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Muudatusettepanek 59
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ja 
artiklit 62,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti 
selle artikli 3 lõiget 3, ning võttes arvesse 
Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti 
selle artikli 26 lõiget 2, artikleid 45 ja 46, 
artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 62,

Or. en

Muudatusettepanek 60
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ja 
artiklit 62,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ning 
artikleid 62, 151 ja 153,

Or. en

Muudatusettepanek 61
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ja
artiklit 62,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ning 
artikleid 62, 151 ja 153,

Or. de
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Muudatusettepanek 62
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès, Sergio Gaetano 
Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat, eriti selle artikleid 15, 21 ja 28,

Or. en

Muudatusettepanek 63
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat, eriti selle artikleid 15 ja 16,

Or. fr

Muudatusettepanek 64
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartat,

Or. en

Muudatusettepanek 65
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Töötajate vaba liikumine, 
asutamisvabadus ja teenuste osutamise 
vabadus on aluslepingus sätestatud 
Euroopa Liidu ühtse turu aluspõhimõtted.
Nende põhimõtete rakendamist on liit edasi 
arendanud, et tagada ettevõtjatele võrdsed 
võimalused ja töötajate õiguste austamine.

(1) Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõike 3 
kohaselt ei ole siseturg omaette eesmärk, 
vaid sotsiaalse progressi saavutamise 
vahend. Töötajate vaba liikumine, 
asutamisvabadus ja teenuste osutamise 
vabadus on ühtse turu aluspõhimõtted.
Nende põhimõtete rakendamist
arendatakse veelgi edasi liidu õigusaktide 
ja meetmetega, mille eesmärk on tagada
töötajate õigused ja ettevõtjate võrdsed 
võimalused.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Töötajate vaba liikumine annab 
kõikidele kodanikele õiguse liikuda 
töötamise ja elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise ning kaitseb töötajaid 
diskrimineerimise eest tööhõive, töötasu ja 
muude töötingimuste osas võrreldes 
vastuvõtva riigi kodanikega. Seda tuleb
vaadelda eraldi teenuste osutamise
vabadusest, mis hõlmab ettevõtjate õigust 
pakkuda teenuseid mõnes teises 
liikmesriigis ning lähetada nende teenuste 
osutamiseks vajalike tööde tegemiseks 
ajutiselt oma töötajaid.

(2) Töötajate vaba liikumine annab 
kõikidele kodanikele õiguse liikuda 
töötamise ja elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise ning kaitseb töötajaid 
diskrimineerimise eest tööhõive, töötasu ja 
muude töötingimuste osas võrreldes 
vastuvõtva riigi kodanikega. Seda tuleb
tasakaalustada teenuste osutamise
vabadusega, mis hõlmab ettevõtjate õigust 
pakkuda teenuseid mõnes teises 
liikmesriigis ning lähetada sinna nende 
teenuste osutamiseks vajalike tööde 
tegemiseks ajutiselt oma töötajaid. Selline 
lähetamine peab toimuma Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 45 lõikes 2 ja 
artiklis 49 esitatud ettevõtjate ja töötajate 
mittediskrimineerimise sätteid rikkumata.
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Or. en

Muudatusettepanek 67
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Töötajate vaba liikumine annab 
kõikidele kodanikele õiguse liikuda 
töötamise ja elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise ning kaitseb töötajaid 
diskrimineerimise eest tööhõive, töötasu ja 
muude töötingimuste osas võrreldes 
vastuvõtva riigi kodanikega. Seda tuleb
vaadelda eraldi teenuste osutamise 
vabadusest, mis hõlmab ettevõtjate õigust 
pakkuda teenuseid mõnes teises 
liikmesriigis ning lähetada nende teenuste 
osutamiseks vajalike tööde tegemiseks 
ajutiselt oma töötajaid.

(2) Töötajate vaba liikumine annab 
kõikidele kodanikele õiguse liikuda 
töötamise ja elamise eesmärgil vabalt ühest 
liikmesriigist teise ning kaitseb töötajaid 
diskrimineerimise eest tööhõive, töötasu ja 
muude töötingimuste osas võrreldes 
vastuvõtva riigi kodanikega. Vaba 
liikumise õigust tuleb eristada teenuste 
osutamise vabadusest, mis hõlmab 
ettevõtjate õigust pakkuda teenuseid mõnes 
teises liikmesriigis ning lähetada nende 
teenuste osutamiseks vajalike tööde 
tegemiseks ajutiselt oma töötajaid.

Or. en

Selgitus

Teenuste osutamise vabadus ning kodanike õigus liikuda töötamise ja elamise eesmärgil 
vabalt kogu ELis on ühtse turu toimimise jaoks keskse tähtsusega. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisel on oluline käsitleda neid õigusi eraldiseisvatena, et tagada lähetatud töötajatele 
võimalus kasutada kõiki aluslepingutes sätestatud õigusi ja saada kaitset, kindlustades samas, 
et ühtne turg toimib ettevõtete ja konkurentsi osas sujuvalt ja õiglaselt.

Muudatusettepanek 68
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Töötajate vaba liikumise puhul ei 
tohi töötajaid diskrimineerida. Teenuste 
osutamise vabadus annab ettevõtjatele 
õiguse pakkuda mittediskrimineerival 
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viisil teenuseid muudes liikmesriikides. 
Töötajate õigused on allutatud teenuste 
osutamise vabadusele. Võrdse kohtlemise 
asemel kohaldatakse sellisel juhul üksnes 
miinimumtingimusi. 

Or. de

Muudatusettepanek 69
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Lähetamise kaitse-eesmärk 
muudetakse tegelikkuses sageli 
vastupidiseks. Töötajad ei ole lähetamise 
korral enam ärakasutamise eest kaitstud. 
Lähetamist teostatakse, kuna töötajatele 
tagatakse samade palkade ja 
töötingimuste asemel vaid 
miinimumtingimused. Selleks on arvukaid 
skeeme. Tõelisest lähetamisest hoitakse 
kõrvale fiktiivse füüsilisest isikust 
ettevõtjana tegutsemise kaudu. Töötajate 
vaba liikumine asendatakse pettuslikult 
näilise lähetamisega, sageli koos 
renditööga, sageli ka kolme riiki 
hõlmavate skeemide ja riiulifirmadega. 
Samal ajal hoitakse kõrvale 
ametiühingute aluspõhimõttest „sama töö 
eest võrdne tasu” samas kohas lähetatud 
töötajate puhul, kes saavad sama töö eest 
väiksemat palka. See kahjustab Euroopa 
jõukust, sotsiaalset rahu, demokraatiat ja 
usaldusväärsust. 

Or. de

Muudatusettepanek 70
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Tegelik lähetamine eeldab, et töötaja 
on teenuseosutaja palgal nii enne 
lähetamisperioodi kui ka selle ajal ja 
järel, nii et teda ei palgata ainult lähetuse 
ajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 b) Direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõike 6 
alusel võib eeldada, et kui üks lähetatud 
töötaja asendatakse teisega või kui sama 
teenuseosutaja lähetab ühele ametikohale 
töötajaid korduvalt ja lühikeste 
ajavahemike järel, kusjuures nende 
järjestikuste lepingute kogukehtivus on 
vähemalt 12 kuud, ei ole tegemist 
lähetamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Seoses töötajatega, kes on ajutiselt 
lähetatud tegema tööd teenuste 
osutamiseks teises liikmesriigis kui see, 
kus nad tavapäraselt töötavad, on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. 

(3) Seoses töötajatega, kes on ajutiselt 
lähetatud tegema tööd teenuste 
osutamiseks teises liikmesriigis kui see, 
kus nad tavapäraselt töötavad, on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. 
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aasta direktiiviga 96/71/EÜ töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega kehtestatud selgelt 
määratletud peamised töötingimused, mida 
teenuse osutaja peab järgima liikmesriigis, 
kuhu töötaja on lähetatud, et tagada 
asjaomaste lähetatud töötajate 
miinimumkaitse.

aasta direktiiviga 96/71/EÜ töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega kehtestatud selgelt 
määratletud peamised töötingimused, mida 
teenuse osutaja peab järgima liikmesriigis, 
kuhu töötaja on lähetatud, et tagada 
asjaomaste lähetatud töötajate 
miinimumkaitse. Kuna senine 
kohaldamine ei täitnud direktiivi kaitse-
eesmärki ja olukorda on võimalik 
parandada vaid oma teenuseid samas 
liikmesriigis osutavate töötajate 
mittediskrimineerival viisil kohtlemise 
abil, on käesoleva direktiiviga, mille 
eesmärk on direktiivi 96/71/EÜ 
jõustamine, võimalik olukorda parandada 
vaid ajutiselt. 

Or. de

Muudatusettepanek 73
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Seoses töötajatega, kes on ajutiselt 
lähetatud tegema tööd teenuste 
osutamiseks teises liikmesriigis kui see, 
kus nad tavapäraselt töötavad, on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. 
aasta direktiiviga 96/71/EÜ töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega kehtestatud selgelt 
määratletud peamised töötingimused, mida 
teenuse osutaja peab järgima liikmesriigis, 
kuhu töötaja on lähetatud, et tagada 
asjaomaste lähetatud töötajate 
miinimumkaitse.

(3) Seoses töötajatega, kes on ajutiselt 
lähetatud tegema tööd teenuste 
osutamiseks teises liikmesriigis kui see, 
kus nad tavapäraselt töötavad, on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. 
aasta direktiiviga 96/71/EÜ töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega kehtestatud selgelt 
määratletud peamised töötingimused, mida 
teenuse osutaja peab järgima liikmesriigis, 
kuhu töötaja on lähetatud, et tagada 
asjaomaste lähetatud töötajate 
miinimumkaitse. Käesolev direktiiv ja 
direktiiv 96/71/EÜ ei välista võimalust 
pakkuda lähetatud töötajatele juriidilise 
või kollektiivselt kokkulepitud standardiga 
soodsamaid tingimusi, kui samal ajal 
tagatakse ka kohalike ja välismaiste 
äriühingute ja töötajate võrdne 
kohtlemine ja mittediskrimineerimine. 
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Käesoleva jõustamisdirektiivi eesmärk on 
parandada direktiivi 96/71/EÜ 
rakendamist, austades seejuures täielikult 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
53 lõike 1, artikli 62, artikli 45 lõigete 1 ja 
2 ning artikli 26 lõike 2 sätteid ja Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartat.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Seoses töötajatega, kes on ajutiselt 
lähetatud tegema tööd teenuste 
osutamiseks teises liikmesriigis kui see, 
kus nad tavapäraselt töötavad, on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. 
aasta direktiiviga 96/71/EÜ töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega kehtestatud selgelt 
määratletud peamised töötingimused, mida 
teenuse osutaja peab järgima liikmesriigis, 
kuhu töötaja on lähetatud, et tagada 
asjaomaste lähetatud töötajate 
miinimumkaitse.

(3) Seoses töötajatega, kes on ajutiselt 
lähetatud tegema tööd teenuste 
osutamiseks teises liikmesriigis kui see, 
kus nad tavapäraselt töötavad, on Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. 
aasta direktiiviga 96/71/EÜ töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega kehtestatud selgelt 
määratletud peamised minimaalsed
töötingimused, mida teenuse osutaja peab 
järgima liikmesriigis, kuhu töötaja on 
lähetatud, et tagada asjaomaste lähetatud 
töötajate miinimumkaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)



AM\919866ET.doc 11/88 PE500.574v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
parandada direktiivi 96/71/EÜ jõustamist. 
Seetõttu kohaldatakse käesoleva direktiivi 
sätteid, ilma et see piiraks direktiivi 
96/71/EÜ artiklite 4 ja 5 kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Käesoleva direktiivi eesmärk on 
parandada direktiivi 96/71/EÜ jõustamist. 
Seetõttu kohaldatakse käesoleva direktiivi 
sätteid, ilma et see piiraks direktiivi 
96/71/EÜ sätete kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Olle Ludvigsson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Tõelise lähetamise põhitunnus on 
see, et asjaomased töötajad ei taotle 
liikmesriigis, kuhu nad on lähetatud, 
pääsu vastuvõtva liikmesriigi tööturule.

Or. en
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Muudatusettepanek 78
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Tõelise lähetamise põhitunnus on 
see, et asjaomased töötajad ei taotle 
liikmesriigis, kuhu nad on lähetatud, 
alalist pääsu vastuvõtva liikmesriigi 
tööturule.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Nõuete mittetäitmise korral, näiteks 
juhul, kui tuvastatakse, et töötaja 
lähetamine ei ole tegelik, tuleks ettevõtjale 
kohaldada vastuvõtvas liikmesriigis 
kehtivaid asjaomaseid õigusakte ning kõik 
asjaomase ettevõtja poolt lähetatud 
töötajad loetakse töötajateks, kes 
kasutavad liidu piires oma vaba liikumise 
õigust.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et ennetada ja vältida 
kohaldatavatest eeskirjadest 
kõrvalehoidmist ja/või nende 
kuritarvitamist ettevõtjate poolt, kes 
kasutavad lubamatult või pettuslikult ära 
aluslepingus sätestatud teenuste osutamise 
vabadust ja/või direktiivi 96/71/EÜ 
kohaldamist, ning sellise praktikaga 
võidelda, tuleks parandada lähetamise 
põhimõtte rakendamist ja järelevalvet.

(4) Selleks et ennetada ja vältida 
kohaldatavatest eeskirjadest 
kõrvalehoidmist ja/või nende 
kuritarvitamist ettevõtjate poolt, kes 
kasutavad lubamatult või pettuslikult ära 
aluslepingus sätestatud teenuste osutamise 
vabadust ja/või direktiivi 96/71/EÜ 
kohaldamist, ning sellise praktikaga 
võidelda, tuleks parandada lähetamise 
põhimõtte rakendamist ja järelevalvet.
Selleks on tähtsaima vahendina vajalikud 
miinimumtöötingimuste täitmise 
kontrollid, et tulemuslikult vältida 
varjatud tööhõivet; mingil juhul ei tohi 
piirata liikmesriike oma kontrollide 
teostamisel, sest vastasel korral ei ole 
võimalik tagada direktiivi 96/71/EÜ 
jõustamist.

Or. de

Muudatusettepanek 81
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et ennetada ja vältida 
kohaldatavatest eeskirjadest 
kõrvalehoidmist ja/või nende 
kuritarvitamist ettevõtjate poolt, kes 
kasutavad lubamatult või pettuslikult ära 
aluslepingus sätestatud teenuste osutamise 
vabadust ja/või direktiivi 96/71/EÜ 
kohaldamist, ning sellise praktikaga 
võidelda, tuleks parandada lähetamise
põhimõtte rakendamist ja järelevalvet.

