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LÜHISELGITUS

Üleilmastumine muudab maailma kiire tempoga. Ka Euroopa Liit peab kohanema uue 
üleilmastunud maailma tegelikkusega ja vastastikku seotud majandustega ning kohandama 
oma seadusi ja reegleid vastavalt. Kõrgelt kvalifitseeritud töötajate ajutine liikuvus on 
tänapäeva ärimudeli oluliseks osaks ning eriti toetuvad rahvusvahelised kontsernid 
spetsialistidele, kes on võimelised töötama erinevate projektidega üle kogu maailma, tihti 
lühikese etteteatamisajaga. Seepärast nõustub arvamuse koostaja üldjoontes eesmärgiga luua 
Euroopa Liitu sisenemisel ettevõtjasisese töötajate üleviimise ühtne reeglistik ning vähendada 
bürokraatiat.

Ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate sisenemine ja liikuvus on siiani olnud liikmesriikide 
pädevuses ja antud direktiiv muudab senist olukorda. Loodetavasti loob uus olukord 
lisaväärtust kõigile sidusrühmadele. Uus reeglistik peaks olema ühtne ja läbipaistev ning seal 
ei tohiks olla seaduselünki või võimalust äriühingutel ja liikmesriikidel keeldumiseks (opt-
out).

Komisjoni sätted äriühingute bürokraatia vähendamiseks on tervitatavad. Ühtse 
kontrollpunkti loomine on ettevõtete jaoks olulise tähtsusega ning viib bürokraatia 
vähenemiseni ning tõhusama taotlusmenetluseni. Põhimõtteliselt ei ole tööturu uuring vajalik.

Komisjoni ettepaneku kriteeriume ja mõisteid peab täiustama ja rohkem täpsustama.
Juhtivtöötajate ja spetsialistide mõisteid peab täiustama, et muuta need õiguslikult 
vettpidavaks ning vältida mitmetähenduslikkust. Antud kontekstis peab arvamuse koostaja 
kasulikuks sinise kaardi direktiivis kodifitseeritud mõisteid. Kuigi sinise kaardi omanikud ei 
ole ettevõtjasiseselt üleviidud töötajad, vaid kõrgelt haritud või spetsialiseerunud isikud, kes 
taotlevad sinist kaarti, on nad kvalifikatsioonitaseme ja töökogemuste poolest sarnased.

Arvamuse koostaja ei nõustu põhimõtteliselt komisjoniga ettevõtjasiseselt üleviidud 
töötajatele kohaldatavate reeglite osas. Komisjoni viitamine töötajate lähetamise direktiivile 
antud direktiivis ei tundu olevat sobilik mitmel põhjusel. Peab märkima, et puudub selgus 
selles osas, et kas ja millisel määral kohaldub töötajate lähetamise direktiiv kolmandate 
riikide kodanikele. Pealegi olukorras, kus töötajate lähetamise direktiiv on läbivaatamisel, 
võib tekkida küsimus, et kas on mõtet viidata õigusaktile, mis ei täida enam oma esialgset 
eesmärki. Eelmainitud direktiiv on läbivaatamisel ning me ei tea, milline saab olema selle 
lõpptekst. Lõpetuseks, töötajate lähetamise direktiivi eesmärk on erinev ettevõtjasisese 
üleviimise direktiivi omast. Kui töötajate lähetamise direktiiv on mõeldud selleks, et tagada 
teenuste vaba liikumine, siis ettevõtjasisese üleviimise direktiiv on ette nähtud tööjõu vaba 
liikumise tagamiseks.

Euroopa Liidu lepingud ning ka põhiõiguste harta kohaselt peab kolmandate riikide 
kodanikke kohtlema võrdselt Euroopa Liidu kodanikega. Antud direktiiv peab selgelt 
sätestama kohalike töötajatega võrdselt kohtlemise põhimõtte. Antud põhimõtte järgimine 
oleks lihtsaim lahendus, nii liikmesriikide kui ka ettevõtete jaoks, kes teaksid täpselt, milliseid 
reegleid peab rakendama.
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Komisjoni ettepanekus on sätestatud, et ettevõtjasiseste üleviidud töötajate osas peaks 
rakendama üldiselt kohaldatavat kollektiivlepingut. See on heaks lähtekohaks, aga pole 
piisav, kuna antud lepingud ei hõlma kõiki Euroopa Liidu sektoreid. Selleks, et täita seda 
lünka, peaks kõikide tasandite, mitte ainult üldiselt kohaldatavaid, kollektiivlepinguid, kaasa 
arvatud ettevõtte lepinguid, kohaldama ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate osas. See tekitaks 
võrdsed võimalused ning tagaks samade reeglite rakendamist kõikide töötajate – nii kohalike 
kui kolmandate riikide töötajate osas.

