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LÜHISELGITUS

Kõnealune ettepanek võtta vastu direktiiv puudutab kolmandate riikide kodanike hooajatöö 
eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi ja on oluline samm püüdlustes töötada 
välja ühtne laiaulatuslik EL sisserändepoliitika. See on osa seadusliku sisserände 
meetmetepaketist, millest komisjon teatas 2005. aasta lõpus ning milles nähti ette viie erineva 
seadusandliku meetme koostamine, et täiendada ja arendada järjepidevalt ühtset 
rändepoliitikat. Esimene meede, sinise kaardi direktiiv (2009/50/EÜ), võeti vastu 25. mail 
2009. „Ühtse loa” direktiivi ettepanek kiideti heaks parlamendi esimesel lugemisel 24. märtsil 
2011 ja on praegu nõukogu ja parlamendi vahelisel arutlusel. Kõnealuse ettepanek võtta vastu 
direktiiv esitati koos IKT ettepanekuga võtta vastu direktiiv (KOM(2010) 0378).
Käesolev direktiiv peaks arvesse võtma ühtseid olemasolevaid sisserännet käsitlevaid 
õigusakte ning olema nendega kooskõlas.
Käesoleva direktiivi peamised eesmärgid on:
– kehtestada ühtne selgete, korrektsete ja läbipaistvate reeglitega raamistik kolmandate riikide 
kodanikele, kes sisenevad Euroopasse ja elavad Euroopas hooajatöö eesmärgil (edaspidi 
„hooajatöötajad“);
– kehtestada stiimulid ja meetmed, et hoida ära hooajatöötajate ebaseaduslik Euroopa Liitu 
jäämine pärast nende loa kestuse lõppemist;
– kaitsta hooajatöötajaid, et nad ei satuks olukorda, kus neid kasutatakse ära või kus on tegu 
ebaväärikate töö- või elamistingimustega.
Raportöörina rõhutan, et see raport hõlmab üksnes ettepaneku neid osi, mis kuuluvad 
tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ainu- (põhjendused 20, 21 ja 22 ning artikli 3 punkt f ja artikkel 
16, ning seoses tööturu ja sotsiaalkindlustusega seotud väljaarvamistega põhjendus 9 ja artikli 
2 lõige 2) või ühispädevusse (põhjendused 7, 10, 12, 13, 14, 19 ja 23 ning artikli 3 punktid b 
ja c, artikli 4 lõige 2, artikli 5 lõike 1 punktid a ja d, artikli 6 lõige 2, artiklid 14 ja 17).

Peamine probleem, millega tuleb tegeleda käesoleva direktiivi raames ja meie komisjoni 
pädevuses, on ärakasutamise ja halvenenud seisundi olukord, milles paljud hooajatöötajad on 
tänasel päeval sunnitud elama ja töötama.

Sellest seisukohast on vajalik ennekõike rõhutada, et ärakasutamise olukordadele kõige 
altimad hooajatöötajad on need, kes elavad Euroopa Liidus ebaseaduslikult. Võitluses 
ebaseadusliku rändega on oluliseks vahendiks direktiiv tööandjate karistuste kohta (direktiiv 
2009/52/EÜ), kuid kõnealune direktiiv võib anda kasuliku panuse, kuna eesmärgiks on 
kehtestada selge, ühine ja läbipaistev õiguslik raamistik sisserändajate hooajalise töö 
eesmärgil liikmesriiki sisenemise ja elamise kohta ning selle kaudu soodustada seaduslike 
rändeviiside kasutamist.

Raportöör usub, et hooajatöötajate õiguste kaitseks peaks jälgima, mida märkis parlament 
oma 26. septembri 2007. aasta resolutsioonis seadusliku rände poliitikakava kohta, mille osa 
on käesolev direktiivi ettepanek: „tuletab meelde vajadust vältida töötajate erinevate 
kategooriate vahel õiguste topeltstandardeid ja kaitsta eelkõige hooajatöötajate ja tasustatud 
praktikantide õigusi, kuna neil on suurem oht sattuda kuritarvituste ohvriks”.
Selle eesmärgi saavutamine on oluline mitte ainult õigluse ja sotsiaalse õigluse ning 
kõnealuste hooajatöötajate inimväärikuse austamise tõttu, vaid ka selleks, et tunnustada 
panust, mille nad annavad oma töö, maksude ja sotsiaalkindlustusmaksetega liikmesriikide ja 
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Euroopa Liidu sotsiaal-majanduslikku arengusse. Demograafilistel ja tööjõu omadustega 
seotud põhjustel on Euroopa Liidul neid töötajaid vaja, nagu on võõrtöötajaid vaja ka üldiselt, 
ning neile tuleb tagada õiglased ja inimväärikad töö- ja elamistingimused.