(4) Selleks et ennetada ja vältida 
kohaldatavatest eeskirjadest 
kõrvalehoidmist ja/või nende 
kuritarvitamist ettevõtjate poolt, kes 
kasutavad lubamatult või pettuslikult ära 
aluslepingus sätestatud teenuste osutamise
vabadust ja/või direktiivi 96/71/EÜ 
kohaldamist, ning sellise praktikaga 
võidelda, peab lähetamise põhimõtte
rakendamine ja järelevalve olema 
jõustatav ja seda tuleb tõhustada, 
kusjuures igasugune eeskirjadest 
möödahiilimine, eriti seoses kõigi 
tööhõivetingimustega, peab olema 
karistatav.
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Or. en

Muudatusettepanek 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et ennetada ja vältida 
kohaldatavatest eeskirjadest 
kõrvalehoidmist ja/või nende 
kuritarvitamist ettevõtjate poolt, kes 
kasutavad lubamatult või pettuslikult ära 
aluslepingus sätestatud teenuste osutamise 
vabadust ja/või direktiivi 96/71/EÜ 
kohaldamist, ning sellise praktikaga 
võidelda, tuleks parandada lähetamise 
põhimõtte rakendamist ja järelevalvet.

(4) Selleks et ennetada ja vältida 
kohaldatavatest eeskirjadest 
kõrvalehoidmist ja/või nende 
kuritarvitamist ettevõtjate poolt, kes 
kasutavad lubamatult või pettuslikult ära 
aluslepingus sätestatud teenuste osutamise 
vabadust ja/või direktiivi 96/71/EÜ 
kohaldamist, ning sellise praktikaga 
võidelda, tuleks parandada lähetamise 
põhimõtte rakendamist ja järelevalvet, 
võttes arvesse proportsionaalsuse ja 
mittediskrimineerimise põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Selleks et ennetada ja vältida 
kohaldatavatest eeskirjadest 
kõrvalehoidmist ja/või nende 
kuritarvitamist ettevõtjate poolt, kes 
kasutavad lubamatult või pettuslikult ära 
aluslepingus sätestatud teenuste osutamise 
vabadust ja/või direktiivi 96/71/EÜ 
kohaldamist, ning sellise praktikaga 
võidelda, tuleks parandada lähetamise 

(4) Selleks et ennetada ja vältida 
kohaldatavatest eeskirjadest 
kõrvalehoidmist ja/või nende 
kuritarvitamist ettevõtjate poolt, kes 
kasutavad lubamatult või pettuslikult ära 
aluslepingus sätestatud teenuste osutamise 
vabadust ja/või direktiivi 96/71/EÜ 
kohaldamist, ning sellise praktikaga 
võidelda, tuleks parandada lähetamise 
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põhimõtte rakendamist ja järelevalvet. põhimõtte rakendamist ja järelevalvet ning 
vähendada ELi õiguse kohaldamisel 
esinevaid võimalikke vastuolusid.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Eeskirjade eiramise korral, näiteks 
juhul, kui tehakse kindlaks, et teatava 
töötaja puhul ei ole tegemist tegeliku 
lähetamisega, kohaldatakse ettevõtja 
suhtes teenuse osutamise riigi 
asjaomaseid õigusnorme.

Or. de

Muudatusettepanek 85
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Nõuete mittetäitmise korral, näiteks 
juhul, kui tuvastatakse, et töötaja 
lähetamine ei ole tegelik, peavad 
asjaomasele ettevõtjale laienema vastavad 
õigusaktid, mis kehtivad teenuste 
osutamise riigis, ning kõik asjaomase 
ettevõtja poolt lähetatud töötajad loetakse 
töötajateks, kes kasutavad liidu piires oma 
vaba liikumise õigust.

Or. en
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Muudatusettepanek 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Kõik direktiiviga kehtestatavad 
meetmed peavad olema põhjendatud, 
proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad, et mitte tekitada 
lähetatud töötajaid kaitstes 
halduskoormust ega tõkestada ettevõtete 
ning eriti VKEde uute töökohtade loomise 
potentsiaali.

Or. en

Muudatusettepanek 87
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Seega tuleks lähetamise põhimõtte 
ajutist olemust määratlevad elemendid, 
milles eeldatakse, et tööandja asub 
tõepoolest lähetatava liikmesriigi 
territooriumil, ning direktiivi 96/71/EÜ ja 
määruse (EÜ) nr 593/2008 (lepinguliste 
võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse 
kohta)(edaspidi „Rooma I määrus”) 
omavaheline seos selgemaks muuta.

(5) Seega tuleks lähetamise põhimõtte 
ajutist olemust määratlevad elemendid, 
milles eeldatakse, et tööandja asub 
tõepoolest lähetatava liikmesriigi 
territooriumil, ning Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklite 45, 46 ja 49,
direktiivi 96/71/EÜ ja määruse (EÜ) nr 
593/2008 (lepinguliste võlasuhete suhtes 
kohaldatava õiguse kohta)(edaspidi
„Rooma I määrus”) omavaheline seos 
selgemaks muuta.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 



AM\919866ET.doc 17/88 PE500.574v01-00

ET

Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Samamoodi nagu direktiivi 96/71/EÜ 
puhul ei tohiks käesolev direktiiv piirata 
õigusaktide kohaldamist, mida vastavalt 
Rooma I määruse artiklile 8 kasutatakse 
individuaalsete töölepingute suhtes, ega 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 
2004. aasta määruse nr 883/2004
(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. 
aasta määruse nr 987/2009 (milles 
sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004
(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) rakendamise kord) 
kohaldamist.

(6) Samamoodi nagu direktiivi 96/71/EÜ 
puhul ei tohiks käesolev direktiiv piirata 
õigusaktide kohaldamist, mida vastavalt 
Rooma I määruse artiklile 8 kasutatakse 
individuaalsete töölepingute suhtes, ega 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 
2004. aasta määruse nr 883/2004
(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta), Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. 
aasta määruse nr 987/2009 (milles 
sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004
(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) rakendamise kord), 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 
2012. aasta määruse (EL) nr 465/2012 või 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 
45 ja 46 kohaldamist. Käesoleva direktiivi 
sätetega ei tohiks piirata liikmesriikide 
õigust kehtestada lähetatud töötajate 
jaoks soodsamad tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Samamoodi nagu direktiivi 96/71/EÜ 
puhul ei tohiks käesolev direktiiv piirata 
õigusaktide kohaldamist, mida vastavalt 
Rooma I määruse artiklile 8 kasutatakse 
individuaalsete töölepingute suhtes, ega 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 
2004. aasta määruse nr 883/2004

(6) Samamoodi nagu direktiivi 96/71/EÜ 
puhul ei tohiks käesolev direktiiv piirata 
õigusaktide kohaldamist, mida vastavalt 
Rooma I määruse artiklile 8 kasutatakse 
individuaalsete töölepingute suhtes, ega 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 
2004. aasta määruse nr 883/2004
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(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. 
aasta määruse nr 987/2009 (milles 
sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004
(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) rakendamise kord) 
kohaldamist.

(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. 
aasta määruse nr 987/2009 (milles 
sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004
(sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta) rakendamise kord)
või Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 45 ja 46 kohaldamist. Käesoleva 
direktiivi sätetega ei piirata liikmesriikide 
õigust sätestada ja tagada lähetatud 
töötajate jaoks soodsamad tingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Pädevad asutused viivad läbi kõikide 
faktiliste andmete üldise hindamise, et 
teha kindlaks, kas töötaja lähetamine on 
tõeline. Kui seda ei ole võimalik tõestada, 
teevad asjaomased liikmesriigid omavahel 
tihedat koostööd, et määrata viivitamatult 
kindlaks asjaomase töölepingu puhul 
kohaldatavad õigusaktid, kusjuures 
aluseks võetakse Rooma I määrus.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Riiklike töösuhete süsteemide (7) Riiklike töösuhete süsteemide 
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erinevuse ja sotsiaalpartnerite sõltumatuse 
austamist on aluslepingus sõnaselgelt 
tunnustatud.

erinevuse ja sotsiaalpartnerite sõltumatuse 
austamist on aluslepingus sõnaselgelt 
tunnustatud. Direktiivi 96/71/EÜ 
kuritarvitamisega hoitakse nendest 
süsteemidest siiski kõrvale. 
Kuritarvitamisele saaks lõpu teha ainult 
põhimõtte „sama töö eest võrdne tasu” 
kohaldamisega võrreldaval töökohal, 
välja arvatud juhul, kui päritoluriigis 
oleks palk väiksem. Siis peaks see 
kehtima. Kuna õiglased tingimused ja 
diskrimineerimiskeeld kehtivad lisaks 
ettevõtjatele ka töötajate suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 92
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Riiklike töösuhete süsteemide 
erinevuse ja sotsiaalpartnerite sõltumatuse 
austamist on aluslepingus sõnaselgelt 
tunnustatud.

(7) Riiklike töösuhete süsteemide 
erinevuse ja sotsiaalpartnerite sõltumatuse 
austamist on aluslepingus sõnaselgelt 
tunnustatud. See austamise põhimõte peab 
kajastuma sätetes, mille alusel võivad 
liikmesriigid kasutada direktiivi 96/71/EÜ 
ja käesoleva direktiivi täitmise ja 
jõustamise tagamisel mitmesuguseid eri 
viise, mis on kooskõlas nende siseriikliku 
õiguse ja tavadega.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ametiühingud mängivad teenuste (8) Käesolevas direktiivis ja direktiivis 
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osutamise raames töötajate lähetamisel 
olulist rolli, kuna nad võivad vastavalt 
siseriiklike õigusaktide ja/või tavadega 
määrata kindlaks töötasu 
miinimummäärad, mida kohaldatakse 
eraldi või samaaegselt.

96/71/EÜ austatakse erinevaid riiklikke 
töösuhete süsteeme ja tunnustatakse 
kollektiivläbirääkimiste suurt osatähtsust. 
See hõlmab ametiühingute õigust osaleda
töötajate nimel kohtu- ja 
haldusmenetlustes ning nende õigust 
kontrollida vajaduse korral töötingimusi 
ja nõuda nende täitmist.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ametiühingud mängivad teenuste 
osutamise raames töötajate lähetamisel 
olulist rolli, kuna nad võivad vastavalt 
siseriiklike õigusaktide ja/või tavadega 
määrata kindlaks töötasu 
miinimummäärad, mida kohaldatakse 
eraldi või samaaegselt.

(8) Käesolev direktiiv ja direktiiv 
96/71/EÜ ei tohiks takistada riiklike 
töösuhete ja kollektiivläbirääkimiste eri 
süsteemide toimimist.

Or. en

Muudatusettepanek 95
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ametiühingud mängivad teenuste 
osutamise raames töötajate lähetamisel 
olulist rolli, kuna nad võivad vastavalt 
siseriiklike õigusaktide ja/või tavadega 
määrata kindlaks töötasu 
miinimummäärad, mida kohaldatakse 
eraldi või samaaegselt.

(8) Sotsiaalpartnerid mängivad teenuste 
osutamise raames töötajate lähetamisel 
olulist rolli, kuna nad võivad vastavalt 
siseriiklike õigusaktide ja/või tavadega 
määrata kindlaks töötasu 
miinimummäärad, mida kohaldatakse 
eraldi või samaaegselt. See õigus peaks 
käima käsikäes kohustusega anda 
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eelnimetatud määrade kohta teavet. 

Or. en

Muudatusettepanek 96
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ametiühingud mängivad teenuste 
osutamise raames töötajate lähetamisel 
olulist rolli, kuna nad võivad vastavalt 
siseriiklike õigusaktide ja/või tavadega 
määrata kindlaks töötasu 
miinimummäärad, mida kohaldatakse 
eraldi või samaaegselt.

(8) Sotsiaalpartnerid mängivad teenuste 
osutamise raames töötajate lähetamisel 
olulist rolli, kuna nad võivad vastavalt 
siseriiklike õigusaktide ja/või tavadega 
määrata kindlaks töötasu 
miinimummäärad, mida kohaldatakse 
eraldi või samaaegselt. See õigus peaks 
olema seotud nende kohustusega maksta 
miinimumpalka ning anda selle kohta 
teavet.

Or. cs

Muudatusettepanek 97
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ametiühingud mängivad teenuste 
osutamise raames töötajate lähetamisel 
olulist rolli, kuna nad võivad vastavalt 
siseriiklike õigusaktide ja/või tavadega 
määrata kindlaks töötasu 
miinimummäärad, mida kohaldatakse 
eraldi või samaaegselt.

(8) Ametiühingud mängivad arvukates 
liikmesriikides teenuste osutamise raames 
töötajate lähetamisel olulist rolli, kuna nad 
võivad vastavalt siseriiklike õigusaktide 
ja/või tavadega määrata kindlaks töötasu 
miinimummäärad, mida kohaldatakse 
eraldi või samaaegselt.

Or. de
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Muudatusettepanek 98
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Direktiivi 96/71/EÜ jõustamisel 
etendavad kõige tähtsamat rolli 
liikmesriikide kontrolliasutused. Varjatud 
tööhõive vastu on võimalik võidelda vaid 
miinimumtöötingimuste täitmise 
tulemuslike ja tõhustate kontrollide abil. 
Liikmesriike ei tohi mingil juhul piirata 
oma kontrollide teostamisel.

Or. de

Muudatusettepanek 99
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tagamaks, et lähetatud töötaja saab 
nõuetekohase tasu ja et lähetamisega 
seotud toetusi saaks pidada töötasu 
miinimummäära osaks, tuleks kõnealused 
toetused palgast maha arvata vaid siis, kui 
see on vastuvõtva liikmesriigi seaduste, 
kollektiivlepingute ja/või tavadega ette 
nähtud.

(9) Tagamaks, et lähetatud töötaja saab 
nõuetekohase tasu, võib lähetamisega 
seotud toetusi pidada töötasu 
miinimummäära osaks, kui see on ette 
nähtud selle liikmesriigi seaduste, 
kollektiivlepingute ja/või tavadega, kus 
lähetamine toimub. Lähetamisega seotud 
toetusi tuleks arvesse võtta ainult 
tingimusel, et neid makstakse tunni alusel 
ja sõltumata töö teostamise tingimustest. 
Lähetusega seotud tegelike kulude, 
näiteks reisi-, toitlustus- ja majutuskulude 
hüvitamiseks makstud toetusi ei tuleks 
arvestada, kuna selliste kulude 
hüvitamine on tööandja kohustus.

Or. en
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Muudatusettepanek 100
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Arkadiusz 
Tomasz Bratkowski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Tagamaks, et lähetatud töötaja saab 
nõuetekohase tasu ja et lähetamisega 
seotud toetusi saaks pidada töötasu 
miinimummäära osaks, tuleks kõnealused 
toetused palgast maha arvata vaid siis, kui 
see on vastuvõtva liikmesriigi seaduste, 
kollektiivlepingute ja/või tavadega ette 
nähtud.