Antud õigusakti kõige olulisem osa puudutab ELi sisest liikuvust, eriti antud direktiivi 
artikkel 16. Arvamuse koostaja kahetseb, et komisjon ei saa seadustada artiklit, mis puudutab 
antud direktiivi keskset osa ning mida võib pidada komisjoni töövaldkonnaks, kuna see 
puudutab töötajate liikumist ELis.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 79 lõike 2 punkte 
a ja b,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 79 lõike 2 punkte 
a ja b, ning artikli 153 punkte a, b ja g,

Or. en

Selgitus
Antud direktiiv ei ole ainult immigratsiooni tööriist, vaid ka töösuhtes töötaja õiguste 
määramise ja nende töötajate kaitse instrument. ELi põhiõiguste harta (artikkel 15 lõige 3) 
kohaselt peab töötingimuste osas kohtlema võrdselt kolmandate riikide töötajaid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste 
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hartat, eriti selle artikli 15 lõiget 3;

Or. en

Selgitus
Antud direktiiv ei ole ainult immigratsiooni tööriist, vaid ka töösuhtes töötaja õiguste 
määramise ja nende töötajate kaitse instrument. ELi põhiõiguste harta (artikkel 15 lõige 3) 
kohaselt peab töötingimuste osas kohtlema võrdselt kolmandate riikide töötajaid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Käesolevas direktiivis hõlmavad 
ettevõtjasiseselt üleviidud töötajad 
juhtivtöötajaid, spetsialiste ja 
kõrgharidusega praktikante. Nende 
määratluste aluseks on üldise 
teenuskaubanduse kokkuleppe (GATS) ja
kahepoolsete lepingute raames võetud 
kohustused. Üldise teenuskaubanduse 
kokkuleppe raames võetud kohustused ei 
hõlma riiki sisenemist, seal viibimist ja 
töötamist käsitlevaid tingimusi. Seetõttu 
täiendatakse ja lihtsustatakse käesoleva 
direktiiviga nende kohustuste rakendamist.
Direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad 
ettevõtjasisesed üleviimised on siiski 
ulatuslikumad kui kaubanduskohustustes 
ette nähtud, kuna üleviimised ei pea 
tingimata toimuma teenustesektoris ning 
neid võib teostada kolmandast riigist, mis 
ei ole lepinguosaline kaubanduslepingus.

(10) Käesolevas direktiivis hõlmavad 
ettevõtjasiseselt üleviidud töötajad 
juhtivtöötajaid, spetsialiste ja kõrgema 
kutseoskusega, kõrgharidusega ja 
töökogemusega praktikante. Töökogemuse 
nõue ei peaks kohalduma kõrgharidusega 
praktikantide korral. Ettevõtjasiseselt 
üleviidud töötajad peaksid töötama kõrge 
kutseoskuse nõudega töökohtadel. Nende 
määratluste aluseks on üldise 
teenuskaubanduse kokkulepe (GATS), 
kahepoolsete lepingute raames võetud 
kohustused ja nõukogu 25. mai 2009. 
aasta direktiiv 2009/50/EÜ kolmandate 
riikide kodanikele kõrget kvalifikatsiooni 
nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja 
seal elamise tingimuste kohta1 (sinise 
kaardi direktiiv); Üldise teenuskaubanduse 
kokkuleppe raames võetud kohustused ei 
hõlma riiki sisenemist, seal viibimist ja 
töötamist käsitlevaid tingimusi. Seetõttu 
täiendatakse ja lihtsustatakse käesoleva 
direktiiviga nende kohustuste rakendamist.
Käesolev direktiiv peaks täitma liidu poolt 
võetud kohustuste vajaduse, aga mitte 
pakkuma teenuseid üldise 
teenuskaubanduse kokkuleppe raames.
Direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad 
ettevõtjasisesed üleviimised on siiski 
ulatuslikumad kui kaubanduskohustustes 
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ette nähtud, kuna üleviimised ei pea 
tingimata toimuma teenustesektoris ning 
neid võib teostada kolmandast riigist, mis 
ei ole lepinguosaline kaubanduslepingus.
_____________
1 ELT L 155, 18.6.2009, lk 17.