Hooajatöötajate õiguste kaitseks on vaja tagada kolmandate riikide kodanikest hooajatöötajate 
vastuvõtva liikmesriigi kodanikega võrdse kohtlemise printsiibi täielik austus kõigepealt –
kuid mitte ainult – töötingimuste osas. Selle põhimõtte täielik realiseerimine tundub lisaks 
olevat conditio sine qua non, et vältida sotsiaalse dumpingu ja ebaausa konkurentsi olukorda.

Lisaks, keskne punkt hooajatöötajatele inimväärikate elamistingimuste tagamisel on majutus:
õigupoolest tuleb tagada, et hooajatöötajad elavad „piisavas majutuses“, täpsustades paremini, 
mida see tähendab. Lisaks tuleb ära hoida hooajatöötajate ärakasutamise olukorrad, kus nad 
peavad maksma üüriks liiga suure osa oma netopalgast.

Teine oluline aspekt on kontrollid. Tuleb rakendada tõhusad ja põhjalikud järelevalve- ja 
kontrollimehhanismid, lisaks arendada välja tõhus kaebuste lihtsustamise süsteem ning 
käesoleva direktiivi meetmete kontrolli eest vastutavatele asutustele peavad olema 
kättesaadavad kõik vahendid, mida nad vajavad oma ülesannete parimaks täitmiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesoleva direktiiviga ei tohiks 
mõjutada Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 56 sätestatud teenuste 
osutamise tingimusi. Eelkõige ei tohiks 
käesoleva direktiiviga mõjutada 
töötingimusi, mida kohaldatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ (töötajate 
lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega) kohaselt töötajate suhtes,
kelle on liikmesriigis asuv ettevõtja 
lähetanud teise liikmesriigi territooriumile 
teenuste osutamiseks.

välja jäetud

Or. it
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Hooaegade vaheldumisest sõltuv 
tegevus on üldiselt iseloomulik 
põllumajanduse valdkonnale istutus- ja 
saagikoristusperioodi ajal ning turismi 
valdkonnale puhkusteperioodi ajal.

(10) Hooaegade vaheldumisest sõltuv 
tegevus on üldiselt iseloomulik 
põllumajanduse ja aianduse valdkonnale 
istutus- ja saagikoristusperioodi ajal ning 
turismi valdkonnale puhkusteperioodi ajal.

Or. en

Selgitus

Ka aianduse valdkond on sõltuv hooaegade vaheldumisest ja teatavates liikmesriikides ei 
kuulu see mõiste „põllumajandus“ alla. Tuleks selgitada, et see kuulub käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse..

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Direktiiviga ei tohiks mõjutada töö 
eesmärgil juba liikmesriigis seaduslikult 
viibivatele kolmandate riikide kodanikele 
antud õigusi.

(12) Direktiiviga ei tohiks ebasoodsalt 
mõjutada töö eesmärgil juba liikmesriigis 
seaduslikult viibivate kolmandate riikide 
kodanike õigusi.

Or. en

Selgitus

See on tehniline muudatus, mille eesmärk on paremini selgitada, et käesoleva direktiiviga ei 
tohiks halvustavalt mõjutada töö eesmärgil juba liikmesriigis seaduslikult viibivate 
kolmandate riikide kodanike õigusi.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Direktiiviga tuleks sätestada paindlik 
riiki sisenemise süsteem, mis tugineb 
nõudlusele ja objektiivsetele 
kriteeriumidele, nagu kehtiv tööleping või 
siduv tööpakkumine, milles on täpsustatud 
hooajatöötajate töötasu määr asjaomases 
sektoris.

(13) Direktiiviga tuleks sätestada paindlik 
riiki sisenemise süsteem, mis tugineb 
nõudlusele ja objektiivsetele 
kriteeriumidele, nagu kehtiv tööleping või 
siduv tööpakkumine, milles on täpsustatud 
lepingu või töösuhte olulised aspektid.

Or. en

Selgitus

Vastutavad ametiasutused peaksid olema suutelised kindlustama, et kõik liidu õigusaktides 
määratletud lepingu või töösuhte aspektid austavad täielikult käesoleva direktiivi sätteid, eriti 
artiklis 16 määratletud vastuvõtva liikmesriigi kodanikega võrdset kohtlemist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Kolmandatest riikidest pärit 
hooajatöötajate eriti haavatava olukorra ja 
nende tööülesannete ajutise iseloomu tõttu 
on õiguskindluse tagamiseks vaja selgelt 
kindlaks määrata kõnealuste töötajate 
töötingimused, viidates üldiselt siduvatele 
vahenditele, nagu õigus või üldiselt 
kohaldatavad kollektiivlepingud, millega 
on tagatud kolmandatest riikidest pärit 
hooajatöötajate õiguste tõhus kaitse.