(9) Tagamaks, et lähetatud töötaja saab 
nõuetekohase tasu ja et lähetamisega 
seotud toetusi saaks pidada töötasu 
miinimummäära osaks, tuleks kõnealused 
toetused palgast maha arvata vaid siis, kui 
see on vastuvõtva liikmesriigi seaduste, 
kollektiivlepingute ja/või tavadega ette 
nähtud.

See, kas tööandja on kohustatud katma 
või hüvitama reisi-, toitlustus- ja 
eluaseme-/majutuskulud, sõltub ettevõtja 
asutamiskoha liikmesriigis kehtivatest 
siseriiklikest õigusaktidest. Vastuvõtva 
liikmesriigi siseriiklikest õigusaktidest 
sõltub, kas see arvestatakse 
miinimumpalga sisse või mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergia Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Käesoleva direktiivi, direktiivi 
96/71/EÜ ja direktiivi 2008/104/EÜ abil 
tuleks tagada, et ajutistest töötajatest 
lähetatud töötajatele kehtivad kõige 
soodsamad töötingimused.
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Or. en

Muudatusettepanek 102
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Nõuetekohane ja tõhus rakendamine 
ning jõustamine on lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise peamised elemendid, 
samal ajal kui puudulik jõustamine 
nõrgendab selles valdkonnas kehtivate 
liidu eeskirjade tõhusust. Seetõttu on 
oluline rõhutada komisjoni ja 
liikmesriikide vahelist koostööd, 
pisendamata siinjuures tööinspektsioonide
ja sotsiaalpartnerite tähtsat rolli.

(10) Nõuetekohane ja tõhus rakendamine 
ning jõustamine on lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise peamised elemendid, 
samal ajal kui puudulik jõustamine 
nõrgendab selles valdkonnas kehtivate 
liidu eeskirjade tõhusust. Seetõttu on 
oluline rõhutada komisjoni ja 
liikmesriikide vahelist koostööd, 
pisendamata siinjuures ühelgi juhul
tööinspektsioonide ning ka
sotsiaalpartnerite keskset rolli. Varjatud 
tööhõive vastu on võimalik võidelda vaid 
miinimumtöötingimuste täitmise 
tulemuslike ja tõhustate kontrollide abil. 
Liikmesriike ei tohi mingil juhul piirata 
oma kontrollide teostamisel.

Or. de

Muudatusettepanek 103
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Nõuetekohane ja tõhus rakendamine 
ning jõustamine on lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise peamised elemendid, 
samal ajal kui puudulik jõustamine 
nõrgendab selles valdkonnas kehtivate 
liidu eeskirjade tõhusust. Seetõttu on 
oluline rõhutada komisjoni ja

(10) Nõuetekohane ja tõhus rakendamine 
ning jõustamine on lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise peamised elemendid, 
samal ajal kui puudulik jõustamine 
nõrgendab selles valdkonnas kehtivate 
liidu eeskirjade tõhusust. Seetõttu on selles 
küsimuses oluline alustada ja jätkata 
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liikmesriikide vahelist koostööd, 
pisendamata siinjuures tööinspektsioonide 
ja sotsiaalpartnerite tähtsat rolli.

tihedat koostööd liikmesriikide, komisjoni
ning riikliku, piirkondliku ja kohaliku 
tasandi asjakohaste osalejatega, sh
tööinspektsioonide ja sotsiaalpartneritega.

Or. en

Selgitus

Nii vastuvõtvate kui ka päritoluriikide pädevad asutused peavad eelkõige tegema kahepoolset 
koostööd, et tagada lähetatud töötajate õiguste rikkumise korral õigeaegne ja tõhus 
õiguskaitse ning eeskirjade üldine kohaldamine. Komisjon on väga tähtis, kuid kõnealuse 
koostöö keskmes peavad siiski olema riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi reguleerivad 
asutused ja sotsiaalpartnerid, kuna tööinspektsiooni kord on eri liikmesriikides erinev.

Muudatusettepanek 104
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Nõuetekohane ja tõhus rakendamine 
ning jõustamine on lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise peamised elemendid, 
samal ajal kui puudulik jõustamine 
nõrgendab selles valdkonnas kehtivate 
liidu eeskirjade tõhusust. Seetõttu on 
oluline rõhutada komisjoni ja 
liikmesriikide vahelist koostööd, 
pisendamata siinjuures tööinspektsioonide 
ja sotsiaalpartnerite tähtsat rolli.

(10) Nõuetekohane ja tõhus rakendamine 
ning jõustamine on lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise ning ettevõtjate teises 
liikmesriigis teenuste osutamise õiguse 
tagamise peamised elemendid, samal ajal 
kui puudulik jõustamine nõrgendab selles 
valdkonnas kehtivate liidu eeskirjade 
tõhusust. Seetõttu on oluline rõhutada 
komisjoni ja liikmesriikide vahelist 
koostööd, pisendamata siinjuures 
tööinspektsioonide ja sotsiaalpartnerite 
tähtsat rolli.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Nõuetekohane ja tõhus rakendamine 
ning jõustamine on lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise peamised elemendid, 
samal ajal kui puudulik jõustamine 
nõrgendab selles valdkonnas kehtivate 
liidu eeskirjade tõhusust. Seetõttu on 
oluline rõhutada komisjoni ja 
liikmesriikide vahelist koostööd,
pisendamata siinjuures tööinspektsioonide 
ja sotsiaalpartnerite tähtsat rolli.

(10) Nõuetekohane ja tõhus rakendamine 
ning jõustamine on lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise peamised elemendid, 
samal ajal kui puudulik jõustamine 
nõrgendab selles valdkonnas kehtivate 
liidu eeskirjade tõhusust. Seetõttu on 
oluline rõhutada komisjoni ja 
liikmesriikide vahelist koostööd, tõstes 
samal ajal esile tööinspektsioonide ja 
sotsiaalpartnerite tähtsat rolli.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Nõuetekohane ja tõhus rakendamine 
ning jõustamine on lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise peamised elemendid, 
samal ajal kui puudulik jõustamine 
nõrgendab selles valdkonnas kehtivate 
liidu eeskirjade tõhusust. Seetõttu on 
oluline rõhutada komisjoni ja
liikmesriikide vahelist koostööd, 
pisendamata siinjuures tööinspektsioonide 
ja sotsiaalpartnerite tähtsat rolli.

(10) Nõuetekohane ja tõhus rakendamine 
ning jõustamine on lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise peamised elemendid, 
samal ajal kui puudulik jõustamine 
nõrgendab selles valdkonnas kehtivate 
liidu eeskirjade tõhusust. Seetõttu on 
oluline rõhutada liikmesriikide vahelist 
koostööd ja komisjoni toetust, pisendamata 
siinjuures tööinspektsioonide ja 
sotsiaalpartnerite tähtsat rolli.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Marian Harkin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Nõuetekohane ja tõhus rakendamine 
ning jõustamine on lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise peamised elemendid, 
samal ajal kui puudulik jõustamine 
nõrgendab selles valdkonnas kehtivate 
liidu eeskirjade tõhusust. Seetõttu on 
oluline rõhutada komisjoni ja 
liikmesriikide vahelist koostööd, 
pisendamata siinjuures tööinspektsioonide 
ja sotsiaalpartnerite tähtsat rolli.

(10) Nõuetekohane ja tõhus rakendamine 
ning jõustamine on lähetatud töötajate 
õiguste kaitsmise peamised elemendid, 
samal ajal kui puudulik jõustamine 
nõrgendab selles valdkonnas kehtivate 
liidu eeskirjade tõhusust. Oluline on tihe 
koostöö liikmesriikide, komisjoni,
tööinspektsioonide ja sotsiaalpartnerite
vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Liikmesriikides teostatavad ranged,
korrapärased ja paindlikud kontrollid on 
hädavajalikud. Samuti tuleb tagada 
asjakohane rahastamine, et oleks 
võimalik selgitada välja pädevate asutuste 
kõrvalehoidmised ja võidelda nende vastu. 
Liikmesriikidel on õigus viia läbi mis 
tahes vajalikke kontrolle, et tagada 
direktiivi 96/71/EÜ ja käesolevas 
direktiivis sätestatu täielik järgimine.

Or. de

Muudatusettepanek 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Tõhus, korrapärane ja paindlik 
tööinspektsioon on väga oluline ja selleks, 
et pädevad asutused saaksid 
väärkasutamise ja kõrvalehoidmise 
juhtumeid avastada ja nende vastu 
võidelda, tuleks ette näha piisavad 
rahalised vahendid. Liikmesriikidel peaks 
olema õigus viia läbi mis tahes vajalikke 
kontrolle, et tagada direktiivi 96/71/EÜ 
artikli 5 ja käesoleva direktiivi sätete 
täielik täitmine.

Or. en

Muudatusettepanek 110
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Liikmesriikides teostatavad ranged, 
korrapärased ja paindlikud kontrollid on 
hädavajalikud ning peavad olema kogu 
Euroopas pädevate riiklike asutuste poolt 
tagatud.

Or. de

Muudatusettepanek 111
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Liikmesriigid võtavad asjakohaseid 
meetmeid selle vältimiseks, et ettevõtjad 
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rakendavad direktiivi 96/71/EÜ ja 
käesolevat direktiivi vääralt ja/või hiilivad 
nende sätetest mööda, eesmärgiga jätta 
lähetatud töötajad nende õigustest ilma 
või neile kõnealuseid õigusi mitte anda.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Lähetatud töötajaid ei tohi 
kasutada streikivate töötajate 
asendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Lähetatud töötajaid ei tohiks 
kasutada streikivate töötajate 
asendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Pädevad asutused viivad läbi 
kõikide faktiliste andmete üldise 
hindamise, et teha kindlaks, kas ettevõtja 
tegeleb reaalse tegevusega. Kui seda ei ole 
võimalik tõendada, siis eeldatakse, et 
ettevõtja asukoht on selles riigis, kus ta 
oma teenuseid osutab.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 c) Liikmesriikidel on õigus viia läbi 
mis tahes vajalikke kontrolle, et tagada 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 5 ja käesoleva 
direktiivi sätete täielik täitmine. Tugev, 
korrapärane ja paindlik kontroll 
liikmesriikides on väga oluline ja selleks, 
et pädevad asutused saaksid 
kõrvalehoidmise juhtumeid avastada ja 
nende vastu võidelda, tuleb ette näha 
piisavad rahalised vahendid.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Siinkohal on eelduseks vastastikune (11) Võttes arvesse, et vastuvõtva 
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usaldus, koostöövaim ja pidev dialoog ning 
vastastikune mõistmine.

liikmesriigi suutlikkus tuvastada 
välismaise ettevõtja kohta faktilisi 
andmeid on piiratud, on koostöö 
asutamiskoha liikmesriigiga äärmiselt 
oluline ning seda tuleb veelgi parandada. 
Siinkohal on eelduseks vastastikune 
usaldus, abistamistahe, pidev dialoog ning 
vastastikune mõistmine.

Or. en

Muudatusettepanek 117
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Liikmesriigid peaksid võtma 
asjakohaseid meetmeid selle vältimiseks, 
et ettevõtjad rakendavad direktiivi 
96/71/EÜ ja käesolevat direktiivi vääralt 
ja/või hiilivad nende sätetest mööda, 
eesmärgiga jätta lähetatud töötajad nende 
õigustest ilma või neile kõnealuseid õigusi 
mitte anda. Eelkõige tuleks vältida 
streikivate töötajate asendamist lähetatud 
töötajatega, samuti järjestikuseid lähetusi 
samale ametikohale ning näilist 
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemist.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 b) Pädevad asutused peaksid viima 
läbi kõikide faktiliste andmete üldise 
hindamise, et teha kindlaks, kas ettevõtja 
on tõepoolest asutatud muus liikmesriigis 
kui see, kus ta oma teenuseid osutab. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et 
ettevõtjad esitavad selle kohta vajalikud 
tõendid. Kui asutamiskoha liikmesriigis 
toimuvat tegelikku ja sisulist tegevust ei 
ole võimalik tõestada, tuleks ettevõtja 
asukohaks käesoleva direktiivi ja 
direktiivi 96/71/EÜ kohaldamisel pidada 
lähetuskoha liikmesriiki.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 c) Selleks et hinnata, kas lähetatud 
töötaja töötab ajutiselt muus liikmesriigis 
kui see, kus ta tavaliselt töötab, tuleks 
uurida kõiki seda tööd ja töötaja olukorda 
iseloomustavaid tegureid. Liikmesriigid 
peaksid tagama, et ettevõtjad esitavad 
selle kohta vajalikud tõendid. Kui ei ole 
võimalik tõestada, et töötaja on lähetatud 
töötaja (käesoleva direktiivi või direktiivi 
96/71/EÜ tähenduses), tuleks eeldada, et 
tema tavapärane töökoht on liikmesriigis, 
kuhu ta on lähetatud (määruse (EÜ) nr 
593/2008 tähenduses).

Or. en
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Muudatusettepanek 120
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 d) Kui asutamiskoha liikmesriigis 
ja/või liikmesriigis, kuhu töötaja 
lähetatakse, kehtivad lähetatud töötajate 
jaoks käesolevas direktiivis ja/või 
direktiivis 96/71/EÜ sätestatust 
soodsamad töötingimused, tuleks 
kohaldada soodsamad tingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et lihtsustada direktiivi 
96/71/EÜ paremat ja ühtsemat 
kohaldamist, on oluline luua 
halduskoostööd hõlbustav elektrooniline 
teabevahetussüsteem ning pädevad 
asutused peaksid kasutama siseturu 
infosüsteemi (IMI) nii palju kui võimalik.
See ei tohiks aga takistada halduskoostööd 
käsitlevate kahepoolsete lepingute või 
kokkulepete kohaldamist.

(12) Selleks et lihtsustada direktiivi 
96/71/EÜ paremat ja ühtsemat 
kohaldamist, on oluline luua 
halduskoostööd hõlbustav elektrooniline 
teabevahetussüsteem ning pädevad 
asutused peaksid kasutama vaid siseturu 
infosüsteemi (IMI) igal juhul, kui see on
võimalik. See ei tohiks aga mõjutada
halduskoostööd käsitlevate kahepoolsete 
lepingute või kokkulepete kohaldamist
valdkondades, kus IMI süsteemi ei 
kohaldata.

Or. cs

Muudatusettepanek 122
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et lihtsustada direktiivi 
96/71/EÜ paremat ja ühtsemat 
kohaldamist, on oluline luua 
halduskoostööd hõlbustav elektrooniline 
teabevahetussüsteem ning pädevad 
asutused peaksid kasutama siseturu 
infosüsteemi (IMI) nii palju kui võimalik.
See ei tohiks aga takistada halduskoostööd 
käsitlevate kahepoolsete lepingute või 
kokkulepete kohaldamist.