Or. en

Selgitus
Juba kodifitseeritud ja toimivad sinise kaardi direktiivi mõisted peaksid kohalduma ka 
käesolevas direktiivis. Lisaks peaks selguse, läbipaistvuse ja parema reguleerimise huvides 
lisama kõrghariduse nõudele ka kõrge kutseoskuse, töökogemuse ja kõrget kvalifikatsiooni 
nõudva töö nõude. Kuigi sinise kaardi omanikud ei ole ettevõtjasiseselt üleviidud töötajad, 
vaid kõrgelt haritud või spetsialiseerunud isikud, kes taotlevad sinist kaarti, on nad 
kvalifikatsioonitaseme ja töökogemuste poolest sarnased.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate 
töötingimused peaksid olema samasugused 
kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 1996. aasta direktiivis 96/71/EÜ 
(töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega) määratletud 
lähetatud töötajatel, kelle tööandja asub 
Euroopa Liidu territooriumil. Nimetatud 
tingimuse eesmärk on kaitsta töötajaid ja 
tagada liikmesriikides asuvate ja 
kolmandates riikides asuvate ettevõtjate 
aus konkurents, kuna sellega tagatakse, et 
viimati nimetatud ei saa madalamate 
töönormide tõttu konkurentsi eelist.

(11) Ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate 
töötingimused peaksid olema samasugused 
kui kohalikel töötajatel. Ettevõtjasiseselt 
üleviidud töötajaid peaks kohtlema 
samadel alustel kui vastuvõtva liikmesriigi 
kodanikke või alalisi töötajaid mitte ainult 
töötasu osas, vaid kõigi töötingimuste 
osas. See võrdsus ei tohi piirduda üldiselt 
kohaldatavate kollektiivlepingutega, vaid 
see peab kohalduma kõigis õigusaktides, 
määrustes või haldussätetes, 
vahekohtuotsustes ja kollektiivlepingutes, 
sh äriühingu lepingutes. Nimetatud 
tingimuse eesmärk on kaitsta töötajaid ja 
tagada liikmesriikides asuvate ja 
kolmandates riikides asuvate ettevõtjate 
aus konkurents, kuna sellega tagatakse, et 
viimati nimetatud ei saa madalamate 
töönormide tõttu konkurentsi eelist.

Or. en
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Selgitus
Ettevõtja siseselt üleviidud töötajaid peab kohtlema kohaliku tööjõuga võrdsetel alustel.
Lähetamise direktiivi kohaldamine pole kohane kuna see ei taga antud põhimõtte täitmist ning 
seetõttu ei peaks seda ühildama käesoleva direktiiviga.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kuna ettevõtjasisesed üleviimised 
kujutavad endast ajutist rännet, peaks 
taotleja tõestama, et kõnealune kolmanda 
riigi kodanik on pärast lähetuse lõppu 
suuteline naasma tagasi samasse kontserni 
kuuluvasse ja kolmandas riigis asuvasse 
üksusesse. Tõendina võib kasutada 
töölepingu asjaomaseid sätteid. Tuleks 
esitada suunamiskiri, milles kinnitatakse, et 
kolmanda riigi kodanikust juhtivtöötajal 
või spetsialistil on teda vastuvõtnud 
liikmesriigis vastava ametikoha või 
reguleeritud kutseala jaoks vajalikud 
kutseoskused.

