liidus (2009) ja 
tulemusliku rakendamise kohta pärast 
Lissaboni lepingu jõustumist komisjonile 
üleskutse pühendada Euroopa aasta 2013 
kodakondsusele, et seeläbi hoogustada 
arutelu liidu kodakondsuse üle ja teavitada 
liidu kodanikke nende õigustest, 
esmajoones Lissaboni leppe jõustumisest 
tulenevatest uutest õigustest.

(5) Euroopa Parlament esitas 15. detsembri 
2010. aasta resolutsioonis põhiõiguste 
olukorra kohta Euroopa Liidus (2009) ja 
tulemusliku rakendamise kohta pärast 
Lissaboni lepingu jõustumist komisjonile 
üleskutse pühendada Euroopa aasta 2013 
kodakondsusele, et seeläbi hoogustada 
arutelu liidu kodakondsuse üle ja teavitada 
liidu kodanikke nende õigustest ja 
vabadustest, esmajoones Lissaboni leppe 
jõustumisest tulenevatest uutest õigustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Evelyn Regner

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Lissaboni lepingu jõustumisega 
tõsteti Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
ning Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioon samale 
tasemele esmases õiguses sätestatud nelja 
põhivabadusega. Euroopa Liit peab 
kasutama Euroopa kodanike aastat 
(2013) selleks, et selgitada kodanikele 
nende põhiõigusi, mis on tagatud esmase 
õiguse kohaselt, sest need õigused tagavad 
kodanikele turvalisuse ja kaitse 
raamistiku.

Or. de

Muudatusettepanek 27
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Maastrichti lepinguga 1992. aastal 
võeti kasutusele ELi kodakondsuse 
mõiste, mis annab igale liidu kodanikule 
põhiõiguse vabalt liikuda ja elada liidu 
piires. Amsterdami lepinguga 1997. aastal 
tugevdati veelgi liidu kodakondsusega 
seonduvaid õigusi.

Or. en

Selgitus

Euroopa kodaniku esimene õigus on õigus reisida, töötada ja elada igal pool ELi piires.
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Maastrichti lepingus on see õigus sätestatud kodakondsuse peatükis, Amsterdami lepinguga 
kehtestati menetlus meetmete võtmiseks ELi riigi vastu, kes rikub kodanike põhiõigusi.

Muudatusettepanek 28
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Eelkõige aitavad vaba liikumine ja
töötajate liikuvus tulla toime tööturu 
demograafiliste muutuste tagajärgedega 
ning ühtlasi suurendavad need inimeste 
töölevõtmise võimalusi ja parandavad 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. 
Samuti on vaba liikumine erinevate ELi 
õigusest tulenevate õiguste (näiteks 
tarbijate õigus pääseda juurde kaupadele 
ja teenustele või õigused, mis on reisijatel 
ja turistidel) piiriülese kasutamise 
hädavajalik eeltingimus ning ühtlasi seda 
soodustav tegur. Seega võib vaba 
liikumise edendamine parandada 
kodanike võimalusi saada ühtsest turust 
täit kasu ning samas on tegemist ka 
majanduskasvu olulise käivitajaga.

(7) Euroopa kodakondsus ei piirdu teises 
liikmesriigis vabalt liikumise ja töötamise 
õiguse kasutamisega. Liit tagab erinevad 
õigused, millest kõik kodanikud peaksid 
teadlikud olema ja mida nad peaksid 
saama vabalt kasutada: õigus koolitusele, 
tervishoiule ja vanaduspensionile ning 
õigus tarbida kaupu ja teenuseid. 
Kodanikele peaks olema kättesaadav ka 
teave kõigi õiguskaitsevahendite kohta, 
juhul kui nende õigusi ei järgita.

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Eelkõige aitavad vaba liikumine ja 
töötajate liikuvus tulla toime tööturu 
demograafiliste muutuste tagajärgedega 
ning ühtlasi suurendavad need inimeste 
töölevõtmise võimalusi ja parandavad 

(7) Vaba liikumine ja töötajate liikuvus on 
mõnevõrra aidanud leevendada tööturu 
demograafiliste muutuste tagajärgi, kuid ei 
saa pakkuda püsivat lahendust antud 
probleemile. Samuti on vaba liikumine 
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Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. 
Samuti on vaba liikumine erinevate ELi 
õigusest tulenevate õiguste (näiteks 
tarbijate õigus pääseda juurde kaupadele ja 
teenustele või õigused, mis on reisijatel ja 
turistidel) piiriülese kasutamise hädavajalik 
eeltingimus ning ühtlasi seda soodustav 
tegur. Seega võib vaba liikumise 
edendamine parandada kodanike võimalusi 
saada ühtsest turust täit kasu ning samas on 
tegemist ka majanduskasvu olulise 
käivitajaga.

erinevate ELi õigusest tulenevate õiguste 
(näiteks tarbijate õigus pääseda juurde 
kaupadele ja teenustele või õigused, mis on 
reisijatel ja turistidel) piiriülese kasutamise 
hädavajalik eeltingimus ning ühtlasi seda 
soodustav tegur. Seega võib vaba liikumise 
edendamine parandada kodanike võimalusi 
saada ühtsest turust täit kasu ning samas on 
tegemist ka majanduskasvu olulise 
käivitajaga.

Or. de

Muudatusettepanek 30
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Eelkõige aitavad vaba liikumine ja 
töötajate liikuvus tulla toime tööturu 
demograafiliste muutuste tagajärgedega 
ning ühtlasi suurendavad need inimeste 
töölevõtmise võimalusi ja parandavad 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. 
Samuti on vaba liikumine erinevate ELi 
õigusest tulenevate õiguste (näiteks 
tarbijate õigus pääseda juurde kaupadele ja 
teenustele või õigused, mis on reisijatel ja 
turistidel) piiriülese kasutamise hädavajalik 
eeltingimus ning ühtlasi seda soodustav 
tegur. Seega võib vaba liikumise 
edendamine parandada kodanike võimalusi 
saada ühtsest turust täit kasu ning samas on 
tegemist ka majanduskasvu olulise 
käivitajaga.

(7) Eelkõige aitavad vaba liikumine ja 
töötajate liikuvus tulla toime tööturu 
demograafiliste muutuste tagajärgedega 
ning ühtlasi suurendavad need inimeste 
töölevõtmise võimalusi ja parandavad 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. 
Suurem liidusisene töötajate liikuvus võib 
ühtlasi kaasa aidata Euroopa 2020. aasta 
strateegia eesmärgile saavutada 2020. 
aastaks 20–64aastaste seas 75% tööhõive 
määr. Vaba liikumine hädavajaliku 
eeltingimusena ühtlasi võimaldab või siis 
soodustab erinevate ELi õigusest 
tulenevate õiguste kasutamist, nagu 
tarbijate õigus pääseda juurde kaupadele ja 
teenustele, õigused, mis on reisijatel ja 
turistidel, õigus kohalike töötajatega 
võrdsele kohtlemisele töölevõtmisel, töö 
tasustamisel ja muude töötingimuste 
puhul, sotsiaalkindlustushüvitiste 
ülekandmine või perekonna 
taasühinemise õigus. Seega võib vaba 
liikumise edendamine parandada kodanike 
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võimalusi saada ühtsest turust täit kasu 
ning samas on tegemist ka majanduskasvu 
olulise käivitajaga. Kogemuste ja töötajate 
vahetamine parandab ka majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 
liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Eelkõige aitavad vaba liikumine ja 
töötajate liikuvus tulla toime tööturu 
demograafiliste muutuste tagajärgedega 
ning ühtlasi suurendavad need inimeste 
töölevõtmise võimalusi ja parandavad 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. 
Samuti on vaba liikumine erinevate ELi 
õigusest tulenevate õiguste (näiteks 
tarbijate õigus pääseda juurde kaupadele ja 
teenustele või õigused, mis on reisijatel ja 
turistidel) piiriülese kasutamise hädavajalik 
eeltingimus ning ühtlasi seda soodustav 
tegur. Seega võib vaba liikumise 
edendamine parandada kodanike võimalusi 
saada ühtsest turust täit kasu ning samas on 
tegemist ka majanduskasvu olulise 
käivitajaga.

(7) Eelkõige aitavad vaba liikumine ja 
töötajate liikuvus tulla toime tööturu 
demograafiliste muutuste tagajärgedega, 
võidelda töötusega, luua töökohti ning 
suurendada ja parandada hariduse ja 
kutseõppe võimalusi ning ühtlasi 
suurendavad need inimeste töölevõtmise 
võimalusi ja parandavad Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet. Samuti on vaba 
liikumine erinevate ELi õigusest tulenevate 
õiguste (näiteks tarbijate õigus pääseda 
juurde kaupadele ja teenustele või õigused, 
mis on reisijatel ja turistidel) piiriülese 
kasutamise hädavajalik eeltingimus ning 
ühtlasi seda soodustav tegur. Seega võib 
vaba liikumise edendamine parandada 
kodanike võimalusi saada ühtsest turust täit 
kasu ning samas on tegemist ka 
majanduskasvu olulise käivitaja ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse edasiviiva jõuga.

Or. el

Muudatusettepanek 32
Antigoni Papadopoulou
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Eelkõige aitavad vaba liikumine ja 
töötajate liikuvus tulla toime tööturu 
demograafiliste muutuste tagajärgedega 
ning ühtlasi suurendavad need inimeste 
töölevõtmise võimalusi ja parandavad 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. 
Samuti on vaba liikumine erinevate ELi 
õigusest tulenevate õiguste (näiteks 
tarbijate õigus pääseda juurde kaupadele ja 
teenustele või õigused, mis on reisijatel ja 
turistidel) piiriülese kasutamise hädavajalik 
eeltingimus ning ühtlasi seda soodustav 
tegur. Seega võib vaba liikumise 
edendamine parandada kodanike võimalusi 
saada ühtsest turust täit kasu ning samas on 
tegemist ka majanduskasvu olulise 
käivitajaga.

(7) Eelkõige võivad vaba liikumine ja 
töötajate liikuvus aidata toime tulla
demograafiliste muutuste tagajärgedega ja 
olemasoleva tasakaalustamatusega 
tööturul, aidates nii valdkondi, kus on 
tööjõu puudus, kui ka valdkondi, kus on 
kõrge tööpuudus, ning ühtlasi suurendavad 
need inimeste töölevõtmise võimalusi ja 
parandavad Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet. Samuti on vaba 
liikumine erinevate ELi õigusest tulenevate 
õiguste (näiteks tarbijate õigus pääseda 
juurde kaupadele ja teenustele või õigused, 
mis on reisijatel ja turistidel) piiriülese 
kasutamise hädavajalik eeltingimus ning 
ühtlasi seda soodustav tegur. Seega võib 
vaba liikumise edendamine parandada 
kodanike võimalusi saada ühtsest turust täit 
kasu ning samas on tegemist ka
majanduskasvu olulise käivitajaga.