(12) Selleks et lihtsustada direktiivi 
96/71/EÜ paremat ja ühtsemat 
kohaldamist, on oluline luua 
halduskoostööd hõlbustav elektrooniline 
teabevahetussüsteem ning pädevad 
asutused peaksid kasutama siseturu 
infosüsteemi (IMI) nii palju kui võimalik.
See ei tohiks aga takistada halduskoostööd 
käsitlevate kahepoolsete lepingute või 
kokkulepete kohaldamist, kuna need 
sissetöötatud koostöömehhanismid on 
osutunud viljakaks.

Or. en

Muudatusettepanek 123
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et lihtsustada direktiivi 
96/71/EÜ paremat ja ühtsemat 
kohaldamist, on oluline luua 
halduskoostööd hõlbustav elektrooniline 
teabevahetussüsteem ning pädevad 
asutused peaksid kasutama siseturu 
infosüsteemi (IMI) nii palju kui võimalik.
See ei tohiks aga takistada halduskoostööd 
käsitlevate kahepoolsete lepingute või 
kokkulepete kohaldamist.

(12) Selleks et lihtsustada direktiivi 
96/71/EÜ paremat ja ühtsemat 
kohaldamist, on oluline luua 
halduskoostööd hõlbustav elektrooniline 
teabevahetussüsteem ning pädevad 
asutused peaksid kasutama siseturu 
infosüsteemi (IMI) nii palju kui võimalik.
See aga ei takista halduskoostööd 
käsitlevate kahepoolsete lepingute või 
kokkulepete kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Pädevate asutuste vaheline kahepoolne koostöö on lähetatud töötajate õiguste kaitsmise 
tagamisel äärmiselt oluline mehhanism. Tuleb rõhutada, et käesoleva direktiiviga 
võimaldatakse kahe- ja/või mitmepoolset koostööd ning tunnistatakse ka asjaolu, et siseturu 
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infosüsteemi kasutuselevõtt võib teabeedastamise hõlbustamisel kasulikuks osutuda.

Muudatusettepanek 124
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Halduskoostöös ja vastastikuses 
abistamises liikmesriikide vahel tuleks 
järgida direktiivis 95/46/EÜ sätestatud 
isikuandmete kaitse eeskirju ning siseturu 
infosüsteemi kaudu (IMI) toimuvas 
koostöös ka Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust
(EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta ning määrust
(EL) xxx siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus).

(13) Halduskoostöös ja võimalikult 
ulatuslikus vastastikuses ja kiires
abistamises liikmesriikide vahel tuleks 
järgida direktiivis 95/46/EÜ sätestatud 
isikuandmete kaitse eeskirju ning siseturu 
infosüsteemi kaudu (IMI) toimuvas 
koostöös ka Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust
(EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta ning määrust
(EL) xxx siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus).

Or. de

Muudatusettepanek 125
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selgemaks tuleks muuta 
liikmesriikide kohustusi teha töötingimusi 
käsitlev teave nii teistest liikmesriikidest 
pärit teenuseosutajatele kui ka asjaomastele 
lähetatud töötajatele avalikult 
kättesaadavaks ja tagada sellele 
juurdepääs.

(14) Sageli ei kohalda teenuseosutajad 
kehtivaid eeskirju seepärast, et
töötingimusi käsitlev teave on raskesti 
kättesaadav, mistõttu peaksid liikmesriigid 
tagama, et selline teave on avalikult 
kättesaadav ja et juurdepääs sellele on 
tagatud nii teistest liikmesriikidest pärit 
teenuseosutajatele kui ka asjaomastele 
lähetatud töötajatele. Seda kohustust 



PE500.574v01-00 36/88 AM\919866ET.doc

ET

tuleks muuta selgemaks, eeskätt seoses 
üldiselt siduvate kollektiivlepingutega.

Or. cs

Muudatusettepanek 126
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selgemaks tuleks muuta 
liikmesriikide kohustusi teha töötingimusi
käsitlev teave nii teistest liikmesriikidest 
pärit teenuseosutajatele kui ka 
asjaomastele lähetatud töötajatele avalikult
kättesaadavaks ja tagada sellele 
juurdepääs.

(14) Liikmesriigid peavad komisjonile 
teada andma, kuidas nad kavatsevad
töötingimusi käsitleva teabe avalikuks 
ning teistest liikmesriikidest pärit lähetatud 
töötajatele ja teenuseosutajatele
kättesaadavaks teha.

Or. en

Selgitus

Keeleline täpsustus.

Muudatusettepanek 127
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selgemaks tuleks muuta liikmesriikide 
kohustusi teha töötingimusi käsitlev teave 
nii teistest liikmesriikidest pärit 
teenuseosutajatele kui ka asjaomastele 
lähetatud töötajatele avalikult 
kättesaadavaks ja tagada sellele juurdepääs.

(14) Selgemaks tuleks muuta liikmesriikide 
kohustusi teha töötingimusi käsitlev teave 
nii teistest liikmesriikidest pärit 
teenuseosutajatele kui ka asjaomastele 
lähetatud töötajatele avalikult 
kättesaadavaks ja tagada sellele juurdepääs.
Teenuseosutaja või töötaja lähetav 
liikmesriik peab tagama töötingimusi 
käsitleva teabe tõlkimise tema keelde.
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Or. fr

Muudatusettepanek 128
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selgemaks tuleks muuta liikmesriikide 
kohustusi teha töötingimusi käsitlev teave 
nii teistest liikmesriikidest pärit 
teenuseosutajatele kui ka asjaomastele 
lähetatud töötajatele avalikult 
kättesaadavaks ja tagada sellele juurdepääs.

(14) Selgemaks tuleks muuta liikmesriikide 
kohustusi teha töötingimusi käsitlev tasuta
teave nii teistest liikmesriikidest pärit 
teenuseosutajatele kui ka asjaomastele 
lähetatud töötajatele avalikult 
kättesaadavaks ja tagada sellele juurdepääs.

Lähetatud töötajatel on autonoomne 
õigus saada kohaldatavate töötingimuste 
alast teavet ja nõustamist. Liikmesriikide 
ülesanne on luua asjakohased asutused, 
kelle poole lähetatud töötajad pöörduda 
saavad. 

Or. de

Muudatusettepanek 129
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selgemaks tuleks muuta liikmesriikide 
kohustusi teha töötingimusi käsitlev teave 
nii teistest liikmesriikidest pärit 
teenuseosutajatele kui ka asjaomastele 
lähetatud töötajatele avalikult 
kättesaadavaks ja tagada sellele juurdepääs.

(14) Selgemaks tuleks muuta liikmesriikide 
kohustusi teha töötingimusi käsitlev teave 
nii teistest liikmesriikidest pärit 
teenuseosutajatele kui ka asjaomastele 
lähetatud töötajatele avalikult 
kättesaadavaks ja tagada sellele tasuta
juurdepääs. Nõuete täitmatajätmise eest 
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tuleb rakendada sanktsioone, kuna see 
takistab tõsiselt jõustamist ja kahjustab 
ausat konkurentsi ühtsel turul.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selgemaks tuleks muuta liikmesriikide 
kohustusi teha töötingimusi käsitlev teave 
nii teistest liikmesriikidest pärit 
teenuseosutajatele kui ka asjaomastele 
lähetatud töötajatele avalikult 
kättesaadavaks ja tagada sellele juurdepääs.

(14) Selgemaks tuleks muuta liikmesriikide 
kohustusi teha töötingimusi käsitlev teave 
nii teistest liikmesriikidest pärit 
teenuseosutajatele kui ka asjaomastele 
lähetatud töötajatele tasuta avalikult 
kättesaadavaks ja tagada sellele juurdepääs.

Or. de

Muudatusettepanek 131
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selgemaks tuleks muuta liikmesriikide 
kohustusi teha töötingimusi käsitlev teave 
nii teistest liikmesriikidest pärit 
teenuseosutajatele kui ka asjaomastele 
lähetatud töötajatele avalikult 
kättesaadavaks ja tagada sellele juurdepääs.

(14) Selgemaks tuleks muuta liikmesriikide 
kohustusi teha töötingimusi käsitlev teave 
nii teistest liikmesriikidest pärit 
teenuseosutajatele kui ka asjaomastele 
lähetatud töötajatele avalikult 
kättesaadavaks ja tagada sellele tasuta
juurdepääs.

Or. en
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Muudatusettepanek 132
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Lähetatud töötajatel on õigus saada 
kohaldatavate töötingimuste alast teavet 
ja nõustamist. Liikmesriikide pädevuses 
on luua asjakohases vormis 
teabekeskused, kelle poole lähetatud 
töötajad saavad tasuta pöörduda.

Or. de

Muudatusettepanek 133
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Lähetatud töötajal on individuaalne 
õigus saada kohaldatavate töö- ja 
tööhõivetingimuste kohta teavet ja 
nõustamist. Liikmesriikidel on kohustus 
luua asjakohased organid, mille poole 
lähetatud töötajad saaksid selles 
küsimuses pöörduda.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Lähetatud töötajal on õigus saada 
asjaomaste töö- ja tööhõivetingimuste 
kohta teavet ja nõustamist. Liikmesriigid 
peavad looma teabe- ja 
nõustamiskeskused, mille poole lähetatud 
töötajad saaksid pöörduda, samuti peavad 
liikmesriigid neid keskusi rahaliselt 
toetama.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Kui töötingimused on kehtestatud 
kollektiivlepingutes, mis on tunnistatud 
üldiselt kohaldatavaks, peaksid 
liikmesriigid tagama nende 
kollektiivlepingute ametliku avaldamise ja 
kättesaadavuse.

Or. en

Muudatusettepanek 136
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Liikmesriigid peaksid kindlaks 
määrama, kuidas tehakse teenuste 

(15) Igas liikmesriigis tuleks luua ühtne 
teabeallikas, et tagada teabe õiguslik 
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osutajatele ja saajatele hõlpsasti 
kättesaadavaks vajalik teave, 
soovituslikult võiks see toimuda veebisaidi 
kaudu, järgides veebisisu kättesaadavuse 
standardeid. Sellised veebisaidid peaksid 
hõlmama eelkõige neid veebisaite, mis on 
loodud vastavalt ELi eeskirjadele, et 
edendada ettevõtlust ja/või piiriüleste
teenuste arengut.

täpsus ja kättesaadavus. Liikmesriigid 
peaksid looma ühtsed riiklikud 
veebisaidid, mis sisaldaksid eelkõige
teavet lähetatud töötajatele asjaomase 
liikmesriigi territooriumil kehtivate 
töötingimuste kohta ning viiteid mis tahes 
veebisaitidele, mis on loodud vastavalt ELi 
eeskirjadele, et edendada ettevõtlust ja/või 
teenuste piiriülest pakkumist.

Or. cs

Muudatusettepanek 137
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Eesmärgiga parandada ja 
lihtsustada vastastikust abi ning piiriülest 
koostööd liikmesriikide pädevate asutuste 
vahel, tuleks kooskõlas isikuandmete 
kaitse eeskirjadega töötada välja kogu ELi 
hõlmav teatamis- ja 
registreerimissüsteem, mis põhineks 
liikmesriikide olemasolevatel süsteemidel 
ning oleks nendega vastavuses. Selleks et 
kõnealune süsteem oleks kooskõlas 
mittediskrimineerimise ja ausa 
konkurentsi põhimõttega, esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
mõjuhinnangu selle süsteemi teostatavuse 
kohta. 

Or. en

Muudatusettepanek 138
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes 
lähetavad töötajaid teenuste osutamise 
eesmärgil, vaid teatavaid
kontrollimeetmeid või haldusformaalsusi. 
Selliseid meetmeid ja formaalsusi võib 
kehtestada ainult juhul, kui pädevad 
ametiasutused ei saa ilma nõutud teabeta 
oma järelevalveülesandeid tõhusalt täita 
ning kui vajalik teave ei ole lähetatud 
töötajate tööandja või teenuseosutaja 
asutamiskoha liikmesriigi asutuste kaudu 
mõistliku aja jooksul lihtsasti kättesaadav 
ja/või kui vähem piiravate meetmetega ei 
ole tagatud riiklike kontrollimeetmete 
eesmärkide saavutamine.

(16) Väga oluline on, et vastuvõttev 
liikmesriik kontrollib ja teeb jätkuvalt 
järelevalvet, nagu on määratletud 
direktiivi 96/71/EÜ artiklis 5. Selleks et 
tagada lähetatud töötajate puhul järgitavaid 
töötingimusi käsitlevate sisuliste eeskirjade 
nõuetekohane kohaldamine ning nende 
täitmise järelevalve, kohaldavad
liikmesriigid ettevõtjate suhtes, kes 
lähetavad töötajaid teenuste osutamise 
eesmärgil, vajalikke kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. 

Or. en

Muudatusettepanek 139
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil,
vaid teatavaid kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. Selliseid meetmeid ja 
formaalsusi võib kehtestada ainult juhul, 
kui pädevad ametiasutused ei saa ilma 
nõutud teabeta oma järelevalveülesandeid 

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil,
kogu aeg nende poolt asjaomase eesmärgi 
saavutamiseks tulemuslikeks ja vajalikeks 
peetavaid mis tahes kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. Tulemuslikke ja 
tõhusaid kontrollimeetmeid ei tohi 
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tõhusalt täita ning kui vajalik teave ei ole 
lähetatud töötajate tööandja või 
teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi 
asutuste kaudu mõistliku aja jooksul 
lihtsasti kättesaadav ja/või kui vähem 
piiravate meetmetega ei ole tagatud 
riiklike kontrollimeetmete eesmärkide 
saavutamine.

mingilgi viisil piirata, kuna vastasel juhul
muudetakse varjatud tööhõive vastane 
võitlus võimatuks.

Or. de

Muudatusettepanek 140
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil,
vaid teatavaid kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. Selliseid meetmeid ja 
formaalsusi võib kehtestada ainult juhul, 
kui pädevad ametiasutused ei saa ilma 
nõutud teabeta oma järelevalveülesandeid 
tõhusalt täita ning kui vajalik teave ei ole 
lähetatud töötajate tööandja või 
teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi 
asutuste kaudu mõistliku aja jooksul 
lihtsasti kättesaadav ja/või kui vähem 
piiravate meetmetega ei ole tagatud 
riiklike kontrollimeetmete eesmärkide 
saavutamine.

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil, mis 
tahes kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi, mida peetakse selle 
eesmärgi saavutamiseks tulemuslikeks ja 
vajalikeks.

Or. de

Muudatusettepanek 141
Sari Essayah
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil, 
vaid teatavaid kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. Selliseid meetmeid ja 
formaalsusi võib kehtestada ainult juhul, 
kui pädevad ametiasutused ei saa ilma 
nõutud teabeta oma järelevalveülesandeid 
tõhusalt täita ning kui vajalik teave ei ole 
lähetatud töötajate tööandja või 
teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi 
asutuste kaudu mõistliku aja jooksul 
lihtsasti kättesaadav ja/või kui vähem 
piiravate meetmetega ei ole tagatud 
riiklike kontrollimeetmete eesmärkide 
saavutamine.