(13) Kuna ettevõtjasisesed üleviimised 
kujutavad endast ajutist rännet, peaks 
taotleja tõestama, et kõnealune kolmanda 
riigi kodanik on pärast lähetuse lõppu 
suuteline naasma tagasi samasse kontserni 
kuuluvasse ja kolmandas riigis asuvasse 
üksusesse. Tuleks esitada suunamiskiri, 
milles kinnitatakse, et kolmanda riigi 
kodanikust juhtivtöötajal või spetsialistil 
on teda vastuvõtnud liikmesriigis vastava 
ametikoha või reguleeritud kutseala jaoks 
vajalikud kõrgharidus, kõrgetasemelised
kutseoskused ja töökogemus.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv ei peaks mõjutama 
tingimusi, mis käsitlevad teenuste 
osutamist ELi toimimise lepingu artikli 56 
raames. Eelkõige ei peaks käesolev 
direktiiv mõjutama töötingimusi, mida 
vastavalt direktiivile 96/71/EÜ 
kohaldatakse töötajate suhtes, kes on 
lähetatud liikmesriigis asuvate ettevõtja 

välja jäetud
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poolt teise liikmesriigi territooriumile 
teatavat teenust osutama. Käesolevat 
direktiivi ei kohaldata kolmandate riikide 
kodanike suhtes, kes on direktiivi 
96/71/EÜ alusel lähetatud liikmesriigis 
asuva ettevõtja poolt seoses teenuste 
osutamisega. Selle tulemusena ei saa 
ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja luba 
omavad kolmandate riikide kodanikud 
kasutada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 1996. aasta 
direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise 
kohta seoses teenuste osutamisega) 
sätetest tulenevaid õigusi. Vastavalt 
direktiivi 96/71/EÜ artikli 1 lõikele 4 ei 
peaks käesoleva direktiiviga kohtlema 
kolmandas riigis asuvaid ettevõtjaid 
soodsamalt kui mõnes liikmesriigis 
asuvaid ettevõtjaid.

Or. en

Selgitus
Ettevõtja siseselt üleviidud töötajaid peab kohtlema kohaliku tööjõuga võrdsetel alustel.
Lähetamise direktiivi kohaldamine pole kohane kuna see ei taga antud põhimõtte täitmist ning 
seetõttu ei peaks seda ühildama käesoleva direktiiviga.

Muudatusettepanek7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kolmandate riikide kodanike suhtes, 
kes täidavad tööülesandeid teises 
liikmesriigis asuva ettevõtja eest Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 56 
sätestatud teenuste osutamise raames, 
kaasa arvatud need, kes on lähetatud 
liikmesriigis asuva ettevõtja poolt teenuste 
osutamise raames vastavalt direktiivile 
96/71/EÜ.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Lähetamise direktiiv ei ole sobiv kolmandatest riikidest ettevõtjasiseste üleviidud töötajate 
suhtes kohaldamiseks. Neid ei tohi segamini ajada ELi sisese liikuvusega.

Muudatusettepanek8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 (c a) kolmandate riikide kodanikud, kes 
töötavad renditöötajana.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „ettevõtjasisene üleviimine” – kolmanda 
riigi kodaniku ajutine lähetamine
väljaspool liikmesriigi territooriumit 
asuvast ettevõtjast, millega kolmanda riigi 
kodanik on seotud töölepingu kaudu, 
liikmesriigi territooriumil asuvasse 
üksusesse, mis kuulub samasse ettevõtjasse 
või samasse ettevõtjate kontserni;

b) „ettevõtjasisene üleviimine” – kolmanda 
riigi kodaniku ajutine üleviimine 
väljaspool liikmesriigi territooriumit 
asuvast ettevõtjast, millega kolmanda riigi 
kodanik on seotud töölepingu kaudu, 
liikmesriigi territooriumil asuvasse 
üksusesse, mis kuulub samasse ettevõtjasse 
või samasse ettevõtjate kontserni;

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) „juhtivtöötaja” – juhtival kohal töötav 
isik, kes põhimõtteliselt juhib vastuvõtvat 
üksust ja kelle tegevust jälgib või juhib 
äriühingu juhatus või aktsionäride nõukogu 
või samalaadne organ; antud ametikoha 
ülesanneteks on: vastuvõtva üksuse või 
selle osakonna või allüksuse juhtimine, 
muude järelevalve-, spetsialisti või 
juhtivülesandeid täitvate töötajate 
juhtimine ja kontrollimine, isiklik pädevus 
värvata või vallandada töötajaid või anda 
soovitusi töötajate värbamiseks ja 
vallandamiseks ning võtta muid 
personaliga seotud meetmeid;

e) „juhtivtöötaja” – juhtival kohal töötav 
isik, kes põhimõtteliselt juhib vastuvõtvat 
üksust ja kelle tegevust jälgib või juhib 
äriühingu juhatus või aktsionäride nõukogu 
või samalaadne organ;