Or. en

Selgitus

Praegu majanduslikult rasketel aegadel on veelgi olulisem edendada töötajate liikuvust, et 
siseturg saaks täielikult toimida.

Muudatusettepanek 33
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Eelkõige aitavad vaba liikumine ja 
töötajate liikuvus tulla toime tööturu
demograafiliste muutuste tagajärgedega 
ning ühtlasi suurendavad need inimeste 
töölevõtmise võimalusi ja parandavad 

(7) Eelkõige aitavad vaba liikumine ja 
töötajate liikuvus tulla toime 
demograafiliste muutuste tagajärgedega ja 
nõudluse ja pakkumise mittevastavusest 
tulenevate probleemidega tööturul ning 
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Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. 
Samuti on vaba liikumine erinevate ELi 
õigusest tulenevate õiguste (näiteks 
tarbijate õigus pääseda juurde kaupadele ja 
teenustele või õigused, mis on reisijatel ja 
turistidel) piiriülese kasutamise hädavajalik 
eeltingimus ning ühtlasi seda soodustav 
tegur. Seega võib vaba liikumise 
edendamine parandada kodanike võimalusi 
saada ühtsest turust täit kasu ning samas on 
tegemist ka majanduskasvu olulise 
käivitajaga.

ühtlasi suurendavad need inimeste 
töölevõtmise võimalusi ja parandavad 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. 
Samuti on vaba liikumine erinevate ELi 
õigusest tulenevate õiguste (näiteks 
tarbijate õigus pääseda juurde kaupadele ja 
teenustele või õigused, mis on reisijatel ja 
turistidel) piiriülese kasutamise hädavajalik 
eeltingimus ning ühtlasi seda soodustav 
tegur. Seega võib vaba liikumise 
edendamine parandada kodanike võimalusi 
saada ühtsest turust täit kasu ning samas on 
tegemist ka majanduskasvu olulise 
käivitajaga.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Eelkõige aitavad vaba liikumine ja 
töötajate liikuvus tulla toime tööturu 
demograafiliste muutuste tagajärgedega 
ning ühtlasi suurendavad need inimeste 
töölevõtmise võimalusi ja parandavad 
Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. 
Samuti on vaba liikumine erinevate ELi 
õigusest tulenevate õiguste (näiteks 
tarbijate õigus pääseda juurde kaupadele ja 
teenustele või õigused, mis on reisijatel ja 
turistidel) piiriülese kasutamise hädavajalik 
eeltingimus ning ühtlasi seda soodustav 
tegur. Seega võib vaba liikumise 
edendamine parandada kodanike võimalusi 
saada ühtsest turust täit kasu ning samas on 
tegemist ka majanduskasvu olulise 
käivitajaga.

(7) Eelkõige aitavad vaba liikumine ja 
töötajate vabatahtlik liikuvus tulla toime 
tööturu demograafiliste muutuste 
tagajärgedega ning ühtlasi suurendavad 
need inimeste töölevõtmise võimalusi ja 
parandavad Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet. Samuti on vaba 
liikumine erinevate ELi õigusest tulenevate 
õiguste (näiteks tarbijate õigus pääseda 
juurde kaupadele ja teenustele või õigused, 
mis on reisijatel ja turistidel) piiriülese 
kasutamise hädavajalik eeltingimus ning 
ühtlasi seda soodustav tegur. Seega võib 
vaba liikumise edendamine parandada 
kodanike võimalusi saada ühtsest turust täit 
kasu ning samas on tegemist ka 
majanduskasvu olulise käivitajaga.

Or. en
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Muudatusettepanek 35
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Et parandada liidu kodanike 
liikuvust ning kujundada 
ühtekuuluvustunnet, on väga tähtis 
tugevdada liikuvuse instrumente, nagu 
Euroopa elukestva õppe programm ja 
juhtalgatus „Noorte liikuvus”, ning 
paremini teavitada kõiki kodanikke 
selliste instrumentide olemasolust ja 
toimimisest. Ebasoodsas olukorras 
elanikerühmi, kel on raskem osaleda 
liidusiseses liikuvuses, nagu vähese 
haridusega inimesed, eakad või puuetega 
inimesed, tuleks asjakohaselt toetada ning 
neile tuleks suunata Euroopa aasta 
erialgatused.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu kodanikud väärtustavad õigust
liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda 
ja elada ning peavad seda üheks 
olulisemaks liidu kodakondsusega 
kaasnevaks individuaalseks õiguseks. See 
näitab kujukalt Euroopa lõimumise 
väärtust ja kodanike rolli Euroopa Liidu 
kujundamisel ning aitab neid nähtusi
paremini mõista. Kui kodanikud reisivad 
teistes liikmesriikides või asuvad sinna 

(8) Õigus liikmesriikide territooriumil 
vabalt liikuda ja elada võimaldab üksnes 
siis paremini mõista Euroopa lõimumise 
väärtust, kui sellega kaasnevad liidu ja 
liikmesriikide praktilised meetmed seoses 
koolituse, kvalifikatsioonide tunnustamise 
ja töötajate liikuvusega (hooajatöötajad,
piiriülesed töötajad, lähetatud töötajad, 
töötajad, kes on üle viidud ettevõtte 
asukoha muutuse tõttu jne).
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elama, avastavad ja kasutavad nad neid 
mitmekülgseid õigusi, mille ELi õigus 
neile piiriülese liikumise puhul annab. 
Vaba liikumise ja elamise õiguse 
teostamine aitab muuta liidu 
kodakondsuse kodanike igapäevaelu 
käegakatsutavaks osaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu kodanikud väärtustavad õigust 
liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda 
ja elada ning peavad seda üheks 
olulisemaks liidu kodakondsusega 
kaasnevaks individuaalseks õiguseks. See 
näitab kujukalt Euroopa lõimumise 
väärtust ja kodanike rolli Euroopa Liidu 
kujundamisel ning aitab neid nähtusi 
paremini mõista. Kui kodanikud reisivad 
teistes liikmesriikides või asuvad sinna 
elama, avastavad ja kasutavad nad neid 
mitmekülgseid õigusi, mille ELi õigus 
neile piiriülese liikumise puhul annab. 
Vaba liikumise ja elamise õiguse 
teostamine aitab muuta liidu kodakondsuse 
kodanike igapäevaelu käegakatsutavaks 
osaks.

(8) Liidu kodanikud väärtustavad õigust 
liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda,
elada, töötada ja õppida ning peavad seda 
üheks olulisemaks liidu kodakondsusega 
kaasnevaks individuaalseks õiguseks ja 
põhivabaduseks. See näitab kujukalt 
Euroopa lõimumise ja kaasamise väärtust 
ja kodanike rolli Euroopa Liidu 
kujundamisel ning aitab neid nähtusi 
paremini mõista. Kui kodanikud reisivad 
teistes liikmesriikides, töötavad või õpivad 
seal või asuvad sinna elama, avastavad ja 
kasutavad nad neid mitmekülgseid õigusi, 
mille ELi õigus neile piiriülese liikumise 
puhul annab. Vaba liikumise ja elamise 
õiguse teostamine aitab muuta liidu 
kodakondsuse kodanike igapäevaelu 
käegakatsutavaks osaks.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Franz Obermayr
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu kodanikud väärtustavad õigust 
liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda 
ja elada ning peavad seda üheks 
olulisemaks liidu kodakondsusega 
kaasnevaks individuaalseks õiguseks. See 
näitab kujukalt Euroopa lõimumise 
väärtust ja kodanike rolli Euroopa Liidu 
kujundamisel ning aitab neid nähtusi 
paremini mõista. Kui kodanikud reisivad 
teistes liikmesriikides või asuvad sinna 
elama, avastavad ja kasutavad nad neid 
mitmekülgseid õigusi, mille ELi õigus 
neile piiriülese liikumise puhul annab. 
Vaba liikumise ja elamise õiguse 
teostamine aitab muuta liidu kodakondsuse 
kodanike igapäevaelu käegakatsutavaks 
osaks.

(8) Liidu kodanikud väärtustavad õigust 
liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda 
ja elada ning peavad seda üheks 
olulisemaks liidu kodakondsusega 
kaasnevaks individuaalseks õiguseks. See 
näitab kujukalt Euroopa lõimumise 
positiivseid aspekte ja kodanike rolli 
Euroopa Liidu kujundamisel ning aitab 
neid nähtusi paremini mõista. Kui 
kodanikud reisivad teistes liikmesriikides 
või asuvad sinna elama, avastavad ja 
kasutavad nad neid mitmekülgseid õigusi, 
mille ELi õigus neile piiriülese liikumise 
puhul annab. Vaba liikumise ja elamise 
õiguse teostamine aitab muuta liidu 
kodakondsuse kodanike igapäevaelu 
käegakatsutavaks osaks.

Or. de

Muudatusettepanek 39
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu kodanikud väärtustavad õigust 
liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda 
ja elada ning peavad seda üheks 
olulisemaks liidu kodakondsusega 
kaasnevaks individuaalseks õiguseks. See 
näitab kujukalt Euroopa lõimumise 
väärtust ja kodanike rolli Euroopa Liidu 
kujundamisel ning aitab neid nähtusi 
paremini mõista. Kui kodanikud reisivad 
teistes liikmesriikides või asuvad sinna 
elama, avastavad ja kasutavad nad neid 
mitmekülgseid õigusi, mille ELi õigus 
neile piiriülese liikumise puhul annab. 

(8) Liidu kodanikud väärtustavad õigust 
liikmesriikide territooriumil ilma 
igasuguse diskrimineerimiseta vabalt 
liikuda ja elada ning peavad seda üheks 
olulisemaks liidu kodakondsusega 
kaasnevaks individuaalseks õiguseks. See 
näitab kujukalt Euroopa lõimumise 
väärtust ja kodanike rolli Euroopa Liidu 
kujundamisel ning aitab neid nähtusi 
paremini mõista. Kui kodanikud reisivad 
teistes liikmesriikides või asuvad sinna 
elama, avastavad ja kasutavad nad neid 
mitmekülgseid õigusi, mille ELi õigus 
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Vaba liikumise ja elamise õiguse 
teostamine aitab muuta liidu kodakondsuse 
kodanike igapäevaelu käegakatsutavaks 
osaks.

neile piiriülese liikumise puhul annab. 
Vaba liikumise ja elamise õiguse 
teostamine aitab muuta liidu kodakondsuse 
kodanike igapäevaelu käegakatsutavaks 
osaks.