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil, 
kõiki kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi, mida peetakse sel 
otstarbel tõhusaks ja vajalikuks. 

Or. en

Muudatusettepanek 142
Martin Kastler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil,
vaid teatavaid kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. Selliseid meetmeid ja 

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil,
kõiki kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi, tingimusel et need 
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formaalsusi võib kehtestada ainult juhul, 
kui pädevad ametiasutused ei saa ilma 
nõutud teabeta oma järelevalveülesandeid 
tõhusalt täita ning kui vajalik teave ei ole 
lähetatud töötajate tööandja või 
teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi 
asutuste kaudu mõistliku aja jooksul 
lihtsasti kättesaadav ja/või kui vähem 
piiravate meetmetega ei ole tagatud 
riiklike kontrollimeetmete eesmärkide 
saavutamine.

näivad selle eesmärgi saavutamiseks 
tulemuslike ja vajalikena.

Or. de

Muudatusettepanek 143
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil,
vaid teatavaid kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. Selliseid meetmeid ja 
formaalsusi võib kehtestada ainult juhul, 
kui pädevad ametiasutused ei saa ilma 
nõutud teabeta oma järelevalveülesandeid 
tõhusalt täita ning kui vajalik teave ei ole 
lähetatud töötajate tööandja või 
teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi 
asutuste kaudu mõistliku aja jooksul 
lihtsasti kättesaadav ja/või kui vähem 
piiravate meetmetega ei ole tagatud 
riiklike kontrollimeetmete eesmärkide 
saavutamine.

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil,
vajalikke kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi.

Or. de
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Muudatusettepanek 144
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil, 
vaid teatavaid kontrollimeetmeid või
haldusformaalsusi. Selliseid meetmeid ja 
formaalsusi võib kehtestada ainult juhul, 
kui pädevad ametiasutused ei saa ilma 
nõutud teabeta oma järelevalveülesandeid 
tõhusalt täita ning kui vajalik teave ei ole 
lähetatud töötajate tööandja või 
teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi 
asutuste kaudu mõistliku aja jooksul 
lihtsasti kättesaadav ja/või kui vähem 
piiravate meetmetega ei ole tagatud 
riiklike kontrollimeetmete eesmärkide 
saavutamine.

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil, 
vajalikke kontrollimeetmeid ja 
haldusformaalsusi, et võidelda pettuse ja 
kõlvatu konkurentsi vastu. 

Or. en

Muudatusettepanek 145
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
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kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil,
vaid teatavaid kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. Selliseid meetmeid ja 
formaalsusi võib kehtestada ainult juhul, 
kui pädevad ametiasutused ei saa ilma 
nõutud teabeta oma järelevalveülesandeid 
tõhusalt täita ning kui vajalik teave ei ole 
lähetatud töötajate tööandja või 
teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi 
asutuste kaudu mõistliku aja jooksul 
lihtsasti kättesaadav ja/või kui vähem 
piiravate meetmetega ei ole tagatud 
riiklike kontrollimeetmete eesmärkide 
saavutamine.

kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil,
kõiki kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi, mida peetakse selle 
eesmärgi saavutamiseks tõhusateks ja 
vajalikeks.

Or. fr

Muudatusettepanek 146
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes 
lähetavad töötajaid teenuste osutamise 
eesmärgil, vaid teatavaid 
kontrollimeetmeid või haldusformaalsusi.
Selliseid meetmeid ja formaalsusi võib 
kehtestada ainult juhul, kui pädevad 
ametiasutused ei saa ilma nõutud teabeta 
oma järelevalveülesandeid tõhusalt täita 
ning kui vajalik teave ei ole lähetatud 
töötajate tööandja või teenuseosutaja 
asutamiskoha liikmesriigi asutuste kaudu 
mõistliku aja jooksul lihtsasti kättesaadav 
ja/või kui vähem piiravate meetmetega ei 
ole tagatud riiklike kontrollimeetmete 

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, tuleks tagada 
kontrollimeetmete või haldusformaalsuste 
teataval määral ühtlustamine. Lisaks 
sellele miinimumnõudele peaks 
liikmesriikidel olema võimalik võtta mis 
tahes meetmeid, mis on vajalikud selleks, 
et tulemuslikult kontrollida 
teenuseosutajatest ettevõtjate
tegevustingimusi nende territooriumil 
ning lähetatud töötajate töötingimusi.
Selliseid kontrollimeetmeid ja -
formaalsusi võib kehtestada ainult juhul, 
kui pädevad ametiasutused ei saa ilma 
nõutud teabeta oma järelevalveülesandeid 
tõhusalt täita ning kui vajalik teave ei ole 
lähetatud töötajate tööandja või 
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eesmärkide saavutamine. teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi 
asutuste kaudu mõistliku aja jooksul 
lihtsasti kättesaadav ja/või kui vähem 
piiravate meetmetega ei ole tagatud riiklike 
kontrollimeetmete eesmärkide 
saavutamine.

Or. fr

Muudatusettepanek 147
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil, 
vaid teatavaid kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. Selliseid meetmeid ja 
formaalsusi võib kehtestada ainult juhul, 
kui pädevad ametiasutused ei saa ilma 
nõutud teabeta oma järelevalveülesandeid 
tõhusalt täita ning kui vajalik teave ei ole 
lähetatud töötajate tööandja või 
teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi 
asutuste kaudu mõistliku aja jooksul 
lihtsasti kättesaadav ja/või kui vähem 
piiravate meetmetega ei ole tagatud 
riiklike kontrollimeetmete eesmärkide 
saavutamine.

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil, 
kõiki kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi, mida peetakse sel 
otstarbel tõhusaks ja vajalikuks. Selliseid 
meetmeid ja formaalsusi võib kehtestada 
juhul, kui pädevad ametiasutused ei saa 
ilma nõutud teabeta oma 
järelevalveülesandeid tõhusalt täita. 

Or. en

Muudatusettepanek 148
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil, 
vaid teatavaid kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. Selliseid meetmeid ja 
formaalsusi võib kehtestada ainult juhul, 
kui pädevad ametiasutused ei saa ilma 
nõutud teabeta oma järelevalveülesandeid 
tõhusalt täita ning kui vajalik teave ei ole 
lähetatud töötajate tööandja või 
teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi 
asutuste kaudu mõistliku aja jooksul 
lihtsasti kättesaadav ja/või kui vähem 
piiravate meetmetega ei ole tagatud riiklike 
kontrollimeetmete eesmärkide 
saavutamine.

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil, 
vaid teatavaid kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. Kõik kontrollimeetmed
ja formaalsused peaksid olema ühtsed 
liidu tasandil ning neid võib kehtestada 
ainult juhul, kui pädevad ametiasutused ei 
saa ilma nõutud teabeta oma 
järelevalveülesandeid tõhusalt täita ning 
kui vajalik teave ei ole lähetatud töötajate 
tööandja või teenuseosutaja asutamiskoha 
liikmesriigi asutuste kaudu mõistliku aja 
jooksul lihtsasti kättesaadav ja/või kui 
vähem piiravate meetmetega ei ole tagatud 
riiklike kontrollimeetmete eesmärkide 
saavutamine.

Or. hu

Muudatusettepanek 149
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Marek Siwiec, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil, 
vaid teatavaid kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. Selliseid meetmeid ja 
formaalsusi võib kehtestada ainult juhul, 
kui pädevad ametiasutused ei saa ilma 
nõutud teabeta oma järelevalveülesandeid 

(16) Selleks et tagada lähetatud töötajate 
puhul järgitavaid töötingimusi käsitlevate 
sisuliste eeskirjade nõuetekohane 
kohaldamine ning nende täitmise 
järelevalve, peaksid liikmesriigid 
kohaldama ettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
töötajaid teenuste osutamise eesmärgil, 
vaid selliseid kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. Sellised 
kontrollimeetmed või haldusformaalsused 
peaksid olema proportsionaalsed ning ei 
tohiks kaasa tuua põhjendamatut, 
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tõhusalt täita ning kui vajalik teave ei ole 
lähetatud töötajate tööandja või 
teenuseosutaja asutamiskoha liikmesriigi 
asutuste kaudu mõistliku aja jooksul 
lihtsasti kättesaadav ja/või kui vähem 
piiravate meetmetega ei ole tagatud riiklike 
kontrollimeetmete eesmärkide 
saavutamine.

ülemäärast halduskoormust. Selliseid 
meetmeid ja formaalsusi võib kehtestada 
ainult juhul, kui pädevad ametiasutused ei 
saa ilma nõutud teabeta oma 
järelevalveülesandeid tõhusalt täita ning 
kui vajalik teave ei ole lähetatud töötajate 
tööandja või teenuseosutaja asutamiskoha 
liikmesriigi asutuste kaudu mõistliku aja 
jooksul lihtsasti kättesaadav ja/või kui 
vähem piiravate meetmetega ei ole tagatud 
riiklike kontrollimeetmete eesmärkide 
saavutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Igasuguse riskihindamise eesmärk 
peaks olema nende tegevusvaldkondade 
kindlaks tegemine, mille teenuste 
osutamise eesmärgil lähetatud töötajad on 
koondunud nende territooriumile. Selliste 
riskihindamiste koostamisel tuleks võtta 
arvesse konkreetsete valdkondade eri 
probleeme ja vajadusi, varasemaid 
andmeid rikkumiste kohta, kohapealsetelt 
sotsiaalpartneritelt saadud teavet, 
kohustustest kõrvalehiilimise viise ning 
teatavate töötajate rühmade haavatavust.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tõhusaks võitluseks varjatud 
tööhõivega peaks piisama ennetus- ja 
kontrollimeetmete terviklikust süsteemist 
ja hoiatavatest karistustest, et tuvastada ja 
vältida fiktiivsete füüsilisest isikust 
ettevõtjatega seotud juhtumeid.

(17) Füüsilisest isikust ettevõtja staatuse 
igasugune kuritahtlik kasutamine tuleb 
keelata ennetus- ja kontrollimeetmete 
tervikliku süsteemi ning hoiatavate 
karistuste abil.

Or. en

Selgitus

Keeleline täpsustus.

Muudatusettepanek 152
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tõhusaks võitluseks varjatud 
tööhõivega peaks piisama ennetus- ja 
kontrollimeetmete terviklikust süsteemist 
ja hoiatavatest karistustest, et tuvastada ja 
vältida fiktiivsete füüsilisest isikust 
ettevõtjatega seotud juhtumeid.

(17) Tõhusaks võitluseks varjatud 
tööhõivega peaks piisama ennetus- ja 
kontrollimeetmete terviklikust ja tõhusast
süsteemist ja hoiatavatest karistustest, et 
tuvastada ja vältida fiktiivsete füüsilisest 
isikust ettevõtjatega seotud juhtumeid. 
Sellega seoses on väga oluline, et 
liikmesriikide pädevatel ametiasutustel 
oleks olemas vahendid, millega 
kontrollida, kas väidetav füüsilisest isikust 
ettevõtja ning tema tööandja on 
teineteisest sõltuvad.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Nadja Hirsch
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Kehtivate töötingimuste tõhusa 
jõustamise juurde kuulub ka fiktiivsete 
füüsilisest isikust ettevõtjate vastu 
võitlemine. Sel on otsustav tähtsus 
võimaliku kuritarvitamise vältimiseks. 
Pädeval asutusel peavad olema vahendid, 
et kontrollida, ega väidetavalt füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegutsev töötaja ei ole 
olulisel määral korduvalt palgatud sama 
tööandja poolt ning et füüsilisest isikust 
ettevõtja ja tööandja ei oleks omavahelises 
sõltuvussuhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 154
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Fiktiivsete füüsilisest isikust 
ettevõtjate tegutsemise ning muude 
kehtivate õigusaktide rikkumiste vastu 
võitlemiseks tuleks luua nende ettevõtete 
Euroopa register, kes on pidevalt 
rikkunud käesolevas direktiivis ja 
direktiivis 96/71/EÜ sätestatud 
eeskirjasid. Selle registri otstarve peaks 
olema võrdsete tingimuste ja ausa 
konkurentsi tagamine ettevõtete vahel. 

Or. en

Muudatusettepanek 155
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen



AM\919866ET.doc 53/88 PE500.574v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Eeskirjadest kõrvalehoidmise ning 
fiktiivsete füüsilisest isikust ettevõtjate 
tegutsemise vastu võitlemiseks kaalub 
komisjon võimalust luua nende ettevõtete 
Euroopa register („must nimekiri”), kes 
on pidevalt rikkunud käesolevas 
direktiivis ja direktiivis 96/71/EÜ 
sätestatud eeskirjasid. Sellise musta 
nimekirja eesmärk oleks ausa konkurentsi 
tagamine ettevõtetele.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et tagada direktiivi 96/71/EÜ 
parem ja ühtlasem kohaldamine ja 
jõustamine ning vähendada võimalikult 
suures ulatuses kohaldamise ja 
jõustamise erinevusi liidu piires, peaksid 
liikmesriigid tagama, et kontroll nende 
territooriumil on tõhus ja piisav.

(18) Selleks et tagada direktiivi 96/71/EÜ 
parem ja ühtlasem kohaldamine ja 
jõustamine, peaksid liikmesriigid tagama, 
et kontroll nende territooriumil on tõhus ja 
piisav.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et tagada direktiivi 96/71/EÜ 
parem ja ühtlasem kohaldamine ja 
jõustamine ning vähendada võimalikult 
suures ulatuses kohaldamise ja jõustamise 
erinevusi liidu piires, peaksid liikmesriigid 
tagama, et kontroll nende territooriumil on 
tõhus ja piisav.

(18) Selleks et tagada direktiivi 96/71/EÜ 
parem ja ühtlasem kohaldamine ja 
jõustamine ning vähendada võimalikult 
suures ulatuses kohaldamise ja jõustamise 
erinevusi liidu piires, peaksid liikmesriigid 
tagama, et kontroll nende territooriumil on 
tõhus ja piisav. Seejuures peab 
liikmesriikidel olema lubatud kohaldada 
ettevõtjate suhtes, kes lähetavad töötajaid 
teenuste osutamise eesmärgil, kogu aeg 
nende poolt asjaomase eesmärgi 
saavutamiseks tulemuslikeks ja vajalikeks 
peetavaid mis tahes kontrollimeetmeid või 
haldusformaalsusi. Sellega püütakse 
takistada varjatud tööhõivet.

Or. de

Muudatusettepanek 158
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Riiklikel tööinspektsioonidel, 
sotsiaalpartneritel ja muudel 
järelevalveorganitel on ja peaks olema ka 
edaspidi selles valdkonnas esmatähtis roll.

(19) Riiklikel tööinspektsioonidel, 
sotsiaalpartneritel ja muudel 
järelevalveorganitel on ja peaks olema ka 
edaspidi selles valdkonnas esmatähtis roll. 
Järelevalveorganite tööd ei tohi mingilgi 
viisil piirata.