Or. en

Selgitus
Juhtivtöötaja mõistet peab selgitama ning see peaks olema piiratud nende isikutega, kes on 
kõrgelt kvalifitseeritud ning omavad vastavaid oskusi ning kelle isiklikud võimed on 
asendamatud vastuvõtvas riigis teatud ülesannete sooritamiseks ettevõttes. See tähendab, et 
vastuvõtu kriteeriumiks peab olema kvalifikatsioon ja töökoht äriühingus, mitte palk. Põhjalik 
loetelu, mida võib tõlgendada nii kaasaarvaval või väljaarvaval viisil, ei aita olukorda selgust 
tuua.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „spetsialist” – isik, kes omab vastuvõtva 
üksuse seisukohalt olulisi ja eriomaseid 
teadmisi; võttes arvesse mitte ainult 
vastuvõtvale üksusele omaseid teadmisi, 
vaid ka selliseks tööks või tegevuseks 
vajalikke erialaoskusi, mis eeldavad 
tehnilisi eriteadmisi, sealhulgas 
kuulumine töötajate hulka, kelle erialal 

f) „spetsialist” – isik, kes on üle viidud 
kõrge kvalifikatsiooniga töökohale, kellel 
on kõrgetasemelised kutseoskused, 
kõrgetasemelised teadmised ja 
eriteadmised ning kellel on teatud 
teadmised, mis on olulised ja asjakohased 
vastuvõtva üksuse teatud ülesannete 
jaoks;
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tegutsemiseks on nõutav luba;

Or. en

Selgitus
Spetsialisti mõistet peab selgitama ning see peaks olema piiratud nende isikutega, kes on 
kõrgelt kvalifitseeritud ning omavad vastavaid oskusi ning kelle isiklikud võimed on 
asendamatud vastuvõtvas riigis äriühingus teatud ülesannete sooritamiseks. See tähendab, et 
vastuvõtu kriteeriumiks peab olema kvalifikatsioon ja töökoht äriühingus, mitte palk.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) „kõrgharidusega praktikant” –
kõrgharidusega isik, kes viiakse üle selleks, 
et laiendada tema teadmisi ettevõtja kohta 
ning hankima kogemusi, et valmistada teda 
ette juhtivtöötaja ametikohale ettevõtja 
sees;

g) „kõrgharidusega praktikant” –
kõrgharidusega isik, kes viiakse üle selleks, 
et laiendada tema teadmisi ettevõtja kohta 
ning hankima kogemusi, et valmistada teda 
ette juhtivtöötaja ametikohale ettevõtja 
sees, kes omab väljavaadet saada 
tähtajatu tööleping, kelle tööülesanded 
ettevõttes on kooskõlas isiku poolt 
omandatud kõrgharidusega;

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) „kõrget kvalifikatsiooni nõudev töö” 
tähendab sellise isiku tööd, kes
- õiguslikust suhtest olenemata on 
töötajana asjaomases liikmesriigis 
kaitstud riikliku tööseadusega ja/või 
vastavalt riiklikule tavale, eesmärgiga 
teha kellegi jaoks või kellegi juhtimisel 
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tegelikku ja tulemuslikku tööd,
- on tasustatud; ja
- kellel on nõutav piisav ja spetsiifiline 
pädevus, mida tõendab kõrgem 
kutsekvalifikatsioon;

Or. en

Selgitus
Mõisted peab läbi vaatama, et selgitada direktiivi eesmärke. Selleks peaks lisama direktiivi 
juba kodifitseeritud ja toimiva kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö Euroopa Liidu mõiste, et 
tagada ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate töötamine vastavalt käesolevas direktiivis 
ettenähtud tingimustele. See mõiste pärineb nõukogu 25. mai 2009. aasta direktiivi 
2009/50/EÜ kolmandate riikide kodanikele kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki 
sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (sinise kaardi direktiiv).