(20) Kolmandatest riikidest pärit 
hooajatöötajate eriti haavatava olukorra ja 
nende tööülesannete ajutise iseloomu tõttu 
on vaja tõhusalt kaitsta kolmandatest 
riikidest pärit hooajatöötajate õigusi, 
tagades vastuvõtvas liikmesriigis töötajate 
seisukohast täieliku vastavuse võrdse 
kohtlemise põhimõttega.

Or. it

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Liikmesriigid peaksid võimalikult 
kiiresti ratifitseerima ÜRO Peaassamblee 
18. detsembril 1990 vastu võetud 
rahvusvahelise konventsiooni 
võõrtöötajate ja nende perekonnaliikmete 
õiguste kaitse kohta.

Or. it

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 b) Käesolevat direktiivi kohaldatakse, 
ilma et see piiraks 18. oktoobri 1961. 
aasta Euroopa sotsiaalhartas sisalduvaid 
õigusi ja põhimõtteid.

Or. it

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kui puudub kollektiivlepingute 
üldiselt kohaldatavaks tunnistamise 
süsteem, võivad liikmesriigid tugineda 
kollektiivlepingutele, mida kohaldatakse 
üldiselt kõikide samalaadsete, asjaomases 
geograafilises piirkonnas asuvate ning 
asjaomasel kutsealal või asjaomases 
tööstusharus tegutsevate ettevõtjate 
suhtes, ja/või kollektiivlepingutele, mille 
on sõlminud riigi tasandil kõige 
esindavamad tööandjate ja töötajate 
organisatsioonid ning mida kohaldatakse 

(21) Kolmandatest riikidest pärit 
hooajatöötajate suhtes tuleb kohaldada 
lisaks vastuvõtva liikmesriigi kodanikest 
töötajate jaoks kehtivale õigusele, haldus-
ja õigusnormidele ka vahekohtuid ning 
kokkuleppeid ja kollektiivlepinguid 
kõikidel tasanditel, kooskõlas vastuvõtva 
liikmesriigi siseriikliku õiguse ja 
tavadega, kõige enam esindavamate 
tööandjate ja töötajate organisatsioonide 
poolt samadel tingimustel, mida 
kohaldatakse vastuvõtva liikmesriigi 
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kogu riigi territooriumil. kodanike suhtes.

Or. it

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Kolmandatest riikidest pärit 
hooajatöötajatele tuleks tagada 
määruse(EÜ) nr 883/2004 
(sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta) artiklis 3 loetletud 
sotsiaalkindlustusliikide osas võrdne 
kohtlemine. Käesoleva direktiiviga ei 
tohiks kolmandate riikide kodanikele, 
kellel on liikmesriikidevahelised 
piiriülesed huvid, anda ulatuslikumaid 
õigusi kui need, mis on 
sotsiaalkindlustuse valdkonnas ELi 
õigusaktidega ette nähtud. Lisaks sellele 
ei tohiks käesoleva direktiiviga anda 
õigusi olukorras, mis jääb väljapoole ELi 
asjaomaste õigusaktide reguleerimisala, 
näiteks kolmandas riigis elavate 
pereliikmetega seotud olukorras. See ei 
piira liikmesriigi õigust 
mittediskrimineerivalt kohaldada 
siseriiklikke õigusakte, millega nähakse 
ette pensioniskeemi sissemakseid
käsitlevad miinimumeeskirjad.

(22) Kolmandatest riikidest pärit
hooajatöötajatele tuleks tagada määruse 
(EÜ) nr 883/2004 
(sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta) artiklis 3 loetletud 
sotsiaalkindlustusliikide osas võrdne 
kohtlemine. See ei piira liikmesriigi õigust 
mittediskrimineerivalt kohaldada 
siseriiklikke õigusakte, millega nähakse 
ette pensioniskeemi sissemakseid 
käsitlevad miinimumeeskirjad.

Or. it

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Liidu õigusaktid ei piira 
liikmesriikide õigust korraldada oma 
sotsiaalkindlustussüsteeme. Kuna 
kõnealune valdkond on liidu tasandil 
ühtlustamata, kehtestavad liikmesriigid 
ise oma õigusaktides 
sotsiaalkindlustushüvitise saamise 
tingimused, samuti selliste hüvitiste 
suuruse ja saamise ajavahemiku. Seda 
õigust teostades peavad liikmesriigid siiski 
järgima liidu õigust.

Or. it

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Liikmesriigid peaksid võrdset 
kohtlemist rakendama nende kolmandate 
riikide kodanike suhtes, kes töötavad või 
kes on pärast mõnda aega kestnud 
töötamist registreeritud töötuna.
Sotsiaalkindlustuse valdkonna võrdse 
kohtlemise piirangud käesoleva direktiivi 
alusel ei tohiks piirata õigusi, mis on 
antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. novembri 2010. aasta määrusega (EL) 
nr 1231/2010, millega laiendatakse 
määrust (EÜ) nr 883/2004 ja määrust 
(EÜ) nr 987/2009 kolmandate riikide 
kodanikele, keda nimetatud määrused 
veel ei hõlma üksnes nende kodakondsuse 
tõttu.