Or. de

Muudatusettepanek 159
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tööturgude ja töösuhete 
süsteemide mitmekesisusega paindlikult 
toime tulla, võivad lähetatud töötajate 
töötingimuste täitmist erandkorras 
kontrollida muud turul osalejad ja/või 
asutused tingimusel, et nad pakuvad 
asjaomastele isikutele samaväärsel 
tasemel kaitset ning teostavad järelevalvet 
diskrimineerimata ja erapooletult.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 160
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Selleks et tööturgude ja töösuhete 
süsteemide mitmekesisusega paindlikult 
toime tulla, võivad lähetatud töötajate 
töötingimuste täitmist erandkorras 
kontrollida muud turul osalejad ja/või
asutused tingimusel, et nad pakuvad 
asjaomastele isikutele samaväärsel tasemel 
kaitset ning teostavad järelevalvet 
diskrimineerimata ja erapooletult.

(20) Selleks et tööturgude ja töösuhete 
süsteemide mitmekesisusega arvestada, on
liikmesriikidel õigus vastavalt oma 
siseriiklikule õigusele ja tavadele anda
muudele turul osalejatele ja/või asutustele 
ülesanne kontrollida lähetatud töötajate 
töötingimuste täitmist tingimusel, et nad 
pakuvad asjaomastele isikutele 
samaväärsel tasemel kaitset ning teostavad 
järelevalvet diskrimineerimata ja 
erapooletult.

Or. en

Muudatusettepanek 161
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22



PE500.574v01-00 56/88 AM\919866ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Eriti julgustatakse liikmesriike 
kehtestama töötingimuste kontrollimiseks 
ühtsemat lähenemisviisi. Samuti tuleks 
uurida, kas on vaja koostada ühtsed 
standardid võrreldavate meetodite, 
tegevustavade ja miinimumnõuete 
kehtestamiseks liidu tasandil.

(22) Eriti julgustatakse liikmesriike 
kehtestama töötingimuste kontrollimiseks 
ühtsemat lähenemisviisi. Samuti tuleks 
uurida, kas on vaja koostada ühtsed 
standardid võrreldavate meetodite, 
tegevustavade ja miinimumnõuete 
kehtestamiseks liidu tasandil. Ühtsete 
standardite koostamine ei tohi aga piirata 
liikmesriikide tulemuslikku võitlust 
varjatud tööhõive vastu. 

Or. de

Muudatusettepanek 162
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et hõlbustada direktiivi 96/71/EÜ 
jõustamist ja tagada selle tõhusam 
kohaldamine, peaks olema loodud tõhus 
kaebuste mehhanism, mis võimaldaks 
lähetatud töötajatel esitada kaebusi või 
osaleda menetlustes kas otse või määratud 
kolmanda isiku kaudu, nagu ametiühingud 
või muud ühendused või sotsiaalpartnerite 
ühised organisatsioonid. See ei piira 
siseriiklike menetlusnormide kohaldamist, 
mis käsitlevad esindamist ja kaitset kohtus.

(23) Et hõlbustada direktiivi 96/71/EÜ 
jõustamist ja tagada selle tõhusam 
kohaldamine, peaks olema loodud tõhus 
kaebuste mehhanism, mis võimaldaks 
lähetatud töötajatel esitada kaebusi või 
osaleda menetlustes kas otse või määratud 
kolmanda isiku kaudu, nagu ametiühingud 
või muud ühendused või sotsiaalpartnerite 
ühised organisatsioonid. Ühendused, 
organisatsioonid ja muud juriidilised 
isikud, kellel on õigustatud huvi direktiivi 
96/71/EÜ jõustamise vastu võivad osaleda 
töötajate nimel mis tahes kohtu- või 
haldusmenetlusmenetluses. See ei piira 
siseriiklike menetlusnormide kohaldamist, 
mis käsitlevad esindamist ja kaitset kohtus.

Or. en

Muudatusettepanek 163
Milan Cabrnoch
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et hõlbustada direktiivi 96/71/EÜ 
jõustamist ja tagada selle tõhusam 
kohaldamine, peaks olema loodud tõhus 
kaebuste mehhanism, mis võimaldaks 
lähetatud töötajatel esitada kaebusi või 
osaleda menetlustes kas otse või määratud 
kolmanda isiku kaudu, nagu ametiühingud 
või muud ühendused või sotsiaalpartnerite 
ühised organisatsioonid. See ei piira 
siseriiklike menetlusnormide kohaldamist, 
mis käsitlevad esindamist ja kaitset kohtus.

(23) Et hõlbustada direktiivi 96/71/EÜ 
jõustamist ja tagada selle tõhusam 
kohaldamine, peaks olema loodud tõhus 
kaebuste mehhanism, mis võimaldaks 
lähetatud töötajatel esitada kaebusi või 
osaleda menetlustes kas otse või oma 
sõnaselge nõusoleku alusel ka määratud 
kolmanda isiku kaudu, nagu ametiühingud 
või muud ühendused või sotsiaalpartnerite 
ühised organisatsioonid. See ei piira 
siseriiklike menetlusnormide kohaldamist, 
mis käsitlevad esindamist ja kaitset kohtus.

Or. cs

Muudatusettepanek 164
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Et hõlbustada direktiivi 96/71/EÜ 
jõustamist ja tagada selle tõhusam 
kohaldamine, peaks olema loodud tõhus 
kaebuste mehhanism, mis võimaldaks 
lähetatud töötajatel esitada kaebusi või 
osaleda menetlustes kas otse või määratud 
kolmanda isiku kaudu, nagu ametiühingud 
või muud ühendused või sotsiaalpartnerite 
ühised organisatsioonid. See ei piira 
siseriiklike menetlusnormide kohaldamist, 
mis käsitlevad esindamist ja kaitset kohtus.

(23) Et hõlbustada direktiivi 96/71/EÜ 
jõustamist ja tagada selle tõhusam 
kohaldamine, peaks olema loodud tõhus 
kaebuste mehhanism, mis võimaldaks 
lähetatud töötajatel esitada kaebusi või 
osaleda menetlustes kas otse või määratud 
kolmanda isiku kaudu, nagu ametiühingud 
või muud ühendused või sotsiaalpartnerite 
ühised organisatsioonid. See ei piira 
siseriiklike menetlusnormide kohaldamist, 
mis käsitlevad esindamist ja kaitset kohtus. 
Ametiühingutel peaks olema kollektiivse 
tegutsemise õigus ning esindushagi 
esitamise võimalus.

Or. en
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Muudatusettepanek 165
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris võib lisaks tööandjale või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kelle tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1. 
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib 
seisneda ennetavate meetmete võtmises 
seoses alltöövõtja esitatavate tõenditega, 
toetudes vajaduse korral riigi 
ametiasutuste esitatud teabele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 166
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris võib lisaks tööandjale või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kelle tööandja on otsene 

välja jäetud
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alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1. 
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib 
seisneda ennetavate meetmete võtmises 
seoses alltöövõtja esitatavate tõenditega, 
toetudes vajaduse korral riigi 
ametiasutuste esitatud teabele.

Or. en

Selgitus

Et tagada lähetatud töötajatele täielik juriidiline selgus ning kaitsta ettevõtteid, kes 
tegutsevad heas usus, peab vastutus jääma alati otsesele tööandjale vaatamata nende 
asetusele alltöövõtjate ahelas.

Muudatusettepanek 167
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris võib lisaks tööandjale või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kelle tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1. 

välja jäetud
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Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib 
seisneda ennetavate meetmete võtmises 
seoses alltöövõtja esitatavate tõenditega, 
toetudes vajaduse korral riigi 
ametiasutuste esitatud teabele.

Or. hu

Muudatusettepanek 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Phil Bennion, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris võib lisaks tööandjale või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kelle tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1. 
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib 
seisneda ennetavate meetmete võtmises 
seoses alltöövõtja esitatavate tõenditega, 
toetudes vajaduse korral riigi 
ametiasutuste esitatud teabele.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 169
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris võib lisaks tööandjale või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kelle tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1. 
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib 
seisneda ennetavate meetmete võtmises 
seoses alltöövõtja esitatavate tõenditega, 
toetudes vajaduse korral riigi 
ametiasutuste esitatud teabele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 170
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris võib lisaks tööandjale või 
tööandja asemel vähemalt sellele
töövõtjale, kelle tööandja on otsene 

(24) Selleks et võidelda kuritarvitamise 
vastu alltöövõtu osas ja kaitsta lähetatud 
töötajate õigusi, peavad liikmesriigid 
tagama, et kõikides valdkondades võib
teha töövõtjale kohustuseks maksta välja
lähetatud töötajatele ette nähtud summad.
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alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1. 
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib 
seisneda ennetavate meetmete võtmises 
seoses alltöövõtja esitatavate tõenditega, 
toetudes vajaduse korral riigi 
ametiasutuste esitatud teabele.

Or. de

Muudatusettepanek 171
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris võib lisaks tööandjale või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kelle tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1. 
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib 
seisneda ennetavate meetmete võtmises 
seoses alltöövõtja esitatavate tõenditega, 
toetudes vajaduse korral riigi 

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut
mitte üksnes ehitussektoris ning selleks, et 
kaitsta lähetatud töötajate õigusi, on vaja 
tagada, et kõikidele töövõtuahela 
töövõtjatele võib teha kohustuseks maksta 
välja kõik lähetatud töötajate saadaolevad 
summad.
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ametiasutuste esitatud teabele.

Or. de

Muudatusettepanek 172
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Jutta Steinruck, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris võib lisaks tööandjale või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kelle tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1.
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib 
seisneda ennetavate meetmete võtmises 
seoses alltöövõtja esitatavate tõenditega, 
toetudes vajaduse korral riigi 
ametiasutuste esitatud teabele.

(24) Eesmärgiga vähendada rikkumisi 
alltöövõtu valdkonnas ning kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et kogu ahela ulatuses saab kõikidele 
ettevõtjatele teha kohustuseks maksta
lähetatud töötajatele välja kõik hüvitised, 
mis on neile määratud.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris võib lisaks tööandjale või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kelle tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1.
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib 
seisneda ennetavate meetmete võtmises 
seoses alltöövõtja esitatavate tõenditega, 
toetudes vajaduse korral riigi 
ametiasutuste esitatud teabele.

(24) Eesmärgiga vähendada rikkumisi 
alltöövõtu valdkonnas ning kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et kogu sektoris saab kogu ahela ulatuses
kõikidele ettevõtjatele teha kohustuseks 
maksta lähetatud töötajatele välja kõik 
hüvitised, mis on neile määratud.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris võib lisaks tööandjale või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kelle tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt 

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris kehtestataks erieeskirjad.
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sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1.
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib 
seisneda ennetavate meetmete võtmises 
seoses alltöövõtja esitatavate tõenditega, 
toetudes vajaduse korral riigi 
ametiasutuste esitatud teabele.

Or. fr

Muudatusettepanek 175
Jean-Luc Bennahmias

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris võib lisaks tööandjale või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kelle tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1.
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib seisneda 
ennetavate meetmete võtmises seoses 
alltöövõtja esitatavate tõenditega, toetudes 
vajaduse korral riigi ametiasutuste esitatud 
teabele.

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut 
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris võib lisaks tööandjale või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kelle tööandja on otsene või 
kaudne alltöövõtja, teha kohustuseks 
maksta välja saadaolev töötasu 
miinimummääras, maksmata jäänud 
töötasu ja/või osamaksud, mis ollakse 
võlgu siseriikliku õiguse või 
kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1.
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib seisneda 
ennetavate meetmete võtmises seoses 
alltöövõtja esitatavate tõenditega, toetudes 
vajaduse korral riigi ametiasutuste esitatud 
teabele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 176
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris võib lisaks tööandjale või 
tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kelle tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1.
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib seisneda 
ennetavate meetmete võtmises seoses 
alltöövõtja esitatavate tõenditega, toetudes 
vajaduse korral riigi ametiasutuste esitatud 
teabele.

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut
teatavates tegevusvaldkondades ning 
selleks, et kaitsta lähetatud töötajate õigusi, 
on vaja tagada, et selles sektoris võib lisaks 
tööandjale või tööandja asemel vähemalt 
sellele töövõtjale, kelle tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1.
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib seisneda 
ennetavate meetmete võtmises seoses 
alltöövõtja esitatavate tõenditega, toetudes 
vajaduse korral riigi ametiasutuste esitatud 
teabele.

Or. fr

Muudatusettepanek 177
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Arvestades alltöövõtu suurt levikut
ehitussektoris ning selleks, et kaitsta 
lähetatud töötajate õigusi, on vaja tagada, 
et selles sektoris võib lisaks tööandjale või 

(24) Arvestades alltöövõtu suurenevat
levikut rahvusvaheliste teenuste osutamise 
kontekstis ning selleks, et kaitsta lähetatud 
töötajate õigusi, on vaja tagada, et selles 
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tööandja asemel vähemalt sellele 
töövõtjale, kelle tööandja on otsene 
alltöövõtja, teha kohustuseks maksta välja 
saadaolev töötasu miinimummääras, 
maksmata jäänud töötasu ja/või 
osamaksud, mis ollakse võlgu siseriikliku 
õiguse või kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1.
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib seisneda 
ennetavate meetmete võtmises seoses 
alltöövõtja esitatavate tõenditega, toetudes 
vajaduse korral riigi ametiasutuste esitatud 
teabele.

sektoris võib lisaks tööandjale või tööandja 
asemel vähemalt sellele töövõtjale, kelle 
tööandja on otsene alltöövõtja, teha 
kohustuseks maksta välja saadaolev 
töötasu miinimummääras, maksmata 
jäänud töötasu ja/või osamaksud, mis 
ollakse võlgu siseriikliku õiguse või 
kollektiivlepingu kohaselt 
sotsiaalpartnerite lepingulistele fondidele 
või ühendustele, kui need on hõlmatud 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikega 1.
Töövõtjat, kes on järginud 
hoolsuskohustust, ei võeta vastutusele. 
Hoolsuskohustuse järgimine võib seisneda 
ennetavate meetmete võtmises seoses 
alltöövõtja esitatavate tõenditega, toetudes 
vajaduse korral riigi ametiasutuste esitatud 
teabele.

Or. fr

Muudatusettepanek 178
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Siseriiklikku õigust ja tava arvestades 
võib pärast konsulteerimist riikliku või 
sektori tasandi sotsiaalpartneritega võtta 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustuste täitmata jätmise eest 
erandjuhtudel vastutusele ka muid 
lepingulisi töövõtjaid või nende vastutust 
piirata.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 179
Phil Bennion
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Siseriiklikku õigust ja tava arvestades 
võib pärast konsulteerimist riikliku või 
sektori tasandi sotsiaalpartneritega võtta 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustuste täitmata jätmise eest 
erandjuhtudel vastutusele ka muid 
lepingulisi töövõtjaid või nende vastutust 
piirata.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et tagada lähetatud töötajatele täielik juriidiline selgus ning kaitsta ettevõtteid, kes 
tegutsevad heas usus, peab vastutus jääma alati otsesele tööandjale vaatamata nende 
asetusele alltöövõtjate ahelas.