Or. en

Muudatusettepanek 40
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu kodanikud väärtustavad õigust 
liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda 
ja elada ning peavad seda üheks 
olulisemaks liidu kodakondsusega 
kaasnevaks individuaalseks õiguseks. See 
näitab kujukalt Euroopa lõimumise 
väärtust ja kodanike rolli Euroopa Liidu 
kujundamisel ning aitab neid nähtusi 
paremini mõista. Kui kodanikud reisivad 
teistes liikmesriikides või asuvad sinna 
elama, avastavad ja kasutavad nad neid 
mitmekülgseid õigusi, mille ELi õigus 
neile piiriülese liikumise puhul annab. 
Vaba liikumise ja elamise õiguse 
teostamine aitab muuta liidu kodakondsuse 
kodanike igapäevaelu käegakatsutavaks 
osaks.

(8) Liidu kodanikud väärtustavad õigust 
liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda 
ja elada ning peavad seda üheks 
olulisemaks liidu kodakondsusega 
kaasnevaks individuaalseks õiguseks. See 
näitab kujukalt Euroopa lõimumise 
väärtust ja kodanike rolli Euroopa Liidu 
kujundamisel ning aitab neid nähtusi 
paremini mõista. Kui kodanikud reisivad 
teistes liikmesriikides või asuvad sinna 
elama, avastavad ja kasutavad nad neid 
mitmekülgseid õigusi, mille ELi õigus 
neile piiriülese liikumise puhul annab. 
Vaba liikumise ja elamise õiguse 
teostamine aitab muuta liidu kodakondsuse 
kodanike igapäevaelu käegakatsutavaks 
osaks ning tugevdada ühetkuuluvust ja 
kokkukuuluvustunnet.

Or. de

Muudatusettepanek 41
Ira Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liidu kodanikud väärtustavad õigust 
liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda 
ja elada ning peavad seda üheks 
olulisemaks liidu kodakondsusega 
kaasnevaks individuaalseks õiguseks. See 
näitab kujukalt Euroopa lõimumise 
väärtust ja kodanike rolli Euroopa Liidu 
kujundamisel ning aitab neid nähtusi 
paremini mõista. Kui kodanikud reisivad 
teistes liikmesriikides või asuvad sinna 
elama, avastavad ja kasutavad nad neid 
mitmekülgseid õigusi, mille ELi õigus 
neile piiriülese liikumise puhul annab. 
Vaba liikumise ja elamise õiguse 
teostamine aitab muuta liidu kodakondsuse 
kodanike igapäevaelu käegakatsutavaks 
osaks.

(8) Liidu kodanikud väärtustavad õigust 
liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda, 
töötada ja elada ning peavad seda üheks 
olulisemaks liidu kodakondsusega 
kaasnevaks individuaalseks õiguseks. See 
näitab kujukalt Euroopa lõimumise 
väärtust ja kodanike rolli Euroopa Liidu 
kujundamisel ning aitab neid nähtusi 
paremini mõista. Kui kodanikud reisivad 
teistes liikmesriikides või asuvad sinna 
elama, avastavad ja kasutavad nad neid 
mitmekülgseid õigusi, mille ELi õigus 
neile piiriülese liikumise puhul annab. 
Vaba liikumise ja elamise õiguse 
teostamine aitab muuta liidu kodakondsuse 
kodanike igapäevaelu käegakatsutavaks 
osaks.

Or. nl

Muudatusettepanek 42
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Vaatamata sellele, et vabalt liikumise ja 
elamise õigusel on ELi esmastes 
õigusaktides kindel koht ning teisestes 
õigusaktides on neid õigusi veelgi 
arendatud, on kehtivate õigusnormide ja 
oma õigusi kasutada püüdvate kodanike 
ees seisva tegelikkuse vahel endiselt suur 
lõhe. Liidu kodanikud ei ole liikuvuse 
eelistes kindlad ning lisaks sellele 
põrkuvad nad mujal liidus liikumise ja 
töötamisega seoses liiga paljude 
praktiliste takistustega.

(9) Vaatamata sellele, et vabalt liikumise ja 
elamise õigusel on ELi esmastes 
õigusaktides kindel koht ning teisestes 
õigusaktides on neid õigusi veelgi 
arendatud, on õigusnormide kohaldamine 
ebarahuldav, mis on takistuseks 
kodanikele, kes soovivad oma õigusi 
kasutada. Liikmesriigid peaksid 
eemaldama kõik olemasolevad 
halduslikud ja õiguslikud takistused, mis 
tulenevad ebaõigest tõlgendamisest. 
Eritähelepanu tuleks pöörata sellele, et 
abistada madala 74kvalifikatsiooniga 
töötajaid või puude tõttu erivajadustega 
töötajaid, kes soovivad tööalaselt liikuda, 
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töökohta vahetada ja osaleda kutseõppes. 
Vastuvõttev liikmesriik peaks võtma 
abimeetmeid, mis võimaldavad neil 
töötajatel kasutada oma sotsiaalseid 
õigusi (sotsiaalkindlustus, juurdepääs 
tervishoiule, juurdepääs 
haridusasutustele) ja valimisõigusi 
(kohalikud valimised, ametiühingu 
valimised jne).

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Vaatamata sellele, et vabalt liikumise ja 
elamise õigusel on ELi esmastes 
õigusaktides kindel koht ning teisestes 
õigusaktides on neid õigusi veelgi 
arendatud, on kehtivate õigusnormide ja 
oma õigusi kasutada püüdvate kodanike 
ees seisva tegelikkuse vahel endiselt suur 
lõhe. Liidu kodanikud ei ole liikuvuse 
eelistes kindlad ning lisaks sellele 
põrkuvad nad mujal liidus liikumise ja 
töötamisega seoses liiga paljude praktiliste 
takistustega.

(9) Vaatamata sellele, et vabalt liikumise ja 
elamise õigusel on ELi esmastes 
õigusaktides kindel koht ning teisestes 
õigusaktides on neid õigusi veelgi 
arendatud, on kehtivate õigusnormide ja 
oma õigusi kasutada püüdvate kodanike 
ees seisva tegelikkuse vahel endiselt suur 
lõhe. Liidu kodanikud ei ole liikuvuse 
eelistes kindlad ning lisaks sellele 
põrkuvad nad mujal liidus liikumise ja 
töötamisega seoses liiga paljude praktiliste 
takistustega. Et saavutada tõeline 
liikumisvabadus, võrdne kohtlemine ja 
liikuvus ELi 27 liikmesriigi piires, on vaja 
teha suuremaid jõupingutusi, et 
integreerida uued liikmesriigid ja nende 
elanikud liidu kodakondsuse ja 
identiteediga. Kuid see on võimalik 
üksnes siis, kui liidu, riigi ja kohalikul 
tasandil edendatakse sotsiaalset 
ühtekuuluvust ning järgitakse töösuhete 
süsteeme ja kollektiivlepinguid neid 
vaidlustamata.

Or. en
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Muudatusettepanek 44
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Vaatamata sellele, et vabalt liikumise ja 
elamise õigusel on ELi esmastes 
õigusaktides kindel koht ning teisestes 
õigusaktides on neid õigusi veelgi 
arendatud, on kehtivate õigusnormide ja 
oma õigusi kasutada püüdvate kodanike 
ees seisva tegelikkuse vahel endiselt suur 
lõhe. Liidu kodanikud ei ole liikuvuse 
eelistes kindlad ning lisaks sellele 
põrkuvad nad mujal liidus liikumise ja 
töötamisega seoses liiga paljude praktiliste 
takistustega.

(9) Vaatamata sellele, et vabalt liikumise ja 
elamise õigusel on ELi esmastes 
õigusaktides kindel koht ning teisestes 
õigusaktides on neid õigusi veelgi 
arendatud, on kehtivate õigusnormide ja 
oma õigusi kasutada püüdvate kodanike 
ees seisva tegelikkuse vahel endiselt suur 
lõhe. Liidu kodanikud ei ole liikuvuse 
eelistes kindlad ning lisaks sellele 
põrkuvad nad mujal liidus liikumise ja 
töötamisega seoses liiga paljude praktiliste 
takistustega, tihti tuleb ette raskusi seoses 
nende kodakondsuse, sotsiaalse seisundi 
ja perekonnaseisuga, näiteks 
rahvusvaheliste paaride õigused, 
pensionide ja sotsiaalkindlustusõiguste 
ülekantavus või juurdepääs avalikele 
teenustele. Euroopa kodanike aasta 
põhieesmärk peaks olema see, et 
kodanikud saaksid oma õigusi 
laialdasemalt kasutada ning eemaldataks 
seda takistavad tegurid.

Or. en

Muudatusettepanek 45
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Vaatamata sellele, et vabalt liikumise ja 
elamise õigusel on ELi esmastes 

(9) Vaatamata sellele, et vabalt liikumise ja 
elamise õigusel on ELi esmastes 
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õigusaktides kindel koht ning teisestes 
õigusaktides on neid õigusi veelgi 
arendatud, on kehtivate õigusnormide ja 
oma õigusi kasutada püüdvate kodanike 
ees seisva tegelikkuse vahel endiselt suur 
lõhe. Liidu kodanikud ei ole liikuvuse 
eelistes kindlad ning lisaks sellele 
põrkuvad nad mujal liidus liikumise ja 
töötamisega seoses liiga paljude praktiliste 
takistustega.

õigusaktides kindel koht ning teisestes 
õigusaktides on neid õigusi veelgi 
arendatud, on kehtivate õigusnormide ja 
oma õigusi kasutada püüdvate kodanike 
ees seisva tegelikkuse vahel endiselt suur 
lõhe. Liidu kodanikud ei ole liikuvuse 
eelistes kindlad ning lisaks sellele 
põrkuvad nad mujal liidus liikumise ja 
töötamisega seoses liiga paljude praktiliste 
takistustega, sealhulgas juurdepääsu 
puudumine teabele oma õiguste ja 
järgitavate menetluste kohta.

Or. el

Muudatusettepanek 46
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Vaatamata sellele, et vabalt liikumise ja 
elamise õigusel on ELi esmastes 
õigusaktides kindel koht ning teisestes 
õigusaktides on neid õigusi veelgi 
arendatud, on kehtivate õigusnormide ja 
oma õigusi kasutada püüdvate kodanike 
ees seisva tegelikkuse vahel endiselt suur 
lõhe. Liidu kodanikud ei ole liikuvuse 
eelistes kindlad ning lisaks sellele 
põrkuvad nad mujal liidus liikumise ja 
töötamisega seoses liiga paljude praktiliste 
takistustega.

(9) Vaatamata sellele, et vabalt liikumise ja 
elamise õigusel on ELi esmastes 
õigusaktides kindel koht ning teisestes 
õigusaktides on neid õigusi veelgi 
arendatud, on kehtivate õigusnormide ja 
oma õigusi kasutada püüdvate kodanike (nt 
romad) ees seisva tegelikkuse vahel 
endiselt suur lõhe. Liidu kodanikud ei ole 
liikuvuse eelistes kindlad ning lisaks sellele 
põrkuvad nad mujal liidus liikumise ja 
töötamisega seoses liiga paljude praktiliste 
takistustega.