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt g b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b)„kõrgem kutsekvalifikatsioon” –
kvalifikatsioon, mida tõendab 
kõrgharidust kinnitav dokument või 
erandina, kui see on ette nähtud 
siseriiklikus õiguses, mida kinnitab 
vähemalt viieaastane erialase töö 
kogemus kõrgharidusega võrreldaval 
tasemel ja mis on asjakohane töölepingus 
või siduvas tööpakkumises täpsustatud 
kutsealal või sektoris;

Or. en

Selgitus
Mõisted peab läbi vaatama, et selgitada direktiivi eesmärke ja muuta direktiiv täpsemaks.
Selleks peaks lisama direktiivi juba kodifitseeritud ja toimiva kõrgema kutsekvalifikatsiooni 
Euroopa Liidu mõiste, selleks et tagada, et ettevõtjasiseselt üleviidud töötajal on vajalikud 
kutseoskused. Need kutseoskused, mis on sätestatud ka komisjoni ettepaneku artikli 5 punktis 
d peab muutma võimalikult arusaadavaks. See mõiste pärineb nõukogu 25. mai 2009. aasta 
direktiivi 2009/50/EÜ kolmandate riikide kodanikele kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö 
eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (sinise kaardi direktiiv).



PA\868972ET.doc 13/17 PE464.975v02-00

ET

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt g c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g c) „töökogemus” – tegelik ja 
õiguspärane tegutsemine asjaomasel 
kutsealal;

Or. en

Selgitus
Mõisted peab läbi vaatama, et selgitada direktiivi eesmärke. Selleks peaks lisama direktiivi 
juba kodifitseeritud ja toimiva töökogemuse Euroopa Liidu mõiste, et tagada ettevõtjasiseselt 
üleviidud töötajate töötamine vastavalt käesolevas direktiivis ettenähtud tingimustele. See 
mõiste pärineb nõukogu 25. mai 2009. aasta direktiivi 2009/50/EÜ kolmandate riikide 
kodanikele kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise 
tingimuste kohta (sinise kaardi direktiiv).

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) „üldiselt kohaldatav kollektiivleping” –
kollektiivleping, mida peavad järgima 
kõik asjaomases geograafilises piirkonnas 
asuvad ja asjaomases valdkonnas või 
tööstusharus tegutsevad ettevõtjad. Kui 
puudub kollektiivlepingute üldiselt 
kohaldatavaks tunnistamise süsteem, 
võivad liikmesriigid aluseks võtta 
kollektiivlepingud, mida tavaliselt 
kohaldatakse kõigi asjaomases 
geograafilises piirkonnas asuvate ja 
asjaomases valdkonnas või tööstusharus 
tegutsevate ettevõtjate suhtes ja/või 
kollektiivlepingud, mille on sõlminud riigi 
tasandil kõige esindavamad tööandjate ja 

n) „kollektiivleping” – kõik 
kollektiivlepingud, sõlmitud mis tahes 
tasandil kõige tüüpilisemate 
sotsiaalpartnerite poolt, sh äriühingu 
tasemel, kooskõlas riikliku 
seadusandlusega ja vastuvõtva riigi 
tavadega; 
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töötajate organisatsioonid ning mida 
kohaldatakse kogu riigi territooriumil.

Or. en

Selgitus
Kõigil tasanditel sõlmitud kollektiivlepingud, mitte ainult üldiselt kohaldatavad, peaksid 
kohalduma ettevõtjasiseselt üleviidud töötajatele. Ettevõtjasiseselt üleviidud töötajaid peaks 
kohtlema võrdselt.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) esitama tõendid, et tal on vastuvõtvas 
liikmesriigis juhtivtöötaja või spetsialisti 
ametikoha jaoks vajalikud kutseoskused 
või kõrgharidusega praktikandi puhul 
vajalik kõrgharidus;

d) esitama tõendid, et tal on vastuvõtvas 
liikmesriigis juhtivtöötaja või spetsialisti 
ametikoha jaoks vajalikud kõrgemad 
kutseoskused ja kõrgharidus või
kõrgharidusega praktikandi puhul vajalik 
kõrgharidus;

Or. en

Selgitus
Käesoleva artikli peab viima vastavusse artikli 3 läbivaadatud mõistetega.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid nõuavad, et seaduste, 
määruste, õigusnormide ja/või üldiselt
asjaomases tegevusvaldkonnas 
kohaldatavate kollektiivlepingutega ette 
nähtud tingimused, mida kohaldatakse 
sarnases olukorras olevate lähetatud 

Liikmesriigid nõuavad, et seaduste, 
määruste, õigusnormide ja/või asjaomases 
tegevusvaldkonnas kohaldatavate 
kollektiivlepingutega ette nähtud 
tingimused on üleviimisel kestel makstava 
palga osas täidetud.
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töötajate suhtes, on üleviimisel kestel 
makstava palga osas täidetud