Or. it
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 c) Selleks et tagada käesoleva 
direktiivi nõuetekohane järgimine, eriti 
õigusi, töötingimusi ja majutust 
puudutavate sätete osas, peaksid 
liikmesriigid tagama asjakohaste 
järelevalvemehhanismide kasutuselevõtu 
ning tõhusate ja nõuetekohaste 
kontrollide läbiviimise nende 
territooriumil. Nende kontrollide tõhususe 
parandamiseks peaksid liikmesriigid 
tagama, et pädevatele asutustele antakse 
siseriiklike õigusaktidega kontrollide 
läbiviimiseks piisavad õigused ja 
vahendid, et käesoleva direktiivi tõhusaks 
rakendamiseks kogutakse ja töödeldakse 
teavet eelnevate kontrollkäikude 
tulemuste kohta, ning et kontrolli 
tõhusaks teostamiseks on piisavalt 
vajalike oskuste ja kvalifikatsiooniga 
töötajaid.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada hooajatöötajate õiguste ja käesoleva direktiivi sätete täiel määral järgimine 
kogu viibimise jooksul, on vaja tõhusat järelevalvemehhanismi ja kontrolle.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Selleks et hõlbustada direktiivi 
järgimise tagamist, peaksid asjaomastel 
kindlaks määratud kolmandatel isikutel, 
nagu ametiühingud ja muud ühendused, 
olema õigus esitada kaebusi, et tagada 

(23) Selleks et hõlbustada direktiivi 
järgimise tagamist, tuleks luua tõhusad 
mehhanismid, mille kaudu 
hooajatöötajatel oleks võimalik esitada 
kaebusi kas otse või oluliste kolmandate 



PA\867737ET.doc 11/23 PE464.974v01-00

ET

direktiivi tõhus kohaldamine. Seda 
peetakse vajalikuks olukorras, kus 
hooajatöötajad ei ole teadlikud 
täitemehhanismide olemasolust või 
kõhklevad neid võimalike tagajärgede 
hirmus enda nimel kasutada.

isikute (näiteks ametiühingud või muud 
assotsiatsioonid) kaudu. Seda peetakse 
vajalikuks olukorras, kus hooajatöötajad ei 
ole teadlikud täitemehhanismide 
olemasolust või kõhklevad neid võimalike 
tagajärgede hirmus enda nimel kasutada.
Samuti tuleks luua piisav õiguskaitse 
hooajatöötajate tagakiusamise eest, kui 
see on esitatud kaebuse tagajärg.

Or. en

Selgitus

Arvestades hooajatöötajate haavatavust ekspluateerimise suhtes, on oluline tõhusate 
järelevalvemehhanismide olemasolu, et hooajatöötajad saaksid esitada kaebusi ise või 
kolmandate isikute kaudu. Kaebusi esitavate hooajatöötajate kaitsmine tagakiusamise eest on 
oluline, et teha kaebuste esitamise mehhanism realistlikuks valikuks ja kaitsta haavatavas 
olukorras olevaid hooajatöötajaid.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
kolmandate riikide kodanike suhtes, kes 
osutavad teises liikmesriigis asuva 
ettevõtja nimel Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 56 tähenduses teenuseid, 
sealhulgas nende suhtes, kelle on 
liikmesriigis asuv ettevõtja lähetanud 
direktiivi 96/71/EÜ kohaselt teenuseid 
osutama.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Kuna ei ole veel selgelt määratletud, kas ja kuidas lähetusdirektiiv kohaldatakse ka 
kolmandate riikide kodanike suhtes, ei ole asjakohane kehtestada käesolevast direktiivist 
väljajätmist kolmandate riikide kodanikest töötajate suhtes, kelle on liikmesriigis asuv 
ettevõtja lähetanud direktiivi 96/71/EÜ kohaselt teenuseid osutama.



PE464.974v01-00 12/23 PA\867737ET.doc

ET

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat direktiivi kasutatakse 
põllumajanduse, aianduse ja turismi 
valdkonnas. Liikmesriigid võivad 
laiendada selle kohaldamist ka muudele 
tegevustele, mis sõltuvad hooaegade 
vaheldumisest, tingimusel, et 
sotsiaalpartnerid annavad oma 
nõusoleku.