Or. en

Muudatusettepanek 47
Ilda Figueiredo
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Liikmesriikide kehtestatud 
õiguslikud ja halduslikud takistused, mis 
ei ole ELi eeskirjadega ette nähtud või 
mida tõlgendatakse viisil, mis on mujal 
liidus liikumist ja töötamist reguleerivate 
ELi õigusaktidega vastuolus, rikuvad 
kodanike põhiõigust ja töötajate puhul 
võivad avaldada negatiivset mõju, nagu 
ebaseadusliku töö sagenemine, 
varimajanduse lokkamine, töötajate 
ekspluateerimine või isegi 
inimkaubandus.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Paljudes sektorites kasvab piiriülese 
tööturu tähtsus. Kuid enamik piiriülestest 
töötajatest teab väga vähe eeskirjadest ja 
regulatsioonidest, mida kohaldatakse 
nende töö või töökoha suhtes, sealhulgas 
tööõigusest, töötingimustest ja 
sotsiaalkindlustusest. Liikuvatele 
töötajatele tuleb anda põhjalikku teavet 
nende töö- ja sotsiaalsete õiguste kohta, 
samuti tuleb edendada nende töötajate 
koondumist ametiühingutesse, mis aitab 
neid paremini kaitsta.

Or. en
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Muudatusettepanek 49
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) 2010. aasta aruandes ELi 
kodakondsuse kohta „ELi kodanike õigusi 
piiravate takistuste kõrvaldamine” tõi 
komisjon välja peamised takistused, 
millega kodanikud oma igapäevaelus 
endiselt kokku puutuvad, kui soovivad 
kasutada oma õigusi liidu kodanikena 
eelkõige piiriülese liikumise korral, ning 
esitas 25 konkreetset sammu nende 
takistuste kõrvaldamiseks. Üks takistus, 
mida nimetati, oli teabe puudumine. 2010. 
aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta 
jõudis komisjon järeldusele, et liidu 
kodanikud ei saa kasutada oma õigusi, sest 
nad ei tea neist piisavalt, ning teatas, et 
kavatseb hakata jagama liidu kodanikele 
teavet nende õiguste ja eelkõige vaba 
liikumise õiguse kohta.

(10) 2010. aasta aruandes ELi 
kodakondsuse kohta „ELi kodanike õigusi 
piiravate takistuste kõrvaldamine” tõi 
komisjon välja peamised takistused, 
millega kodanikud oma igapäevaelus 
endiselt kokku puutuvad, kui soovivad 
kasutada oma õigusi liidu kodanikena 
eelkõige piiriülese liikumise korral, ning 
esitas 25 konkreetset sammu nende 
takistuste kõrvaldamiseks. Üks neist 
takistustest oli tagatiste puudumine 
kohapeal (st liikmesriigid ei jõusta 
kodanike õigusi täielikult). Takistusena 
nimetati ka teabe puudumist. 2010. aasta 
aruandes ELi kodakondsuse kohta jõudis 
komisjon järeldusele, et liidu kodanikud ei 
saa kasutada oma õigusi, sest nad ei tea 
neist piisavalt, ning teatas, et kavatseb 
hakata jagama liidu kodanikele teavet 
nende õiguste ja eelkõige vaba liikumise 
õiguse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) 2010. aasta aruandes ELi 
kodakondsuse kohta „ELi kodanike õigusi 
piiravate takistuste kõrvaldamine” tõi 
komisjon välja peamised takistused, 
millega kodanikud oma igapäevaelus 

(10) 2010. aasta aruandes ELi 
kodakondsuse kohta „ELi kodanike õigusi 
piiravate takistuste kõrvaldamine” tõi 
komisjon välja peamised takistused, 
millega kodanikud oma igapäevaelus 
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endiselt kokku puutuvad, kui soovivad 
kasutada oma õigusi liidu kodanikena 
eelkõige piiriülese liikumise korral, ning 
esitas 25 konkreetset sammu nende 
takistuste kõrvaldamiseks. Üks takistus, 
mida nimetati, oli teabe puudumine. 2010. 
aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta 
jõudis komisjon järeldusele, et liidu 
kodanikud ei saa kasutada oma õigusi, sest 
nad ei tea neist piisavalt, ning teatas, et 
kavatseb hakata jagama liidu kodanikele 
teavet nende õiguste ja eelkõige vaba 
liikumise õiguse kohta.

endiselt kokku puutuvad, kui soovivad 
kasutada oma õigusi liidu kodanikena 
eelkõige piiriülese liikumise korral, ning 
esitas 25 konkreetset sammu nende 
takistuste kõrvaldamiseks. Üks takistus, 
mida nimetati, oli teabe puudumine. 2010. 
aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta 
jõudis komisjon järeldusele, et liidu 
kodanikud ei saa kasutada oma õigusi, sest 
nad ei tea neist piisavalt, ning teatas, et 
kavatseb hakata jagama liidu kodanikele 
teavet nende õiguste ja eelkõige vaba 
liikumise õiguse kohta. Teadlikkuse 
suurendamiseks tuleb teavet anda kõigis 
liidu ametlikes keeltes ning see peab 
olema kõigile kodanikele suunatud ja 
kättesaadav. Rohkem võiks kasutada 
digitaalseid kommunikatsioonivahendeid. 
Erimeetmed võiksid olla suunatud 
puuetega inimestele, kaitsetumatele 
elanikerühmadele või kolmandate riikide 
kodanikele, kel tihtipeale on enam raskusi 
teabe kättesaamise ja oma õiguste 
kasutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Arvestades, et vaba liikumise õigus 
parandab suuresti üksikisikute 
elukvaliteeti, on oluline, et teave selle 
õiguse olemasolu ja teostamistingimuste 
kohta oleks võimalikult kergesti 
kättesaadav. Kuna selle õiguse 
potentsiaalsete kasutajate hulka kuuluvad 
kõik liidu kodanikud, tuleks teadlikkust 
suurendada kogu ELis.

(11) Arvestades, et vaba liikumise õigus 
võib ELi kodanike jaoks muuta liikuvuse 
igas mõttes lihtsamaks, on väga oluline, et 
teave selle õiguse olemasolu ja 
teostamistingimuste kohta oleks 
võimalikult kergesti kättesaadav.

Or. de
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Muudatusettepanek 52
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Arvestades, et vaba liikumise õigus 
parandab suuresti üksikisikute 
elukvaliteeti, on oluline, et teave selle 
õiguse olemasolu ja teostamistingimuste 
kohta oleks võimalikult kergesti 
kättesaadav. Kuna selle õiguse 
potentsiaalsete kasutajate hulka kuuluvad 
kõik liidu kodanikud, tuleks teadlikkust 
suurendada kogu ELis.

(11) Arvestades, et vaba liikumise õigus 
parandab suuresti üksikisikute 
elukvaliteeti, on oluline, et teave selle 
õiguse olemasolu ja teostamistingimuste 
kohta oleks võimalikult kergesti 
kättesaadav. Vastav teave peaks seepärast 
olema hõlpsasti kättesaadav kõigis liidu 
ametlikes keeltes ja ka puuetega 
inimestele. Kuna selle õiguse 
potentsiaalsete kasutajate hulka kuuluvad 
kõik liidu kodanikud, tuleks teadlikkust 
suurendada kogu ELis.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Et ELi kodanikud saaksid teadlikult 
otsustada, kas nad soovivad vaba liikumise 
õigust kasutada, ei piisa sellest, et 
suurendatakse nende teadlikkust vaba 
liikumise õigusest kui sellisest: on oluline, 
et liidu kodanikke teavitataks piisavalt ka 
muudest ELi õigusaktidest tulenevatest 
õigustest, mida nad piiriülese liikumise 
korral kasutada saavad. Piisava teabe toel 
saaksid nad ka neid õigusi täies ulatuses 
teostada, kui otsustavad kasutada vaba 
liikumise õigust.

(12) Et ELi kodanikud saaksid teadlikult 
otsustada, kas nad soovivad vaba liikumise 
õigust kasutada, ei piisa sellest, et 
suurendatakse nende teadlikkust vaba 
liikumise õigusest kui sellisest: on oluline, 
et liidu kodanikke teavitataks piisavalt ka 
muudest ELi õigusaktidest tulenevatest 
õigustest, mida nad piiriülese liikumise 
korral kasutada saavad. Piisav teave ja 
paremad teadmised liikuvuse positiivsete 
külgede kohta võivad samas osutuda väga 
tähtsaks, et pidurdada ajude äravoolu 
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EList. Piisava teabe toel saaksid nad ka 
neid õigusi täies ulatuses teostada, kui 
otsustavad kasutada vaba liikumise õigust.

Or. el

Muudatusettepanek 54
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Et ELi kodanikud saaksid teadlikult 
otsustada, kas nad soovivad vaba liikumise 
õigust kasutada, ei piisa sellest, et 
suurendatakse nende teadlikkust vaba 
liikumise õigusest kui sellisest: on oluline, 
et liidu kodanikke teavitataks piisavalt ka 
muudest ELi õigusaktidest tulenevatest 
õigustest, mida nad piiriülese liikumise 
korral kasutada saavad. Piisava teabe toel
saaksid nad ka neid õigusi täies ulatuses 
teostada, kui otsustavad kasutada vaba 
liikumise õigust.

(12) Et ELi kodanikud saaksid teadlikult 
otsustada, kas nad soovivad vaba liikumise 
õigust kasutada, ei piisa sellest, et 
suurendatakse nende teadlikkust vaba 
liikumise õigusest kui sellisest: on oluline, 
et liidu kodanikke teavitataks piisavalt ka 
muudest ELi õigusaktidest tulenevatest 
õigustest, mida nad piiriülese liikumise 
korral kasutada saavad, aga ka nende 
õiguste kehtivatest piirangutest. 
Sellekohane teave, mis peaks olema 
kõigile kodanikele kõigis liidu ametlikes 
keeltes kättesaadav, annab võimaluse neid 
õigusi täies ulatuses teostada, kui nad 
otsustavad kasutada vaba liikumise õigust, 
ning nende õigusi ilma 
diskrimineerimiseta ja ebavõrdse 
kohtlemiseta kaitsta.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Kõiki komisjoni veebisaite, mis on 
mõeldud kodanike teavitamiseks, tuleks 
lihtsustada, et muuta nad 
ligipääsetavamaks ning hõlbustada kõigi 
töötajate liikuvust, olenemata nende 
kvalifikatsioonist.