Or. en

 Selgitus 
Töötajate lähetamist puudutava sõnastuse peab direktiivist välja jätma, et tagada võimalus 
kohaldada kõigi tasandite kollektiivlepinguid ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate suhtes.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui puudub kollektiivlepingute üldiselt 
kohaldatavaks tunnistamise süsteem, 
võivad liikmesriigid, kui nad seda 
soovivad, aluseks võtta kollektiivlepingud, 
mida tavaliselt kohaldatakse kõigi 
asjaomases geograafilises piirkonnas 
asuvate ja asjaomases valdkonnas või 
tööstusharus tegutsevate ettevõtjate suhtes 
ja/või kollektiivlepingud, mille on 
sõlminud riigi tasandil kõige esindavamad 
tööandjate ja töötajate organisatsioonid 
ning mida kohaldatakse kogu riigi 
territooriumil.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata töösuhte suhtes kohaldatavatest 
õigusaktidest on ettevõtjasiseselt üleviidud 
töötajatel järgmised õigused:

Olenemata töösuhte suhtes kohaldatavatest 
õigusaktidest on ettevõtjasiseselt üleviidud 
töötajatel vastuvõtva liikmesriigi 
kodanikega järgmised võrdsed õigused:



PE464.975v02-00 16/17 PA\868972ET.doc

ET

Or. en

Selgitus
Võrdse kohtlemise põhimõte peaks kohalduma kogu artiklile 14.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. sarnases olukorras olevate lähetatud 
töötajate suhtes kohaldatavad
töötingimused, mis on ette nähtud kas 
seaduste, määruste, õigusnormide sätetega 
ja/või üldiselt kohaldatavate
kollektiivlepingutega, mida kohaldatakse 
liikmesriigis, kuhu neil käesoleva direktiivi 
alusel on lubatud siseneda.
Kui puudub kollektiivlepingute üldiselt 
kohaldatavaks tunnistamise süsteem, 
võivad liikmesriigid, kui nad seda 
soovivad, aluseks võtta kollektiivlepingud, 
mida tavaliselt kohaldatakse kõigi 
asjaomases geograafilises piirkonnas 
asuvate ja asjaomases valdkonnas või 
tööstusharus tegutsevate ettevõtjate suhtes 
ja/või kollektiivlepingud, mille on 
sõlminud riigi tasandil kõige esindavamad 
tööandjate ja töötajate organisatsioonid 
ning mida kohaldatakse kogu riigi 
territooriumil.

1. töötingimused, mis on ette nähtud kas 
seaduste, määruste, õigusnormide sätetega 
ja/või vahekohtu otsusega ja 
kollektiivlepingutega, mida kohaldatakse 
liikmesriigis, kus nad hetkel töötavad.

Or. en

Selgitus
Töötajate lähetamist puudutava sõnastuse peab direktiivist välja jätma, et tagada võimalus 
kohaldada kõigi tasandite kollektiivlepinguid ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate suhtes.
Lisaks peab alati kohaldama vastuvõtva riigi põhimõtet.
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kõnealuseid töötajaid koheldakse võrdselt 
vastuvõtva liikmesriigi kodanikega 
järgmistel juhtudel:

välja jäetud

Or. en

Selgitus
Võrdse kohtlemise põhimõte peaks kohalduma kogu artiklile 14.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ühinemisvabadus, õigus liituda töötajate 
või tööandjate organisatsioonidega ja 
kutseühingutega ning olla nende liikmeks, 
sealhulgas selliste organisatsioonide 
pakutavad eelised, ilma et see piiraks 
avalikku korda ja julgeolekut käsitlevaid 
riiklikke sätteid;

a) ühinemisvabadus, õigus liituda töötajate 
või tööandjate organisatsioonidega ja 
kutseühingutega ning olla nende liikmeks, 
sealhulgas selliste organisatsioonide 
pakutavad eelised ja õigused, sealhulgas 
töövõitluse õigus, ilma et see piiraks 
avalikku korda ja julgeolekut käsitlevaid 
riiklikke sätteid;

Or. en

Selgitus
Ettevõtjasiseselt üleviidud töötajatel peaks samuti olema töövõitluse õigus.