Or. en

Selgitus

Mõned tegevused põllumajanduse, aianduse ja turismi valdkonnas on loomult hooajalised, 
olles seotud haripunktidega tööjõu nõudluses sõltuvalt hooaegade vaheldumisest (vt näiteid 
põhjenduses 10). Võttes arvesse liikmesriikide erinevat olukorda, võib käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse tuua mõned täiendavad nimetatud valdkondadesse mittekuuluvad 
tegevused, kuid see peaks toimuma ainult kokkuleppel sotsiaalpartneritega.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „hooajatöötaja” – kolmanda riigi 
kodanik, kelle registrijärgne elukoht on 
kolmandas riigis, kuid kes elab ajutiselt 
liikmesriigi territooriumil, et töötada ühe 
või mitme tähtajalise töölepingu alusel, mis 
on sõlmitud kolmanda riigi kodaniku ja 
liikmesriigis asuva tööandja vahel, 
hooaegade vaheldumisest sõltuvas 
tegevusvaldkonnas;

b) „hooajatöötaja” – kolmanda riigi 
kodanik, kes elab ajutiselt liikmesriigi 
territooriumil, et töötada ühe või mitme 
tähtajalise töölepingu alusel, mis on 
sõlmitud kolmanda riigi kodaniku ja 
liikmesriigis asuva tööandja vahel, 
hooaegade vaheldumisest sõltuvas 
tegevusvaldkonnas artikli 2 lõike 2 punkti 
a piires;

Or. en
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Selgitus

See on tehniline muudatus, et teha tekst järjepidevaks teiste määratlusi ja reguleerimisala 
puudutavate muudatustega.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „hooaegade vaheldumisest sõltuv 
tegevusvaldkond” – tegevus, mis on 
sündmuse või sündmuste ahela kaudu 
seotud konkreetse ajaga aastas, mil vajadus 
tööjõu järele on märkimisväärselt suurem 
kui tavapärase tegevuse ajal;

c) „hooaegade vaheldumisest sõltuv 
tegevusvaldkond” – tegevus, mis on 
sündmuse või sündmuste ahela kaudu 
seotud konkreetse ajaga aastas, mil vajadus 
tööjõu järele on regulaarselt ja 
etteaimatavalt suurem kui tavapärase 
tegevuse ajal;

Or. en

Selgitus

Selleks et lugeda tegevus hooajaliseks, peaks see olema rangelt seotud kindla perioodiga 
aastas, kui nõudlus tööjõu järele on etteaimatavalt ja regulaarselt tavapärasest suurem.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „üldiselt kohaldatav kollektiivleping” –
kollektiivleping, mida peavad järgima 
kõik asjaomases geograafilises piirkonnas 
asuvad ning asjaomasel kutsealal või 
asjaomases tööstusharus tegutsevad 
ettevõtjad. Kui puudub kollektiivlepingute 
üldiselt kohaldatavaks tunnistamise 
süsteem, võivad liikmesriigid soovi korral 
tugineda kollektiivlepingutele, mida 
kohaldatakse üldiselt kõikide 
samalaadsete, asjaomases geograafilises 
piirkonnas asuvate ning asjaomasel 

f) „kokkulepped ja kollektiivlepingud” –
kõik kokkulepped ja kollektiivlepingud, 
mille on sõlminud igal tasandil kõige 
esindavamad tööandjate ja töötajate 
organisatsioonid kooskõlas vastuvõtva 
liikmesriigi siseriikliku õiguse ja tavadega 
ning mida kohaldatakse vastuvõtva 
liikmesriigi kodanikest töötajate suhtes.
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kutsealal või asjaomases tööstusharus 
tegutsevate ettevõtjate suhtes, ja/või 
kollektiivlepingutele, mille on sõlminud 
riigi tasandil kõige esindavamad 
tööandjate ja töötajate organisatsioonid 
ning mida kohaldatakse kogu riigi 
territooriumil.

Or. it

Selgitus

Komisjoni ettepanekus sisalduv määratlus ei võimaldaks igal tasandil sõlmitud 
kollektiivlepingute arvesse võtmist ning avaldaks negatiivset mõju kõige esindavamate 
tööandjate ja töötajate organisatsioonide vahelisele suhete süsteemile; lisaks sellele ei tagaks 
see vastavust võrdse kohtlemise printsiibiga vastuvõtva liikmesriigi kodanike suhtes ega 
väldiks sotsiaalse dumpingu, ebaausa konkurentsi ja ärakasutamise ohtu.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva direktiiviga ei mõjutata 
liikmesriikide õigust võtta direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate isikute suhtes 
vastu soodsamaid sätteid või neid kehtima 
jätta seoses käesoleva direktiivi artiklitega 
13–17.

2. Käesoleva direktiiviga ei mõjutata 
liikmesriikide õigust võtta direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate kolmandate 
riikide kodanike suhtes vastu soodsamaid 
sätteid või neid kehtima jätta seoses 
käesoleva direktiivi artiklitega 13–17.