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Eelkõige tuleks vaba liikumise õiguse 
kasutamist kaaluvaid kodanikke teavitada 
nende õigusest omandada või säilitada 
sotsiaalkindlustusõigusi tänu liidu 
eeskirjadele sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; kõnealused 
eeskirjad tagavad, et kodanikud ei jää 
Euroopas liikudes oma 
sotsiaalkindlustusõigustest ilma. 
Kodanikke tuleks teavitada ka 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise õigusest 
ning sotsiaalsest ja kodanikupädevusest, 
mis on osa üleeuroopalisest elukestva õppe 
võtmepädevuste raamistikust ning mille 
abil nad saavad täielikult osaleda 
kodanikuühiskonna elus ja teostada ELi 
õigusaktidest tulenevaid õigusi.

(13) Eelkõige tuleks vaba liikumise õiguse 
kasutamist kaaluvaid kodanikke teavitada 
nende õigusest omandada või säilitada 
sotsiaalkindlustusõigusi tänu liidu 
eeskirjadele sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; kõnealused 
eeskirjad tagavad, et kodanikud ei jää 
Euroopas liikudes oma 
sotsiaalkindlustusõigustest ilma, need 
eeskirjad on olulised ka liidu piires 
lähetatud töötajate jaoks. Kodanikke 
tuleks teavitada ka kutsekvalifikatsiooni 
tunnustamise õigusest ning sotsiaalsest ja 
kodanikupädevusest, mis on osa 
üleeuroopalisest elukestva õppe 
võtmepädevuste raamistikust ning mille 
abil nad saavad täielikult osaleda 
kodanikuühiskonna elus ja teostada ELi 
õigusaktidest tulenevaid õigusi.
Erimeetmeid tuleks rakendada, et 
suurendada teadlikkust õigustest töötada 
vabatahtlikuna või õppida välismaal, 
sooritada internatuur teises liikmesriigis 
või osaleda liidu haridusprogrammides, 
nagu Erasmuse ja Leonardo programm 
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või programm "Erasmus noortele 
ettevõtjatele".

Or. en

Muudatusettepanek 57
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Eelkõige tuleks vaba liikumise õiguse 
kasutamist kaaluvaid kodanikke teavitada 
nende õigusest omandada või säilitada 
sotsiaalkindlustusõigusi tänu liidu 
eeskirjadele sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; kõnealused 
eeskirjad tagavad, et kodanikud ei jää 
Euroopas liikudes oma 
sotsiaalkindlustusõigustest ilma. 
Kodanikke tuleks teavitada ka 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise õigusest 
ning sotsiaalsest ja kodanikupädevusest, 
mis on osa üleeuroopalisest elukestva õppe 
võtmepädevuste raamistikust ning mille 
abil nad saavad täielikult osaleda 
kodanikuühiskonna elus ja teostada ELi 
õigusaktidest tulenevaid õigusi.

(13) Eelkõige tuleks vaba liikumise õiguse 
kasutamist kaaluvaid kodanikke teavitada 
nende õigusest omandada või säilitada 
sotsiaalkindlustusõigusi tänu liidu 
eeskirjadele sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; kõnealused 
eeskirjad tagavad, et kodanikud ei jää 
Euroopas liikudes oma sotsiaalkindlustus-
õigustest ilma. Kodanikke tuleks teavitada 
ka kutsekvalifikatsiooni tunnustamise 
õigusest ning sotsiaalsest ja kodaniku-
pädevusest, mis on osa üleeuroopalisest 
elukestva õppe võtmepädevuste 
raamistikust ning mille abil nad saavad 
täielikult osaleda kodanikuühiskonna elus 
ja teostada ELi õigusaktidest tulenevaid 
õigusi. Liidu õigusaktid annavad neile ka 
õiguse kohalike töötajatega võrdsele 
kohtlemisele töölevõtmise, palga ja muude 
töötingimuste (ilma vajaduseta taotleda 
tööluba) ning maksusoodustuste osas. Kui 
ELi kodanik töötab teises liikmesriigis, on 
tema perekonnaliikmetel sõltumata nende 
kodakondsusest õigus selles riigis elada ja 
töötada. Tema lastel on õigus haridusele.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Danuta Jazłowiecka
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Eelkõige tuleks vaba liikumise õiguse 
kasutamist kaaluvaid kodanikke teavitada 
nende õigusest omandada või säilitada 
sotsiaalkindlustusõigusi tänu liidu 
eeskirjadele sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; kõnealused 
eeskirjad tagavad, et kodanikud ei jää 
Euroopas liikudes oma 
sotsiaalkindlustusõigustest ilma. 
Kodanikke tuleks teavitada ka 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise õigusest 
ning sotsiaalsest ja kodanikupädevusest, 
mis on osa üleeuroopalisest elukestva õppe 
võtmepädevuste raamistikust ning mille 
abil nad saavad täielikult osaleda 
kodanikuühiskonna elus ja teostada ELi 
õigusaktidest tulenevaid õigusi.

(13) Eelkõige tuleks vaba liikumise õiguse 
kasutamist kaaluvaid kodanikke teavitada 
nende õigusest omandada või säilitada 
sotsiaalkindlustusõigusi tänu liidu 
eeskirjadele sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; kõnealused 
eeskirjad tagavad, et kodanikud ei jää 
Euroopas liikudes oma sotsiaalkindlustus-
õigustest ilma. Kodanikke tuleks teavitada 
ka kutsekvalifikatsiooni tunnustamise 
õigusest ning sotsiaalsest ja kodaniku-
pädevusest, mis on osa üleeuroopalisest 
elukestva õppe võtmepädevuste 
raamistikust ning mille abil nad saavad 
täielikult osaleda kodanikuühiskonna elus 
ja teostada ELi õigusaktidest tulenevaid 
õigusi. Kodanikke tuleks teavitada ka 
nende varem omandatud kvalifikatsiooni 
tunnustamise uutest võimalustest tänu 
riiklikele ja ELi kvalifikatsiooni-
raamistikele. See soodustab isiklikku 
arengut ning parandab kodanike 
liikuvusvõimalusi ja väljavaateid nii 
hariduse saamisel kui ka tööturul.

Or. pl

Selgitus

Peale olemasolevate võimaluste tutvustamise tuleks ka täpsemalt näidata, milliste meetmetega 
toetatakse praegu kodanike üleeuroopalist liikuvust. See hõlmab ka riiklike ja ELi 
kvalifikatsiooniraamistike loomist.

Muudatusettepanek 59
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Eelkõige tuleks vaba liikumise õiguse 
kasutamist kaaluvaid kodanikke teavitada 
nende õigusest omandada või säilitada 
sotsiaalkindlustusõigusi tänu liidu 
eeskirjadele sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; kõnealused 
eeskirjad tagavad, et kodanikud ei jää 
Euroopas liikudes oma 
sotsiaalkindlustusõigustest ilma. 
Kodanikke tuleks teavitada ka 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise õigusest 
ning sotsiaalsest ja kodanikupädevusest, 
mis on osa üleeuroopalisest elukestva õppe 
võtmepädevuste raamistikust ning mille 
abil nad saavad täielikult osaleda 
kodanikuühiskonna elus ja teostada ELi 
õigusaktidest tulenevaid õigusi.

(13) Eelkõige tuleks vaba liikumise õiguse 
kasutamist kaaluvaid kodanikke teavitada 
nende õigusest saada tööd võrdsetel 
tingimustel selle riigi kodanikega, kus nad 
tööd otsivad, seadmata neile mingeid 
lisanõudeid; samuti tuleks neid teavitada 
nende õigusest omandada või säilitada 
sotsiaalkindlustusõigusi tänu liidu 
eeskirjadele sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; kõnealused 
eeskirjad tagavad, et kodanikud ei jää 
Euroopas liikudes oma 
sotsiaalkindlustusõigustest ilma. 
Kodanikke tuleks teavitada ka 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise õigusest 
ning sotsiaalsest ja kodanikupädevusest, 
mis on osa üleeuroopalisest elukestva õppe 
võtmepädevuste raamistikust ning mille 
abil nad saavad täielikult osaleda 
kodanikuühiskonna elus ja teostada ELi 
õigusaktidest tulenevaid õigusi.

Or. en

Selgitus

Võimalus igas ELi liikmesriigis tööd saada on töötajate liikuvuse keskne küsimus, mis 
tähendab, et iga ELi kodanik võib taotleda vakantset töökohta igas liikmesriigis, välja 
arvatud seal, kus võidakse teatavad avaliku teenistuse ametikohad reserveerida mingi riigi 
kodanikele, kuna töö on seotud kõnealuse liikmesriigi huvide kaitsmisega.

Muudatusettepanek 60
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Eelkõige tuleks vaba liikumise õiguse 
kasutamist kaaluvaid kodanikke teavitada 
nende õigusest omandada või säilitada 
sotsiaalkindlustusõigusi tänu liidu 

(13) Eelkõige tuleks vaba liikumise õiguse 
kasutamist kaaluvaid kodanikke teavitada 
nende õigusest omandada või säilitada 
sotsiaalkindlustusõigusi tänu liidu 
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eeskirjadele sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; kõnealused 
eeskirjad tagavad, et kodanikud ei jää
Euroopas liikudes oma 
sotsiaalkindlustusõigustest ilma. 
Kodanikke tuleks teavitada ka 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise õigusest 
ning sotsiaalsest ja kodanikupädevusest, 
mis on osa üleeuroopalisest elukestva õppe 
võtmepädevuste raamistikust ning mille 
abil nad saavad täielikult osaleda 
kodanikuühiskonna elus ja teostada ELi 
õigusaktidest tulenevaid õigusi.

eeskirjadele sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; kõnealused 
eeskirjad tagavad, et kodanikud ei jää 
Euroopas liikudes oma 
sotsiaalkindlustusõigustest ilma. 
Kodanikke tuleks teavitada ka 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise õigusest 
ning sotsiaalsest ja kodanikupädevusest, 
mis on osa üleeuroopalisest elukestva õppe 
võtmepädevuste raamistikust ning mille 
abil nad saavad täielikult osaleda 
kodanikuühiskonna elus ja teostada ELi 
õigusaktidest tulenevaid õigusi. Kõnealuse 
parema teavitamise ja suurema 
teadlikkuse eesmärgi saavutamiseks tuleb 
kaasata kõik asjaomased organisatsioonid 
ja tööturu osapooled.