Muudatusettepanek 180
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Siseriiklikku õigust ja tava arvestades 
võib pärast konsulteerimist riikliku või 
sektori tasandi sotsiaalpartneritega võtta 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustuste täitmata jätmise eest 
erandjuhtudel vastutusele ka muid 
lepingulisi töövõtjaid või nende vastutust 
piirata.

välja jäetud

Or. hu

Muudatusettepanek 181
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Siseriiklikku õigust ja tava arvestades 
võib pärast konsulteerimist riikliku või 
sektori tasandi sotsiaalpartneritega võtta 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustuste täitmata jätmise eest 
erandjuhtudel vastutusele ka muid 
lepingulisi töövõtjaid või nende vastutust 
piirata.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Siseriiklikku õigust ja tava arvestades 
võib pärast konsulteerimist riikliku või 
sektori tasandi sotsiaalpartneritega võtta 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustuste täitmata jätmise eest 
erandjuhtudel vastutusele ka muid 
lepingulisi töövõtjaid või nende vastutust 
piirata.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 183
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Siseriiklikku õigust ja tava arvestades 
võib pärast konsulteerimist riikliku või 
sektori tasandi sotsiaalpartneritega võtta 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustuste täitmata jätmise eest 
erandjuhtudel vastutusele ka muid 
lepingulisi töövõtjaid või nende vastutust 
piirata.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 184
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Siseriiklikku õigust ja tava arvestades 
võib pärast konsulteerimist riikliku või 
sektori tasandi sotsiaalpartneritega võtta 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustuste täitmata jätmise eest 
erandjuhtudel vastutusele ka muid 
lepingulisi töövõtjaid või nende vastutust 
piirata.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Siseriiklikku õigust ja tava arvestades 
võib pärast konsulteerimist riikliku või 
sektori tasandi sotsiaalpartneritega võtta 

välja jäetud
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käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustuste täitmata jätmise eest 
erandjuhtudel vastutusele ka muid 
lepingulisi töövõtjaid või nende vastutust 
piirata.

Or. fr

Muudatusettepanek 186
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Siseriiklikku õigust ja tava arvestades 
võib pärast konsulteerimist riikliku või 
sektori tasandi sotsiaalpartneritega võtta 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustuste täitmata jätmise eest 
erandjuhtudel vastutusele ka muid 
lepingulisi töövõtjaid või nende vastutust 
piirata.

(25) Liikmesriigid võivad säilitada või 
kehtestada rangemad lähetatud töötajate 
tekkinud nõudeid käsitlevad eeskirjad.

Or. de

Muudatusettepanek 187
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Siseriiklikku õigust ja tava arvestades 
võib pärast konsulteerimist riikliku või 
sektori tasandi sotsiaalpartneritega võtta 
käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste 
täitmata jätmise eest erandjuhtudel 
vastutusele ka muid lepingulisi töövõtjaid
või nende vastutust piirata.

(25) Siseriiklikku õigust ja tava arvestades 
võib pärast konsulteerimist riikliku või 
sektori tasandi sotsiaalpartneritega võtta 
käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste 
täitmata jätmise eest erandjuhtudel 
vastutusele ka muid lepingulisi töövõtjaid.

Or. de
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Muudatusettepanek 188
Thomas Händel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Liikmesriigid võivad säilitada või 
kehtestada rangemad peatöövõtja 
vastutust käsitlevad eeskirjad.

Or. de

Muudatusettepanek 189
Nadja Hirsch

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kohustus kehtestada vastutusnõue 
töövõtja puhul, kui otseseks alltöövõtjaks 
on teise liikmesriigi teenuseosutaja, kes 
töötajaid lähetab, on õigustatud suure 
avaliku huvi tõttu töötajate sotsiaalse 
kaitse tagamisel. Võttes arvesse võimalust 
nõuda välja maksmata jäänud töötasu, 
maksude tagasimakseid või 
põhjendamatult kinni peetud 
sotsiaalkindlustusmakseid, ei pruugi 
kõnealused lähetatud töötajad olla samas 
olukorras töötajatega, kelle on palganud 
töövõtja asutamiskoha liikmesriigis asuv 
otsene alltöövõtja.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 190
Milan Cabrnoch
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kohustus kehtestada vastutusnõue 
töövõtja puhul, kui otseseks alltöövõtjaks 
on teise liikmesriigi teenuseosutaja, kes 
töötajaid lähetab, on õigustatud suure 
avaliku huvi tõttu töötajate sotsiaalse 
kaitse tagamisel. Võttes arvesse võimalust 
nõuda välja maksmata jäänud töötasu, 
maksude tagasimakseid või 
põhjendamatult kinni peetud 
sotsiaalkindlustusmakseid, ei pruugi 
kõnealused lähetatud töötajad olla samas 
olukorras töötajatega, kelle on palganud 
töövõtja asutamiskoha liikmesriigis asuv 
otsene alltöövõtja.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 191
Csaba Őry

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kohustus kehtestada vastutusnõue 
töövõtja puhul, kui otseseks alltöövõtjaks 
on teise liikmesriigi teenuseosutaja, kes 
töötajaid lähetab, on õigustatud suure 
avaliku huvi tõttu töötajate sotsiaalse 
kaitse tagamisel. Võttes arvesse võimalust 
nõuda välja maksmata jäänud töötasu, 
maksude tagasimakseid või 
põhjendamatult kinni peetud 
sotsiaalkindlustusmakseid, ei pruugi 
kõnealused lähetatud töötajad olla samas 
olukorras töötajatega, kelle on palganud 
töövõtja asutamiskoha liikmesriigis asuv 
otsene alltöövõtja.

välja jäetud

Or. hu
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Muudatusettepanek 192
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kohustus kehtestada vastutusnõue 
töövõtja puhul, kui otseseks alltöövõtjaks 
on teise liikmesriigi teenuseosutaja, kes 
töötajaid lähetab, on õigustatud suure 
avaliku huvi tõttu töötajate sotsiaalse 
kaitse tagamisel. Võttes arvesse võimalust 
nõuda välja maksmata jäänud töötasu, 
maksude tagasimakseid või 
põhjendamatult kinni peetud 
sotsiaalkindlustusmakseid, ei pruugi 
kõnealused lähetatud töötajad olla samas 
olukorras töötajatega, kelle on palganud 
töövõtja asutamiskoha liikmesriigis asuv 
otsene alltöövõtja.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kohustus kehtestada vastutusnõue 
töövõtja puhul, kui otseseks alltöövõtjaks 
on teise liikmesriigi teenuseosutaja, kes 
töötajaid lähetab, on õigustatud suure 
avaliku huvi tõttu töötajate sotsiaalse 
kaitse tagamisel. Võttes arvesse võimalust 
nõuda välja maksmata jäänud töötasu, 
maksude tagasimakseid või 
põhjendamatult kinni peetud 
sotsiaalkindlustusmakseid, ei pruugi 
kõnealused lähetatud töötajad olla samas 

välja jäetud
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olukorras töötajatega, kelle on palganud 
töövõtja asutamiskoha liikmesriigis asuv 
otsene alltöövõtja.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kohustus kehtestada vastutusnõue 
töövõtja puhul, kui otseseks alltöövõtjaks 
on teise liikmesriigi teenuseosutaja, kes 
töötajaid lähetab, on õigustatud suure 
avaliku huvi tõttu töötajate sotsiaalse 
kaitse tagamisel. Võttes arvesse võimalust 
nõuda välja maksmata jäänud töötasu, 
maksude tagasimakseid või 
põhjendamatult kinni peetud 
sotsiaalkindlustusmakseid, ei pruugi 
kõnealused lähetatud töötajad olla samas 
olukorras töötajatega, kelle on palganud 
töövõtja asutamiskoha liikmesriigis asuv 
otsene alltöövõtja.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Et tagada lähetatud töötajatele täielik juriidiline selgus ning kaitsta ettevõtteid, kes 
tegutsevad heas usus, peab vastutus jääma alati otsesele tööandjale vaatamata nende 
asetusele alltöövõtjate ahelas.

Muudatusettepanek 195
Marek Henryk Migalski

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kohustus kehtestada vastutusnõue välja jäetud
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töövõtja puhul, kui otseseks alltöövõtjaks 
on teise liikmesriigi teenuseosutaja, kes 
töötajaid lähetab, on õigustatud suure 
avaliku huvi tõttu töötajate sotsiaalse 
kaitse tagamisel. Võttes arvesse võimalust 
nõuda välja maksmata jäänud töötasu, 
maksude tagasimakseid või 
põhjendamatult kinni peetud 
sotsiaalkindlustusmakseid, ei pruugi 
kõnealused lähetatud töötajad olla samas 
olukorras töötajatega, kelle on palganud 
töövõtja asutamiskoha liikmesriigis asuv 
otsene alltöövõtja.

Or. en

Muudatusettepanek 196
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kohustus kehtestada vastutusnõue 
töövõtja puhul, kui otseseks alltöövõtjaks 
on teise liikmesriigi teenuseosutaja, kes 
töötajaid lähetab, on õigustatud suure 
avaliku huvi tõttu töötajate sotsiaalse 
kaitse tagamisel. Võttes arvesse võimalust 
nõuda välja maksmata jäänud töötasu, 
maksude tagasimakseid või 
põhjendamatult kinni peetud 
sotsiaalkindlustusmakseid, ei pruugi 
kõnealused lähetatud töötajad olla samas 
olukorras töötajatega, kelle on palganud 
töövõtja asutamiskoha liikmesriigis asuv 
otsene alltöövõtja.

(26) Olemasolevaid tarneahela nõuetele 
vastavuse süsteeme, mis liikmesriikides 
juba toimivad, ja milles nähakse ette 
töötajatele paremaid tingimusi ning 
tugevamat kaitset, ei tohi mingil viisil 
piirata käesoleva direktiivi sätetega. 

Or. en

Muudatusettepanek 197
Jean-Luc Bennahmias
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kohustus kehtestada vastutusnõue 
töövõtja puhul, kui otseseks alltöövõtjaks 
on teise liikmesriigi teenuseosutaja, kes 
töötajaid lähetab, on õigustatud suure 
avaliku huvi tõttu töötajate sotsiaalse kaitse 
tagamisel. Võttes arvesse võimalust nõuda 
välja maksmata jäänud töötasu, maksude 
tagasimakseid või põhjendamatult kinni 
peetud sotsiaalkindlustusmakseid, ei pruugi 
kõnealused lähetatud töötajad olla samas 
olukorras töötajatega, kelle on palganud 
töövõtja asutamiskoha liikmesriigis asuv
otsene alltöövõtja.

(26) Kohustus kehtestada vastutusnõue 
töövõtja puhul, kui otseseks või kaudseks
alltöövõtjaks on teise liikmesriigi 
teenuseosutaja, kes töötajaid lähetab, on 
õigustatud suure avaliku huvi tõttu 
töötajate sotsiaalse kaitse tagamisel. Võttes 
arvesse võimalust nõuda välja maksmata 
jäänud töötasu, maksude tagasimakseid või 
põhjendamatult kinni peetud 
sotsiaalkindlustusmakseid, ei pruugi 
kõnealused lähetatud töötajad olla samas 
olukorras töötajatega, kelle on palganud 
töövõtja asutamiskoha liikmesriigis asuv 
alltöövõtja.

Or. fr

Muudatusettepanek 198
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kohustus kehtestada vastutusnõue
töövõtja puhul, kui otseseks alltöövõtjaks 
on teise liikmesriigi teenuseosutaja, kes 
töötajaid lähetab, on õigustatud suure 
avaliku huvi tõttu töötajate sotsiaalse kaitse 
tagamisel. Võttes arvesse võimalust nõuda 
välja maksmata jäänud töötasu, maksude 
tagasimakseid või põhjendamatult kinni 
peetud sotsiaalkindlustusmakseid, ei pruugi 
kõnealused lähetatud töötajad olla samas 
olukorras töötajatega, kelle on palganud 
töövõtja asutamiskoha liikmesriigis asuv 
otsene alltöövõtja.

(26) Kohustus kehtestada erieeskirjad
töövõtja puhul, kui otseseks alltöövõtjaks 
on teise liikmesriigi teenuseosutaja, kes 
töötajaid lähetab, on õigustatud suure 
avaliku huvi tõttu töötajate sotsiaalse kaitse 
tagamisel. Võttes arvesse võimalust nõuda 
välja maksmata jäänud töötasu, maksude 
tagasimakseid või põhjendamatult kinni 
peetud sotsiaalkindlustusmakseid, ei pruugi 
kõnealused lähetatud töötajad olla samas 
olukorras töötajatega, kelle on palganud 
töövõtja asutamiskoha liikmesriigis asuv 
otsene alltöövõtja.

Or. fr
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Muudatusettepanek 199
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Käesolevat direktiivi ja direktiivi 
96/71/EÜ kohaldatakse ka muude kui 
meretranspordiga tegelevate 
transpordiettevõtjate suhtes, kes lähetavad 
oma töötajad muudesse liikmesriikidesse, 
sealhulgas lennu- ja kaubatranspordiga 
ning kabotaažvedudega tegelevate 
ettevõtjate suhtes, nagu on sätestatud 
määruse nr 1072/2009/EÜ 
(rahvusvahelisele autoveoturule 
juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade 
kohta) põhjenduses 17.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26 a) Nii avaliku kui ka erasektori 
lõppklientidel on ka vastutuskohustus ja 
roll lähetatud töötajate õiguste austamise 
tagamises, kui need töötajad on otseselt 
palgatud töövõtjast ettevõtja poolt. 
Sarnaselt solidaarvastutussüsteemiga, mis 
on kehtestatud töövõtjate suhtes, kelle 
tööandja on alltöövõtja, tuleb kliendi, 
kelle lähetatud töötajate tööandja on 
töövõtja, solidaarvastutust kohaldada 
samadel tingimustel. Võttes arvesse 
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võimalust nõuda välja maksmata jäänud 
töötasu, maksude tagasimakseid või 
põhjendamatult kinni peetud 
sotsiaalkindlustusmakseid, ei pruugi 
tegelikkuses nende poolt lähetatud 
töötajad olla samas olukorras töötajatega, 
kelle on palganud ettevõtja, kes on 
asutatud kliendiga samas liikmesriigis. 
Niisugust korda ei tuleks siiski kohaldada 
eraisikute suhtes, kes ei ole võimelised 
viima läbi samasuguseid kontrollimisi kui 
kutseline lõppklient.