Or. en

Selgitus

See on tehniline muudatus, mille eesmärk on paremini selgitada seda, et võimalikud 
soodsamad sätted peaksid hõlmama konkreetselt kolmandate riikide kodanikke (artiklis 13 
osutatud võimalikud hooajatöötajad, ja artiklites 14–17 osutatud hooajatöötajad).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kehtiv tööleping või siseriikliku 
õigusega ettenähtud siduv tööpakkumine, 
mis hõlmab hooajatöötajana asjaomases 
liikmesriigis seal asuva tööandja juures 
töötamist ning milles on täpsustanud 
tasumäär ja töötunnid nädalas või kuus 
ning vajaduse korral muud asjakohased 
töötingimused;

a) kehtiv tööleping või siseriikliku 
õigusega ettenähtud siduv tööpakkumine, 
mis hõlmab hooajatöötajana asjaomases 
liikmesriigis seal asuva tööandja juures 
töötamist ning milles on täpsustatud 
töölepingu või töösuhte olulised aspektid, 
nagu on sätestatud 14. oktoobri 1991. 
aasta nõukogu direktiivi 91/533/EÜ 
artiklis 2 tööandja kohustuse kohta 
teavitada töötajaid töölepingule või 
töösuhtele kohaldatavatest tingimustest, 
kooskõlas käesoleva direktiivi artiklis 16 
kehtestatud sätetega;

_____________
1 EÜT L 228, 18.10.1991, lk 32.

Or. en

Selgitus

See peab võimaldama vastutavatel asutustel tagada, et kõik töölepingu või töösuhte aspektid 
järgivad täiel määral liidu õigusaktide kohaselt käesolevas direktiivis sätestatud sätteid, eriti 
artiklis 16 määratletud võrdset kohtlemist vastuvõtva liikmesriigi kodanikega.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) tõendid artiklis 14 osutatud majutuse 
kohta. 

d) tõendid majutuse kohta, kooskõlas 
artiklis 14 sätestatud nõuetega.

Or. en

Selgitus

See laseb vastutavatel asutustel tagada, et hooajaline saab kasu nõuetekohasest majutusest, 
nagu nõutud artiklis 14.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik võib kontrollida, kas 
asjaomast vaba töökohta ei saa täita riigi 
või ELi kodanik või sellise kolmanda riigi 
kodanik, kes elab seaduslikult selles 
liikmesriigis ja moodustab juba osa selle 
tööturust ELi või siseriikliku õiguse alusel, 
ning lükata taotluse tagasi.

2. Liikmesriik võib kontrollida, kas 
asjaomast vaba töökohta ei saa täita 
asjaomase liikmesriigi kodanik, keegi 
teine liidu kodanik või sellise kolmanda 
riigi kodanik, kes elab seaduslikult selles 
liikmesriigis ja moodustab juba osa selle 
tööturust ELi või siseriikliku õiguse alusel, 
ning lükata taotluse tagasi.

Or. en

Selgitus

See on tehniline/keeleline muudatus, mis selgitab paremini käesoleva sätte mõtet.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik nõuab hooajatöötaja tööandjalt 
tõendeid, et hooajatöötajal on küllaldast
elatustaset tagav majutus. Kui 
hooajatöötaja peab sellise majutuse eest 
üüri maksma, ei tohi üür hooajatöötaja 
töötasuga võrreldes olla ülemäära kõrge.

1. Liikmesriik nõuab hooajatöötaja 
tööandjalt tõendeid, et hooajatöötajal on 
inimväärset elatustaset tagav küllaldane
majutus vastavalt siseriiklikele 
õigusaktidele ja tavadele. Minimaalselt on 
sellises majutuses elanikele piisavalt 
ruumi, see kaitseb neid loodusjõudude ja 
muude ohtude eest tervisele, on turvaline 
ja hooldatud, omab tervise, turvalisuse, 
mugavuse ja toitumise jaoks olulisi 
mugavusi, nagu ohutu joogivesi, 
toidutegemise, kütte- ja 
valgustussüsteemid, sanitaar- ja 
pesemisvõimalused, toidu ladustamise ja 
jäätmekäitluse võimalus. Majutus tagab 
juurdepääsu peamistele teenustele.

Or. en



PA\867737ET.doc 17/23 PE464.974v01-00

ET

Selgitus

Majutus peab olema piisav ning vastama siseriiklikele õigusaktidele ja tavadele ning samuti 
minimaalsetele nõuetele. Need minimaalsed nõuded vastavad ÜRO majanduslike, sotsiaalsete 
ja kultuurialaste õiguste komitee määratletud piisava eluaseme näitajatele.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui hooajatöötajad on kohustatud 
maksma üüri niisuguse majutuse eest, siis 
tuleb selle hind fikseerida nende viibimise 
ajaks ning see ei tohi nende netotöötasu 
või majutuse kvaliteediga võrreldes olla 
ülemäärane.