Or. el

Muudatusettepanek 61
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Eelkõige tuleks vaba liikumise õiguse 
kasutamist kaaluvaid kodanikke teavitada 
nende õigusest omandada või säilitada 
sotsiaalkindlustusõigusi tänu liidu 
eeskirjadele sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; kõnealused 
eeskirjad tagavad, et kodanikud ei jää 
Euroopas liikudes oma 
sotsiaalkindlustusõigustest ilma. 
Kodanikke tuleks teavitada ka 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise õigusest 
ning sotsiaalsest ja kodanikupädevusest, 
mis on osa üleeuroopalisest elukestva õppe 
võtmepädevuste raamistikust ning mille 
abil nad saavad täielikult osaleda 
kodanikuühiskonna elus ja teostada ELi 

(13) Eelkõige tuleks vaba liikumise õiguse 
kasutamist kaaluvaid kodanikke teavitada 
nende õigusest omandada või säilitada 
sotsiaalkindlustusõigusi tänu liidu 
eeskirjadele sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; kõnealused 
eeskirjad tagavad, et kodanikud ei jää 
Euroopas liikudes oma 
sotsiaalkindlustusõigustest ilma. 
Kodanikke tuleks teavitada ka 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise õigusest 
ning sotsiaalsest ja kodanikupädevusest, 
mis on osa üleeuroopalisest elukestva õppe 
võtmepädevuste raamistikust ning mille 
abil nad saavad täielikult osaleda 
kodanikuühiskonna elus ja teostada ELi 
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õigusaktidest tulenevaid õigusi. õigusaktidest tulenevaid õigusi. Samas 
takistab endiselt töötajate liikuvust just 
(eriti täiskasvanute) ebapiisav võõrkeele-
oskus, mistõttu ELi tasandil tuleks 
aktiivselt edendada võõrkeelte õppimist.

Or. ro

Muudatusettepanek 62
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Eelkõige tuleks vaba liikumise õiguse 
kasutamist kaaluvaid kodanikke teavitada 
nende õigusest omandada või säilitada 
sotsiaalkindlustusõigusi tänu liidu 
eeskirjadele sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; kõnealused 
eeskirjad tagavad, et kodanikud ei jää 
Euroopas liikudes oma 
sotsiaalkindlustusõigustest ilma. 
Kodanikke tuleks teavitada ka 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise õigusest 
ning sotsiaalsest ja kodanikupädevusest, 
mis on osa üleeuroopalisest elukestva õppe 
võtmepädevuste raamistikust ning mille 
abil nad saavad täielikult osaleda 
kodanikuühiskonna elus ja teostada ELi 
õigusaktidest tulenevaid õigusi.

(13) Eelkõige tuleks vaba liikumise õiguse 
kasutamist kaaluvaid kodanikke ennetavalt 
teavitada nende õigusest omandada või 
säilitada sotsiaalkindlustusõigusi tänu liidu 
eeskirjadele sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta; kõnealused 
eeskirjad tagavad, et kodanikud ei jää 
Euroopas liikudes või mujal Euroopas 
töötades oma sotsiaalkindlustusõigustest 
või eraviisiliselt kogutud õigustest ilma. 
Kodanikke tuleks teavitada ka 
kutsekvalifikatsiooni tunnustamise õigusest 
ning sotsiaalsest ja kodanikupädevusest, 
mis on osa üleeuroopalisest elukestva õppe 
võtmepädevuste raamistikust ning mille 
abil nad saavad täielikult osaleda 
kodanikuühiskonna elus ja teostada ELi 
õigusaktidest tulenevaid õigusi.

Or. nl

Muudatusettepanek 63
Rovana Plumb

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Liikumisvabadus toob kaasa 
vajaduse kohandada ELi tasandi 
elukestva õppe ja kutseõppe strateegiaid 
tööturgudel toimuvate arengutega ning 
pakkuda nii geograafilises kui ka 
teadmiste mõttes laialdasemaid 
ülekantavaid oskusi, mis vastaksid 
paremini pakutavatele töökohtadele. 
Sellega seoses tuleks töötajate 
liikuvusprotsessi ergutamiseks soodustada 
investeeringuid formaalsesse ja 
mitteformaalsesse haridusse, 
kutseõppesse, töökogemuste vahetamisse 
ja kooskõlastatud meetmetesse.

Or. ro

Muudatusettepanek 64
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Tuleb rõhutada, et liikuvuse 
toetamise meetmete puhul on seni 
keskendutud valdavalt haritud 
kodanikele. Seepärast on aeg, et EL teeks 
liikuvuse kättesaadavaks ka vähima 
kvalifikatsiooniga ja puuetega töötajatele, 
luues selleks uusi vahetusprogramme ja 
selge ülesehitusega kasutajasõbralikke 
veebisaite.

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Evelyn Regner
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Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Seoses sellega tuleks kodanikke 
paremini teavitada ka õigustest, mis neil on 
reisides Euroopa Liidus ükskõik millise 
transpordivahendiga, ja piiriülestest 
tarbijaõigustest. Kui kodanikud on 
veendunud, et nende õigused tarbijatena on 
tegelikult kaitstud, suurendab see nende 
panust üleeuroopalise kaupade ja teenuste 
turu võimalikult täielikku 
väljakujundamisse ja võimaldab neil sellest 
rohkem kasu saada. Kodanikke tuleks 
paremini teavitada ka üldise tooteohutuse 
ja turujärelevalve eeskirjadest, et nad 
teaksid, mil moel nende tervist ja õigusi 
kogu ELis kaitstakse eriti juhul, kui 
tegemist on ohtudega, millega üksikisikul 
on raske toime tulla. Ühtlasi on oluline 
suurendada kodanike teadlikkust sellest, 
millised on nende õigused seoses piiriülese 
tervishoiuga, et nad saaksid täielikult 
kasutada ohutut ja kvaliteetset tervishoidu 
kõigis Euroopa Liidu riikides.

(14) Seoses sellega tuleks kodanikke 
paremini teavitada ka õigustest, mis neil on 
reisides Euroopa Liidus ükskõik millise 
transpordivahendiga, ja piiriülestest 
tarbijaõigustest. Kui kodanikud on 
veendunud, et nende õigused tarbijatena on 
parimal viisil kaitstud, suurendab see 
nende panust üleeuroopalise kaupade ja 
teenuste turu võimalikult täielikku 
väljakujundamisse ja võimaldab neil sellest 
rohkem kasu saada. Kodanikke tuleks 
paremini teavitada ka üldise tooteohutuse 
ja turujärelevalve eeskirjadest, et nad 
teaksid, mil moel nende tervist ja õigusi 
kogu ELis kaitstakse eriti juhul, kui 
tegemist on ohtudega, millega üksikisikul 
on raske toime tulla. Ühtlasi on oluline 
suurendada kodanike teadlikkust sellest, 
millised on nende õigused seoses piiriülese 
tervishoiuga, et nad saaksid täielikult 
kasutada ohutut ja kvaliteetset tervishoidu 
kõigis Euroopa Liidu riikides.

Or. de

Muudatusettepanek 66
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Teadlikkus liidu kodanike 
valimisõigustest on siinkohal esmatähtis. 
Liidu kodanikud peaksid teadma, et neil on 
õigus hääletada ja kandideerida kohalikel 
ja Euroopa Parlamendi valimistel oma 
elukohaliikmesriigis. Osalemine poliitilises 
elus võib ühtlasi aidata liidu kodanikel 
integreeruda valitud elukohaliikmesriigi 

(15) Teadlikkus liidu kodanike 
valimisõigustest on siinkohal esmatähtis. 
Liidu kodanikud peaksid teadma, et neil on 
õigus hääletada ja kandideerida kohalikel 
ja Euroopa Parlamendi valimistel oma 
elukohaliikmesriigis. Kodanikke tuleks ka 
hästi teavitada nende võimalustest 
aktiivselt osaleda ELi poliitika 
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ühiskonda. kujundamisel, sõltumata sellest, kas nad 
tegutsevad poliitilistes parteides, 
ühendustes, VVOdes või mitmesugustes 
algatustes. Osalemine poliitilises elus võib 
ühtlasi aidata liidu kodanikel integreeruda 
valitud elukohaliikmesriigi ühiskonda.

Or. de

Muudatusettepanek 67
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Euroopa kodanike aasta toimumine 
2013. aastal on suurepäraselt ajastatud 
võimalus suurendada üldsuse teadlikkust 
liidu kodakondsusega kaasnevatest 
õigustest ja aidata ühtlasi kaasa vaba 
liikumise õiguse hõlpsamale teostamisele.

(17) Euroopa kodanike aasta toimumine 
2013. aastal on suurepäraselt ajastatud 
võimalus suurendada üldsuse teadlikkust 
liidu kodakondsusega kaasnevatest 
õigustest ja aidata ühtlasi kaasa vaba 
liikumise õiguse hõlpsamale teostamisele
ning tugevdada üleeuroopalist 
solidaarsust, Euroopa identiteeti ja 
teadlikkust euroopalikest väärtustest.

Or. de

Muudatusettepanek 68
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) 2013. aastal möödub 20 aastat sellest, 
kui 1. novembril 1993 jõustunud 
Maastrichti lepinguga loodi liidu 
kodakondsus. Euroopa kodanike aasta näol 
oleks tegemist jätkuga aruandele ELi 
kodakondsuse kohta ning samuti oleks see 
osa tegevuskavast, mille eesmärk on viia 

(18) 2013. aastal möödub 20 aastat sellest, 
kui 1. novembril 1993 jõustunud 
Maastrichti lepinguga loodi liidu 
kodakondsus. Euroopa kodanike aasta näol 
oleks tegemist jätkuga aruandele ELi 
kodakondsuse kohta ning samuti oleks see 
osa tegevuskavast, mille eesmärk on viia 



PE478.530v01-00 36/52 AM\887369ET.doc

ET

lõpule nende takistuste kõrvaldamine, mis 
ei lase kodanikel kasutada liidu 
kodakondsusega kaasnevaid õigusi. Selline 
Euroopa aasta juhiks tähelepanu liidu 
kodakondsusele ja konkreetsele kasule, 
mida üksikisikud sellest saavad, ning 
näitaks, milline on liidu poliitika 
käegakatsutav mõju kodanike elule 
eelkõige seoses nende takistuste 
kõrvaldamisega, mis ei lase kodanikel 
nende õigusi kasutada.

lõpule nende takistuste kõrvaldamine, mis 
ei lase kodanikel kasutada liidu 
kodakondsusega kaasnevaid õigusi. Selline 
Euroopa aasta juhiks tähelepanu liidu 
kodakondsusele ja konkreetsele kasule, 
mida üksikisikud sellest saavad, ning 
näitaks, milline on liidu poliitika 
käegakatsutav mõju kodanike elule 
eelkõige seoses nende takistuste 
kõrvaldamisega, mis ei lase kodanikel 
nende õigusi kasutada. Liidu kodanike 
liikuvuse suurendamiseks on vajalik 
ühtne turg ning liidu õiguse aktiivne ja 
korrektne rakendamine kõigis 
valdkondades, sealhulgas vaba liikumise 
õiguse suhtes, võttes arvesse selle 
sotsiaalset mõõdet ja mõju tööturule. Ei 
saa olla õigust liikuvusele, kui samas ei 
tunnustata sotsiaalseid õigusi, 
ametiühingute õigusi ja sotsiaalkaitse 
vajalikkust.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Viimastel aastatel on aga 
ametiühingud ja töötajad kogu ELis 
kogenud suuri raskusi liikuvate ja 
võõrtöötajate, sealhulgas lähetatud 
töötajate võrdse kohtlemise, sotsiaalsete 
õiguste ja sotsiaalkaitse tunnustamise, 
kohaldamise ja jõustamise tagamisel. See 
omakorda on põhjustanud probleeme 
sotsiaalsüsteemide solidaarsus-
struktuuridele ja ametiühinguliikumisele.