Or. fr

Muudatusettepanek 201
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Liikmesriikide süsteemide erinevused 
määratud haldustrahvide sissenõudmisel 
ja/või karistuste piiriülesel jõustamisel 
takistavad siseturu nõuetekohast toimimist 
ja on oht, et lähetatud töötajate kaitse 
ühtlase taseme tagamine kogu Euroopa 
Liidus on väga raske, kui mitte võimatu.

(27) Liikmesriikide süsteemide erinevused 
määratud haldustrahvide sissenõudmisel 
ja/või karistuste piiriülesel jõustamisel 
takistavad siseturu nõuetekohast toimimist 
ja on oht, et lähetatud töötajate kaitse 
ühtlase taseme tagamine kogu Euroopa 
Liidus on väga raske, kui mitte võimatu. 
Kui sellised trahvid ja karistused 
määratakse selle eest, et ei ole järgitud 
töövaidluskomisjonide või 
kollektiivlepingutega kehtestatud 
töötingimusi, tuleb need ka jõustada. 

Or. en

Muudatusettepanek 202
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein



PE500.574v01-00 80/88 AM\919866ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Liikmesriikide süsteemide erinevused 
määratud haldustrahvide sissenõudmisel 
ja/või karistuste piiriülesel jõustamisel 
takistavad siseturu nõuetekohast toimimist 
ja on oht, et lähetatud töötajate kaitse 
ühtlase taseme tagamine kogu Euroopa 
Liidus on väga raske, kui mitte võimatu.

(27) Liikmesriikide süsteemide erinevused 
määratud haldustrahvide sissenõudmisel 
ja/või karistuste piiriülesel jõustamisel 
seoses töötajate lähetamisega vastavalt 
käesolevale direktiivile ja direktiivile 
96/71 takistavad siseturu nõuetekohast 
toimimist ja on oht, et lähetatud töötajate 
kaitse ühtlase taseme tagamine kogu 
Euroopa Liidus on väga raske, kui mitte 
võimatu.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Teenuste osutamisega seotud töötajate 
lähetamist käsitlevate sisuliste eeskirjade 
tõhus jõustamine tuleks tagada 
erimeetmetega, mille eesmärk on määratud 
haldustrahvide ja karistuste piiriülene 
jõustamine. Liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamine selles valdkonnas on oluline 
eeltingimus, et tagada siseturu 
nõuetekohaseks toimimiseks vajalik 
kindlam, ühetaolisem ja võrreldavam 
kaitse.

(28) Teenuste osutamisega seotud töötajate 
lähetamist käsitlevate sisuliste eeskirjade 
tõhus jõustamine tuleks tagada 
erimeetmetega, mille eesmärk on määratud 
haldustrahvide ja karistuste piiriülene 
jõustamine seoses töötajate lähetamisega 
vastavalt käesolevale direktiivile ja 
direktiivile 96/71. Liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamine selles valdkonnas 
on oluline eeltingimus, et tagada siseturu 
nõuetekohaseks toimimiseks vajalik 
kindlam, ühetaolisem ja võrreldavam 
kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Ühiste nõuete kehtestamine 
vastastikuse abi ja toetuse osutamiseks 
täitemeetmete rakendamisel ja kulude 
sissenõudmisel kõnealustes küsimustes 
ning ühtsete nõuete kinnitamine 
haldustrahvide ja karistuste määramisega 
seotud otsustest teatamisel, peaks aitama 
lahendada mitmeid piiriülese jõustamisega 
seotud praktilisi probleeme ning tagama 
parema teavitamise ja teistes 
liikmesriikides tehtud otsuste parema 
jõustamise.

(29) Ühiste nõuete kehtestamine 
vastastikuse abi ja toetuse osutamiseks 
täitemeetmete rakendamisel ja kulude 
sissenõudmisel kõnealustes küsimustes 
ning ühtsete nõuete kinnitamine 
haldustrahvide ja karistuste määramisega 
seotud otsustest teatamisel seoses töötajate 
lähetamisega vastavalt käesolevale 
direktiivile ja direktiivile 96/71, peaks 
aitama lahendada mitmeid piiriülese 
jõustamisega seotud praktilisi probleeme 
ning tagama parema teavitamise ja teistes 
liikmesriikides tehtud otsuste parema 
jõustamise.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Olenemata ühtsemate eeskirjade 
kehtestamisest karistuste ja trahvide 
piiriüleseks jõustamiseks ning vajadusest 
kehtestada trahvide maksmatajätmise 
korral kohaldatava järelkontrollimenetluse 
jaoks üldisemad kriteeriumid, ei tohiks see 
mõjutada liikmesriikide pädevust 
kehtestada siseriiklike õigusaktide 
kohaseid karistus-, sanktsiooni- ja 
trahvisüsteeme või sissenõudmismeetmeid.

(30) Olenemata ühtsemate eeskirjade 
kehtestamisest karistuste ja trahvide 
piiriüleseks jõustamiseks seoses töötajate 
lähetamisega vastavalt käesolevale 
direktiivile ja direktiivile 96/71 ning 
vajadusest kehtestada trahvide 
maksmatajätmise korral kohaldatava 
järelkontrollimenetluse jaoks üldisemad 
kriteeriumid, ei tohiks see mõjutada 
liikmesriikide pädevust kehtestada 
siseriiklike õigusaktide kohaseid karistus-, 
sanktsiooni- ja trahvisüsteeme või 
sissenõudmismeetmeid.

Or. en



PE500.574v01-00 82/88 AM\919866ET.doc

ET

Muudatusettepanek 206
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Olenemata ühtsemate eeskirjade 
kehtestamisest karistuste ja trahvide 
piiriüleseks jõustamiseks ning vajadusest 
kehtestada trahvide maksmatajätmise 
korral kohaldatava järelkontrollimenetluse 
jaoks üldisemad kriteeriumid, ei tohiks see 
mõjutada liikmesriikide pädevust 
kehtestada siseriiklike õigusaktide 
kohaseid karistus-, sanktsiooni- ja 
trahvisüsteeme või sissenõudmismeetmeid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Selgitus

Keeleline muudatusettepanek (puudutab ainult poolakeelset versiooni).

Muudatusettepanek 207
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
kehtestada õigusalase koostöö, 
kohtualluvuse, tsiviil- ja kaubandusasjades 
tehtud otsuste tunnustamise ja jõustamise 
kooskõlastatud eeskirju või tegeleda 
kohaldatavate seadustega.

(31) Käesoleva direktiivi eesmärk ei ole 
kehtestada õigusalase koostöö, 
kohtualluvuse, tsiviil- ja kaubandusasjades 
tehtud otsuste tunnustamise ja jõustamise 
kooskõlastatud eeskirju või tegeleda 
kohaldatavate seadustega või piirata 
liikmesriikide kontrollimeetmeid.

Or. de

Muudatusettepanek 208
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriigid peaksid võtma 
asjakohased meetmed, mis hõlmaksid ka 
haldus- ja kohtumenetlusi, juhuks kui 
käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi 
ei täideta ning tagama käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste täitmata 
jätmise korral tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad karistused.

(32) Liikmesriigid peaksid võtma 
asjakohased meetmed, mis hõlmaksid ka 
haldus- ja kohtumenetlusi, juhuks kui 
käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi 
ei täideta ning tagama käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste täitmata 
jätmise korral tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad karistused. Liikmesriikide 
ebapiisav koostöö on direktiivi 96/71/EÜ 
jõustamisel jätkuvalt probleem. See 
takistab võrdsete ettevõtlustingimuste 
loomist ning töötajate kaitsmist. Juhul, 
kui liikmesriigid ei järgi käesolevas 
direktiivis ja direktiivis 96/71/EÜ 
sätestatud eeskirjasid, peaks komisjon 
vastavalt Euroopa Liidu lepingule 
algatama kohtumenetluse.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Phil Bennion

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriigid peaksid võtma 
asjakohased meetmed, mis hõlmaksid ka 
haldus- ja kohtumenetlusi, juhuks kui 
käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi 
ei täideta ning tagama käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste täitmata 
jätmise korral tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad karistused.

(32) Liikmesriigid peaksid võtma 
asjakohased meetmed, mis hõlmaksid ka 
haldus- ja kohtumenetlusi, juhuks kui 
käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi 
ei täideta ning tagama käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste täitmata 
jätmise korral tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad karistused. Kui liikmesriigid ei 
järgi täielikult käesolevat direktiivi, peaks 
komisjon algatama rikkumismenetluse.

Or. en
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Selgitus

Kehtiva direktiivi nõuetekohaselt rakendamata jätmine on toonud kaasa mitu Euroopa Liidu 
Kohtu otsust, millega ei ole suuremas osas suudetud lahendada täitmata jätmise laiemat 
probleemi. On erakordselt tähtis, et kõik osalejad tunnistaksid, kui oluline on direktiivi 
nõuetekohane rakendamine, et kaitsta töötajate õigusi ning tagada ühtse turu sujuv 
toimimine.

Muudatusettepanek 210
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriigid peaksid võtma 
asjakohased meetmed, mis hõlmaksid ka 
haldus- ja kohtumenetlusi, juhuks kui 
käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi 
ei täideta ning tagama käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste täitmata 
jätmise korral tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad karistused.

(32) Liikmesriigid peaksid võtma 
asjakohased meetmed, mis hõlmaksid ka 
haldus- ja kohtumenetlusi, juhuks kui 
käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi 
ei täideta ning tagama käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste täitmata 
jätmise korral tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad karistused. Kahjuks on direktiivi 
96/71/EÜ jõustamisel jätkuvalt 
probleemiks liikmesriikide ebapiisav 
koostöö, mis takistab võrdsete 
ettevõtlustingimuste loomist ning töötajate 
kaitsmist.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Danuta Jazłowiecka

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriigid peaksid võtma 
asjakohased meetmed, mis hõlmaksid ka 
haldus- ja kohtumenetlusi, juhuks kui 
käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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ei täideta ning tagama käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste täitmata 
jätmise korral tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad karistused.

Or. pl

Selgitus

Keeleline muudatusettepanek (puudutab ainult poolakeelset versiooni).

Muudatusettepanek 212
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Liikmesriigid peaksid võtma 
asjakohased meetmed, mis hõlmaksid ka 
haldus- ja kohtumenetlusi, juhuks kui 
käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi 
ei täideta ning tagama käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste täitmata 
jätmise korral tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad karistused.

(32) Liikmesriigid peaksid võtma 
asjakohased meetmed, mis hõlmaksid ka 
haldus- ja kohtumenetlusi, juhuks kui 
käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi 
ei täideta ning tagama käesolevas 
direktiivis sätestatud kohustuste täitmata 
jätmise korral tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad karistused. Kui liikmesriigid ei 
järgi täielikult käesolevat direktiivi, peaks 
komisjon algatama rikkumismenetluse.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Käesolev direktiiv austab põhiõigusi 
ning järgib Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
isikuandmete kaitset (artikkel 8), 

(33) Käesolev direktiiv ja direktiiv 
96/71/EÜ austavad põhiõigusi ning 
järgivad Euroopa inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse konventsioonis, ILO 
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kutsevabadust ja õigust teha tööd 
(artikkel 15), ettevõtlusvabadust 
(artikkel 16), kollektiivläbirääkimiste ja 
kollektiivse tegutsemise õigust 
(artikkel 28), õigust headele ja õiglastele 
töötingimustele (artikkel 31) ning õigust 
tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele (artikkel 47) ning 
direktiivi tuleb rakendada kooskõlas 
kõnealuste õiguste ja põhimõtetega.

konventsioonides ning Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid, eelkõige isikuandmete kaitset 
(artikkel 8), kutsevabadust ja õigust teha 
tööd (artikkel 15), ettevõtlusvabadust 
(artikkel 16), võrdsust seaduse ees
(artikkel 20), diskrimineerimiskeeldu 
(artikkel 21), kollektiivläbirääkimiste ja 
kollektiivse tegutsemise õigust 
(artikkel 28), õigust headele ja õiglastele 
töötingimustele (artikkel 31) ning õigust 
tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele (artikkel 47) ning 
direktiivi tuleb rakendada kooskõlas 
kõnealuste õiguste ja põhimõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Käesolev direktiiv austab põhiõigusi 
ning järgib Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
isikuandmete kaitset (artikkel 8), 
kutsevabadust ja õigust teha tööd 
(artikkel 15), ettevõtlusvabadust 
(artikkel 16), kollektiivläbirääkimiste ja 
kollektiivse tegutsemise õigust 
(artikkel 28), õigust headele ja õiglastele 
töötingimustele (artikkel 31) ning õigust 
tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele (artikkel 47) ning 
direktiivi tuleb rakendada kooskõlas 
kõnealuste õiguste ja põhimõtetega.

(33) Käesolev direktiiv austab põhiõigusi 
ning järgib Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
isikuandmete kaitset (artikkel 8), 
kutsevabadust ja õigust teha tööd 
(artikkel 15), ettevõtlusvabadust 
(artikkel 16), kollektiivläbirääkimiste ja 
kollektiivse tegutsemise õigust 
(artikkel 28), õigust headele ja õiglastele 
töötingimustele (artikkel 31) ning õigust 
tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele (artikkel 47), ja
asjakohaseid ILO konventsioone, ning 
direktiivi tuleb rakendada kooskõlas 
kõnealuste õiguste ja põhimõtetega.

Or. en
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Muudatusettepanek 215
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Sotsiaalseid põhiõigusi ei tohiks 
majanduslike vabaduste pärast kahtluse 
alla seada. Seega tuleks käesoleva 
direktiiviga tugevdada direktiivi 96/71/EÜ 
jõustamist, eelkõige Euroopa Liidu Kohtu 
otsustest (nimelt Viking (C-438/05), Laval 
(C-341/05), Rüffert (C-346/06) ja 
Luxembourg (C-319/06)) tuleneva 
õigusliku ebakindluse pärast.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Thomas Mann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt luua üldine ühine raamistik selliste 
asjakohaste sätete, meetmete ja 
kontrollimehhanismide jaoks, mis on 
vajalikud direktiivi 96/71/EÜ paremaks ja 
ühtsemaks rakendamiseks, kohaldamiseks 
ja jõustamiseks, ei suuda liikmesriigid 
piisavalt saavutada ning meetme ulatuse ja 
mõju tõttu on seda parem saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik 
seatud eesmärgi saavutamiseks,

(34) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt tugevdada ulatuslikult 
liikmesriikide kontrollimehhanisme ja 
meetmeid ning luua üldine ühine raamistik 
selliste asjakohaste sätete jaoks, mis on 
vajalikud direktiivi 96/71/EÜ paremaks ja 
ühtsemaks rakendamiseks, kohaldamiseks 
ja jõustamiseks, ei suuda liikmesriigid 
piisavalt saavutada ning meetme ulatuse ja 
mõju tõttu on seda parem saavutada liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik 
seatud eesmärgi saavutamiseks,
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Or. de