Or. en

Selgitus

Kõrge üüri võtmist võrreldes hooajatöötajate netopalgaga või majutuse kvaliteediga kujutab 
endast viisi, mille kaudu võidakse neid ekspluateerida. Seetõttu tuleb seda ära hoida.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 a 
Kulud

Liikmesriigid nõuavad, et hooajatöötajate 
tööandjad maksaksid alljärgneva eest:
(a) reisikulud hooajatöötaja lähtepunktist 
töökoha asukohta asjaomases 
liikmesriigis ja tagasisõidukulud;
(b) viisatasu ning, kui nõutud, mis tahes 
viisaga seotud teenustasu;
(c) artikli 5 lõike 1 punktis c viidatud 



PE464.974v01-00 18/23 PA\867737ET.doc

ET

haigekassa kulud.

Or. en

Selgitus

Kulud, mis on otseselt seotud hooajalise tööhõivega, peab maksma tööandja. Reisikulude 
maksmine tööandja poolt hõlbustab hooajatöötajate lähtekohta tagasipöördumist nende loa 
lõppemisel.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hoolimata töösuhte suhtes kohaldatavast 
õigusest on hooajatöötajal järgmised 
õigused:

I Hooajatöötajal on õigus vastuvõtva 
liikmesriigi kodanikega võrdsele 
kohtlemisele vähemalt järgmistes 
valdkondades:

1. õigus töötingimustele, sealhulgas töötasu 
ja töölt vabastamine ning töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuded, nagu need on ette 
nähtud selle liikmesriigi õiguse, õigus- või 
haldusnormi ja/või üldiselt kohaldatavate 
kollektiivlepingutega, kuhu ta on lubatud 
kooskõlas käesoleva direktiiviga.
Kui puudub kollektiivlepingute üldiselt 
kohaldatavaks tunnistamise süsteem, 
võivad liikmesriigid soovi korral tugineda 
kollektiivlepingutele, mida kohaldatakse 
üldiselt kõikide samalaadsete, asjaomases 
geograafilises piirkonnas asuvate ning 
asjaomasel kutsealal või asjaomases 
tööstusharus tegutsevate ettevõtjate 
suhtes, ja/või kollektiivlepingutele, mille 
on sõlminud riigi tasandil kõige 
esindavamad tööandjate ja töötajate 
organisatsioonid ning mida kohaldatakse
kogu riigi territooriumil;

1. õigus töötingimustele, sealhulgas töötasu 
ja töölt vabastamine, tööaeg, puhkused ja 
distsiplinaarküsimused ning töötervishoiu 
ja tööohutuse nõuded, võttes arvesse lisaks
õiguse, haldus- ja õigusnormidele ka 
vahekohtuid ja kokkuleppeid ja
kollektiivlepinguid, mille on sõlminud igal 
tasandil kõige esindavamad tööandjate ja 
töötajate organisatsioonid kooskõlas 
vastuvõtva liikmesriigi siseriikliku õiguse 
ja tavadega ning samadel tingimustel, 
mida kohaldatakse vastuvõtva liikmesriigi 
kodanikest töötajate suhtes;

2. õigus vastuvõtva liikmesriigi 
kodanikega võrdsele kohtlemisele
vähemalt järgmistes valdkondades:

a) ühinemisvabadus, õigus liituda töötajate 
organisatsioonide ja kutseühingutega

2. ühinemisvabadus, õigus liituda töötajate 
organisatsioonide ja kutseühingutega ning 
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ning olla nende liikmeks,
sealhulgas selliste organisatsioonide 
pakutavad eelised, ilma et see piiraks
avalikku korda ja julgeolekut käsitlevaid 
siseriiklikke sätteid;

olla nende liikmeks, sealhulgas selliste 
organisatsioonide pakutavad õigused ja
eelised, sealhulgas õigus pidada 
läbirääkimisi ja sõlmida 
kollektiivlepinguid, samuti õigus streikida 
ja osaleda ametiühingualases tegevuses 
kooskõlas vastuvõtva liikmesriigi 
siseriikliku õiguse ja tavadega liidu õiguse 
suhtes, ilma et see piiraks avalikku korda 
ja julgeolekut käsitlevaid siseriiklikke 
sätteid;

b) siseriikliku õiguse sätted,
millega on reguleeritud nõukogu määruse
(EÜ) nr 883/2004 artiklis 3 kindlaks 
määratud sotsiaalkindlustusliike;

3. sotsiaalkindlustusliigid, mis on 
määratletud nõukogu määruses (EÜ) nr 
883/2004 artiklis 3.

c) kolmandasse riiki liikumise korral 
töötaja varasemal tööga hõivatusel 
põhinevate
seadusjärgsete pensionihüvitiste 
maksmine
asjaomase liikmesriigi kodanikega 
samadel tingimustel;
d) juurdepääs kaupadele ja teenustele ning 
üldsusele kättesaadavate kaupade ja 
teenuste pakkumisele,
välja arvatud riiklik elamispind ja
tööhõiveametite pakutavad 
nõustamisteenused.