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) ELi kodanikele uutest
liikmesriikidest teevad kohati endiselt 
muret üleminekueeskirjad teises 
liikmesriigis vaba töötamise ja elamise 
õiguse rakendamisel. Ülemineku-
perioodist loobunud riikide positiivne 
kogemus näitab, et töötajate vabal 
liikumisel ELis ei ole negatiivset mõju 
tööturule ja palkadele.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Teadlikkuse suurendamine kodanike 
õigustest, sealhulgas nende õigusest valida 
oma elukohaliikmesriigis, on oluline ka 
2014. aastal toimuvate Euroopa Parlamendi 
valimiste seisukohast. Teadlikkuse 
suurendamisele suunatud meetmete mõju 
tuleks mitmekordistada, koordineerides 
tegevust teiste ELi institutsioonide, 
eelkõige Euroopa Parlamendi 
valimiseelsete asjaomaste meetmetega, ja 
kasutades ära nende meetmete koosmõju.

(19) Teadlikkuse suurendamine kodanike 
õigustest, sealhulgas nende õigusest valida 
oma elukohaliikmesriigis, on oluline ka 
2014. aastal toimuvate Euroopa Parlamendi 
valimiste seisukohast. Teadlikkuse 
suurendamisele suunatud meetmete mõju 
tuleks mitmekordistada, koordineerides 
tegevust teiste ELi institutsioonide, 
eelkõige Euroopa Parlamendi 
valimiseelsete asjaomaste meetmetega, ja 
kasutades ära nende meetmete koosmõju.
Kodanike teavitamist aitaks edukalt 
parandada ELi küsimuste ulatuslik ja 
tulemuslik käsitlemine kõigi liikmesriikide 
avalik-õiguslikes tele- ja raadiokanalites 
ja internetis, samuti tihedam koostöö 
meediavaldkonnas, näiteks Euronewsiga. 
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Or. de

Muudatusettepanek 72
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kodanike teadlikkuse suurendamine 
liidu kodaniku staatusega kaasnevatest 
õigustest on esmajoones liikmesriikide 
ülesanne; nagu rõhutati Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 22. 
oktoobril 2008 allkirjastatud poliitilises 
deklaratsioonis „Partnerlus Euroopa 
asjadest teavitamisel”, täiendab ELi tasandi 
tegevus siinkohal riikide tegevust.

(22) Kodanike teadlikkuse suurendamine
liidu kodaniku staatusega kaasnevatest 
õigustest on esmajoones liikmesriikide 
ülesanne, kes peaksid täiel määral täitma 
oma kohustusi ja näitama, et tunnetavad 
vastutust meie ühise Euroopa eest. See 
tähendab ka kaasneva teabe intensiivset 
edastamist ja sihipärast teavitamist ELi 
institutsioonide tegevusest. Nagu rõhutati 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
22. oktoobril 2008 allkirjastatud poliitilises 
deklaratsioonis „Partnerlus Euroopa 
asjadest teavitamisel”, täiendab ELi tasandi 
tegevus siinkohal riikide tegevust.

Or. de

Muudatusettepanek 73
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa aasta üldine eesmärk on 
suurendada teadlikkust liidu 
kodakondsusega kaasnevatest õigustest, et 
seeläbi aidata kodanikel täies ulatuses 
teostada oma õigust liikmesriikide 
territooriumil vabalt liikuda ja elada. 
Seoses sellega keskendub Euroopa aasta 
muu hulgas kodanikuosaluse võimalustele 
ja sellele, kuidas saavad oma õigusi 

Euroopa aasta üldine eesmärk on 
suurendada teadlikkust liidu 
kodakondsusega kaasnevatest õigustest, et 
seeläbi aidata kodanikel täies ulatuses 
teostada oma õigust liikmesriikide 
territooriumil vabalt liikuda ja elada. 
Seoses sellega keskendub Euroopa aasta 
muu hulgas kodanikuosaluse võimalustele 
ja sellele, kuidas saavad oma õigusi 
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kasutada need liidu kodanikud, kes elavad 
liikmesriigis, mis ei ole nende 
päritoluliikmesriik, õpilased, töötajad, 
tarbijad ning kaupade ja teenuste pakkujad 
kogu ELis.

kasutada need liidu kodanikud, kes elavad 
liikmesriigis, mis ei ole nende 
päritoluliikmesriik, õpilased, töötajad, 
tarbijad ning kaupade ja teenuste pakkujad 
kogu ELis. Arvestada tuleks aga ka alalise 
elamisloaga kolmandate riikide kodanike 
ja liidu kodanike perekonnaliikmete 
õigustega.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada liidu kodanike teadlikkust nii 
nende õigusest Euroopa Liidus vabalt 
liikuda ja elada kui ka üldisematest 
õigustest, mis liidu kodanikel piiriülese 
liikumise korral on, näiteks õigusest 
osaleda liidu demokraatlikes protsessides;

– suurendada liidu kodanike teadlikkust nii 
nende õigusest Euroopa Liidus vabalt 
liikuda ja elada kui ka üldisematest 
õigustest, mis liidu kodanikel piiriülese 
liikumise korral on, näiteks õigusest 
osaleda liidu demokraatlikes protsessides
ja demokraatlikus seisukohtade 
kujundamises;

Or. de

Muudatusettepanek 75
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada liidu kodanike teadlikkust nii 
nende õigusest Euroopa Liidus vabalt 
liikuda ja elada kui ka üldisematest 
õigustest, mis liidu kodanikel piiriülese 
liikumise korral on, näiteks õigusest 

– suurendada liidu kodanike teadlikkust nii 
nende õigusest Euroopa Liidus vabalt 
liikuda, elada, õppida ja töötada kui ka 
üldisematest õigustest, mis liidu kodanikel 
piiriülese liikumise korral on, näiteks 
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osaleda liidu demokraatlikes protsessides; õigusest osaleda liidu demokraatlikes 
protsessides;

Or. en

Muudatusettepanek 76
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada liidu kodanike teadlikkust 
sellest, millist käegakatsutavat kasu on neil 
teises liikmesriigis elades ELi õigustest ja 
põhimõtetest, ja innustada neid aktiivselt 
osalema liidu poliitikat ja päevaküsimusi 
käsitlevates kodanikefoorumites;

– suurendada liidu kodanike teadlikkust 
sellest, millist käegakatsutavat kasu on neil 
kodu- või teises liikmesriigis elades ELi 
õigustest ja põhimõtetest ja kuidas nad 
saavad neid õigusi tegelikult kasutada, 
ning innustada neid aktiivselt osalema liidu 
poliitikat ja päevaküsimusi käsitlevates 
kodanikefoorumites;

Or. en

Muudatusettepanek 77
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada liidu kodanike teadlikkust 
sellest, millist käegakatsutavat kasu on neil 
teises liikmesriigis elades ELi õigustest ja 
põhimõtetest, ja innustada neid aktiivselt 
osalema liidu poliitikat ja päevaküsimusi 
käsitlevates kodanikefoorumites;

– suurendada liidu kodanike teadlikkust 
sellest, millist käegakatsutavat kasu on neil 
teises liikmesriigis elades ELi õigustest ja 
põhimõtetest, ja innustada neid aktiivselt 
osalema liidu poliitikat, päevaküsimusi ja 
poliitilisi protsesse käsitlevates 
kodanikefoorumites;

Or. de
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Muudatusettepanek 78
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– suurendada kodanike teadlikkust 
illegaalse töötamisega seotud ohtudest 
ning seaduslikult töötamise eelistest 
(maksude, sotsiaalkindlustuse, kutseõppe 
ja kodakondsuse saamise õiguse, 
eluaseme, perekondade ühinemise, laste 
haridusvõimaluste ning olemasolevate 
vahendite, näiteks Euroopa 
tööturuasutuste süsteemi kaudu 
tööpraktika saamise võimaluste mõttes);

Or. fr

Muudatusettepanek 79
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elavdada arutelu vaba liikumise õiguse 
kui liidu kodakondsuse lahutamatu osa 
mõju ja potentsiaali üle, seda eriti liidu 
kodanike ühiskondliku ühtekuuluvuse ja 
vastastikuse üksteisemõistmise ning 
kodanike ja ELi vahelise sideme aspektist.

– elavdada arutelu vaba liikumise õiguse 
kui liidu kodakondsuse lahutamatu osa 
mõju ja potentsiaali üle, seda eriti liidu 
kodanike ühiskondliku ühtekuuluvuse, 
sotsiaalse integratsiooni, tööhõive, 
kvaliteetse hariduse ja vastastikuse 
üksteisemõistmise ning kodanike ja ELi 
vahelise sideme aspektist.

Or. el

Muudatusettepanek 80
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elavdada arutelu vaba liikumise õiguse 
kui liidu kodakondsuse lahutamatu osa 
mõju ja potentsiaali üle, seda eriti liidu 
kodanike ühiskondliku ühtekuuluvuse ja 
vastastikuse üksteisemõistmise ning 
kodanike ja ELi vahelise sideme aspektist.

– elavdada arutelu vaba liikumise õiguse 
kui liidu kodakondsuse lahutamatu osa ja 
põhivabaduse mõju ja potentsiaali üle, 
seda eriti liidu kodanike ühiskondliku 
ühtekuuluvuse ja vastastikuse 
üksteisemõistmise ning kodanike ja ELi 
vahelise sideme aspektist.

Or. en

Muudatusettepanek 81
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõige 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– elavdada arutelu vaba liikumise õiguse 
kui liidu kodakondsuse lahutamatu osa 
mõju ja potentsiaali üle, seda eriti liidu 
kodanike ühiskondliku ühtekuuluvuse ja 
vastastikuse üksteisemõistmise ning 
kodanike ja ELi vahelise sideme aspektist.