4. juurdepääs kaupadele ja teenustele ning 
üldsusele kättesaadavate kaupade ja 
teenuste pakkumisele, kaasa arvatud 
elamispinna saamisega seotud menetlus, 
abi ja infoteenused ning tööhõiveametite 
pakutavad nõustamisteenused, mis 
vastavad siseriiklikele õigusaktidele.
Käesolev lõige ei piira lepinguvabadust 
kooskõlas liidu rahvusvahelise õigusega.

Or. it

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. haridus ja kutseõpe laiemas 
tähenduses, sealhulgas uuringutoetused;
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Or. it

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. diplomite, tunnistuste ja muude 
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide 
tunnustamine riigi asjaomase menetluse 
kohaselt;

Or. it

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – punkt 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. maksusoodustused.

Or. it

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 - lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vanaduse, töövõimetuse või surma korral 
makstakse kolmandasse riiki ümber 
asuvatele kolmandatest riikidest pärit 
töötajatele või selliste töötajate 
ülalpidamisel olnud isikutele, kelle 
õigused tulenevad kõnealusest töötajast, 
seadusega ettenähtud hüvitisi, mis 
põhinevad töötaja varasemal tööga 
hõivatusel ja mis teeniti välja nõukogu 
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määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklis 3 
määratletud õigusaktide kohaselt, 
samadel tingimustel ja samas ulatuses kui 
asjaomase liikmesriigi kodanikele 
samasse kolmandasse riiki ümberasumise 
korral.

Or. it

Selgitus
Come dichiarato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 26 Settembre 2007 sul 
piano d'azione sull'immigrazione legale (2006/2251(INI)), è di fondamentale importanza 
"evitare una gerarchia dei diritti tra le diverse categorie di lavoratori e di proteggere in 
particolare il diritto dei lavoratori stagionali e dei tirocinanti retribuiti, che sono 
maggiormente soggetti ad abusi", quindi è necessario assicurare per i lavoratori stagionali la 
parità di trattamento in alcuni settori fondamentali, tra cui certamente le condizioni di 
lavoro, ed il godimento di alcuni diritti socio-economici fondamentali, che permettano loro di 
portare avanti uno standard di vita decente, per evitare lo sfruttamento, il dumping sociale e 
la concorrenza sleale.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
Järelevalve ja kontrollid

Liikmesriigid tagavad vajalike 
järelevalvemehhanismide kasutuselevõtu 
ning tõhusate ja nõuetekohaste 
kontrollide läbiviimise nende 
territooriumil, et tagada käesolevas 
direktiivis ette nähtud sätete, eriti nende, 
mis puudutavad õigusi, töötingimusi ja 
majutust, järgimise täiel määral kogu 
hooajatöötajate asjaomases liikmesriigis 
viibimise jooksul.

Or. en
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Selgitus

Et tagada hooajatöötajate õiguste ja käesoleva direktiivi sätete täiel määral järgimine, on 
vaja tõhusat järelevalvemehhanismi ja kontrolle.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad tõhusate 
mehhanismide olemasolu, mille kaudu 
hooajatöötajatel on võimalik esitada 
kaebus oma tööandja kohta kas otse või 
kolmanda isiku kaudu, kellel on vastavalt 
asjakohases siseriiklikus õiguses 
sätestatud kriteeriumidele õigustatud huvi 
tagamaks, et käesolevat direktiivi 
järgitakse, või, kui see on siseriiklike 
õigusaktidega ette nähtud, liikmesriigi 
pädeva asutuse kaudu.

Or. en

Selgitus
Arvestades hooajatöötajate haavatavust ekspluateerimise suhtes, on oluline tõhusate 
järelevalvemehhanismide olemasolu, et hooajatöötajad saaksid esitada kaebusi ise või 
kolmandate isikute kaudu.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad vastu võtma sellised 
meetmed, mis on vajalikud 
hooajatöötajate kaitsmiseks vallandamise 
või muu pahatahtliku kohtlemise eest, kui 
see on tööandja vastutegevus 
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ettevõttesisesele kaebusele või 
kohtumenetlusele, mille eesmärk on 
tagada vastavus käesoleva direktiiviga.

Or. en

Selgitus

Kaebusi esitavate hooajatöötajate kaitsmine tagakiusamise eest on oluline, selleks et teha 
kaebuste esitamise mehhanism realistlikuks valikuks ja kaitsta haavatavas olukorras 
hooajatöötajaid.