– elavdada arutelu vaba liikumise õiguse 
(ja selle liikmesriikide poolt rakendamise) 
kui liidu kodakondsuse lahutamatu osa 
mõju ja potentsiaali üle, seda eriti liidu 
kodanike ühiskondliku ühtekuuluvuse ja 
vastastikuse üksteisemõistmise ning 
kodanike ja ELi vahelise sideme aspektist.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige –1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

–1 a. 2012. aastal korraldab komisjon 
kogu ELi hõlmava konkursi Euroopa 
kodanike aasta logo saamiseks. 
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Or. fr

Muudatusettepanek 83
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– üldsusele või kitsamatele sihtrühmadele 
suunatud teadlikkuse suurendamise, 
teavitus- ja hariduskampaaniad;

– teadlikkuse suurendamise, teavitus- ja 
hariduskampaaniad kõigis Euroopa Liidu 
keeltes, mis suunatakse võrdse kohtlemise 
ja mittediskrimineerimise põhimõtet 
järgides üldsusele või kitsamatele 
sihtrühmadele, näiteks puudega isikutele, 
sotsiaalselt kaitsetutele elanikerühmadele, 
kolmandate riikide kodanikele, romadele 
või tulevaste liikmesriikide kodanikele;

Or. en

Muudatusettepanek 84
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– üldsusele või kitsamatele sihtrühmadele 
suunatud teadlikkuse suurendamise, 
teavitus- ja hariduskampaaniad;

– üldsusele või kitsamatele sihtrühmadele 
(nt sellised ebasoodsas olukorras olevad 
rühmad nagu vähese haridusega, 
puudega või vanemaealised isikud) 
suunatud teadlikkuse suurendamise, 
teavitus- ja hariduskampaaniad;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Konstantinos Poupakis



PE478.530v01-00 44/52 AM\887369ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– üldsusele või kitsamatele sihtrühmadele 
suunatud teadlikkuse suurendamise, 
teavitus- ja hariduskampaaniad;

– tööturu osapoolte aktiivsel osavõtul 
üldsusele või kitsamatele sihtrühmadele 
suunatud teadlikkuse suurendamise, 
teavitus- ja hariduskampaaniad;

Or. el

Muudatusettepanek 86
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teabevahetus ning kogemuste ja heade 
tavade jagamine riikliku, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi haldusasutuste ja muude 
organisatsioonide vahel;

– spetsiaalse, väga korrapäraselt 
ajakohastatava internetiportaali rajamine, 
mis võimaldab riikliku, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi haldusasutustel anda 
teavet tööjõudu otsivate sektorite kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 87
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teabevahetus ning kogemuste ja heade 
tavade jagamine riikliku, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi haldusasutuste ja muude 
organisatsioonide vahel;

– teabevahetus ning nii positiivsete kui ka 
negatiivsete kogemuste ja heade tavade 
jagamine riikliku, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi haldusasutuste ja muude 
organisatsioonide vahel;



AM\887369ET.doc 45/52 PE478.530v01-00

ET

Or. en

Muudatusettepanek 88
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konverentsid ja sündmused, mis 
elavdavad arutelu selle üle, milles seisneb 
vaba liikumise ja elamise õiguse ja liidu 
kodakondsusest tulenevate üldisemate 
õiguste olulisus ja neist tulenev kasu, ning 
suurendavad teadlikkust neist õigustest;

– konverentsid ja sündmused, mis 
elavdavad arutelu selle üle, milles seisneb 
vaba liikumise ja elamise õiguse ja liidu 
kodakondsusest tulenevate üldisemate 
õiguste olulisus ja neist tulenev kasu ning 
mis takistab nende kasutamist, ning 
suurendavad teadlikkust neist õigustest;

Or. en

Muudatusettepanek 89
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– konverentsid ja üritused, mis 
suurendavad teadlikkust vaba liikumise ja 
elukohavaliku õiguse kasulikkusest ning 
kus hoiatatakse välismaale lapsehoidjaks, 
hooldajaks või koduabiliseks minevaid 
naisi musta tööturu võimalike ohtude või 
koguni prostitutsioonile sundimise ja muu 
vägivalla eest, kuna tihtipeale värbavad 
neid sellisele tööle eraettevõtjad, mistõttu 
nad võivad sattuda töötama ilma 
töölepinguta või ebaseaduslikult ning ei 
saa seetõttu kasutada sotsiaalkindlustuse, 
tervishoiu jms hüvesid;

Or. en



PE478.530v01-00 46/52 AM\887369ET.doc

ET

Muudatusettepanek 90
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mitmekeelsete veebiportaalide „Europe 
Direct” ja „Teie Euroopa” kui liidu 
kodanike õigusi käsitleva kõikehõlmava 
teabesüsteemi oluliste elementide 
osatähtsuse ja tuntuse suurendamine;

– mitmekeelsete veebiportaalide „Europe 
Direct” ja „Teie Euroopa” kui liidu 
kodanike õigusi käsitleva kõikehõlmava 
teabesüsteemi oluliste elementide 
osatähtsuse ja tuntuse suurendamine, eriti 
digitaalsete sidevahendite ja sotsiaal-
võrgustike suurema kasutamise kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 91
Ria Oomen-Ruijten

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mitmekeelsete veebiportaalide „Europe 
Direct” ja „Teie Euroopa” kui liidu 
kodanike õigusi käsitleva kõikehõlmava 
teabesüsteemi oluliste elementide 
osatähtsuse ja tuntuse suurendamine;

– mitmekeelsete veebiportaalide „Europe 
Direct”, „Teie Euroopa” ja Euroopa 
tööturuasutuste süsteemi veebiportaali kui 
liidu kodanike õigusi ja valikuvõimalusi 
käsitleva kõikehõlmava teabesüsteemi 
oluliste elementide osatähtsuse ja tuntuse 
suurendamine;

Or. nl

Muudatusettepanek 92
Antigoni Papadopoulou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa tööturuasutuste süsteemi 
(EURES) osatähtsuse suurendamine, et 
aidata teises liikmesriigis või Euroopa 
Majanduspiirkonnas tööd otsivaid ELi 
kodanikke;

Or. en

Selgitus

Komisjon lõi EURESi võrgustiku selleks, et anda teavet kogu ELi vabade töökohtade ning 
seadusandluse, sotsiaalkindlustuse, elamistingimuste, maksude, palgatasemete ja lepingute 
kohta. Sellel on töötajate liikuvuse tagamisel tähtis osa.

Muudatusettepanek 93
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa kodanike päeva tähistamine 
ELi kodakondsuse kehtestamise 
aastapäeval (1. november 1993), et 
süvendada ja edasi arendada Euroopa 
kodanike aasta saavutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa kodanikualgatuse tähtsuse 
selgitamine – sellega püütakse 
võimaldada kodanikel vahetult osaleda 
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ELi poliitika formuleerimisel;

Or. de

Muudatusettepanek 95
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ELi institutsioonide tegevuse põhjaliku 
ja objektiivse tutvustamise nõude 
kehtestamine liikmesriikides;

Or. de

Muudatusettepanek 96
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kodanike parem teavitamine õigusest 
pöörduda petitsiooniga Euroopa 
Parlamendi ja kaebusega Euroopa 
ombudsmani poole.

Or. de

Muudatusettepanek 97
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Euroopa Parlamendi petitsiooni-



AM\887369ET.doc 49/52 PE478.530v01-00

ET

komisjoni ja Euroopa ombudsmani 
tutvustavad teabekampaaniad; 

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– EURESi veebisaidi 
kasutajasõbralikumaks muutmine ja 
sagedasem ajakohastamine koos seda 
tutvustava teabekampaaniaga;

Or. fr

Muudatusettepanek 99
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 – taane 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– NARICi võrgustiku (diplomite ja kutse-
kvalifikatsioonide tunnustamine) 
veebisaidi nähtavust, kättesaadavust ja 
mitmekeelsust parandavad 
teabekampaaniad.

Or. fr

Muudatusettepanek 100
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artikli 3 lõikes 1 nimetatud algatuste 
rakendamisse kaasavad komisjon ja 
liikmesriigid aktiivselt kodaniku-
ühiskonna esindajaid, näiteks tööturu 
osapooli.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon ja liikmesriigid võivad
Euroopa aasta eesmärkide saavutamiseks 
näha ette muidki tegevusi ning lubada 
kasutada Euroopa aasta nimetust nende 
reklaamimisel, kui need tegevused aitavad 
kaasa artiklis 2 sõnastatud eesmärkide 
saavutamisele.

3. Komisjoni ja liikmesriike kutsutakse 
kavandama Euroopa aasta eesmärkide 
saavutamiseks muidki tegevusi ning 
lubama kasutada Euroopa aasta nimetust 
nende reklaamimisel, kui need tegevused 
aitavad kaasa artiklis 2 sõnastatud 
eesmärkide saavutamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 102
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb tihedat koostööd ka 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Komisjon teeb tihedat koostööd ka 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja 
tööturu osapooltega.

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Jean Lambert
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon korraldab ka kodanike õiguste 
kaitse valdkonnas tegevate Euroopa 
organisatsioonide esindajate ja 
sidusrühmade kohtumisi, et aidata 
komisjonil Euroopa aastat liidu tasandil 
ellu viia.

Komisjon korraldab ka kodanike õiguste 
kaitse valdkonnas tegevate Euroopa 
organisatsioonide esindajate ja 
sidusrühmade kohtumisi, et aidata 
komisjonil Euroopa aastat liidu tasandil 
ellu viia. Komisjon teeb 
kodanikuühiskonna organisatsioonide ja 
kodanikega tihedat koostööd.
Komisjon teeb tihedat koostööd teatud 
kindlaid inimrühmi, näiteks puudega või 
sotsiaalselt kaitsetuid isikuid, kolmandate 
riikide kodanikke, romasid või tulevaste 
liikmesriikide kodanikke esindavate 
organisatsioonidega.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Nõukogu ja komisjon tagavad piisavate 
eelarvevahendite olemasolu Euroopa 
kodanike aasta (2013) ning selle 
eesmärkide täitmiseks vajalike 
ettevõtmiste edukaks lõpuleviimiseks.

Or. de
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Muudatusettepanek 105
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 
2014 Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele aruande 
käesolevas otsuses ette nähtud algatuste 
rakendamise, tulemuste ja üldhinnangu 
kohta.

Komisjon esitab hiljemalt 31. juuniks 2014 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele aruande 
käesolevas otsuses ettenähtud algatuste 
rakendamise, tulemuste ja üldhinnangu 
kohta, mis saab ELi selle valdkonna 
tulevaste poliitikasuundade, meetmete ja 
tegevuse aluseks. Euroopa kodanike aasta 
kogemuste põhjal esitatakse aruandes ka 
ideid ja ettepanekuid kodanike paremaks 
teavitamiseks nende õigustest ka pärast 
Euroopa kodanike aastat (2013).

Or. en


