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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Liikmesriikide kodanike teadlikkus 
Euroopa Liidu kodakondsusest sõltub 
võimalustest leida tööd mujal siseturul 
ning seetõttu on õigus elada ja töötada 
liidu muudes riikides aluslepingutes 
tunnustatud liidu kodakondsuse 
põhikomponent ja üks liidu 
põhivabadustest.

Or. en

Selgitus

Isikute vaba liikumine on ELi liikmesriikide kodanike võõrandamatu õigus, mis hõlmab õigust 
töötada, õppida ja elada vabalt valitud liikmesriigis. Seetõttu on vaja luua kõik vajalikud 
tingimused töötajate ja nende perekondade vaba liikumise tagamiseks, et vältida nn 
sotsiaalset dumpingut. Igasugune diskrimineerimine riigis, kus sellised töötajad on tööd 
leidnud, on vastuvõetamatu. Tuleb tagada kõik õigused, kaasa arvatud juurdepääs avalikele 
teenustele ja sotsiaaltoetustele ning ametiühinguõigused.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Liidu kodakondsusega kaasnevad 
õigused on sätestatud ka Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas. Vastavalt harta 
preambulile „liidu kodakondsuse 
kehtestamise ning vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajaneva ala loomisega seab liit 

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

põhiväärtustel” ning „liidu kodakondsuse 
kehtestamise ning vabadusel, turvalisusel 
ja õigusel rajaneva ala loomisega seab liit 
üksikisiku oma tegevuse keskmesse”.
Harta V jaotises on sätestatud kodanike 
õigused ning artikliga 45 on ette nähtud iga 
liidu kodaniku õigus liikmesriikide
territooriumil vabalt liikuda ja elada, ning 
selle õiguse võib vastavalt aluslepingutele 
anda kolmandate riikide kodanikele, kes 
elavad seaduslikult liikmesriigi 
territooriumil.

Or. en

Selgitus

Como é referido no relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação das disposições 
transitórias em matéria de livre circulação dos trabalhadores oriundos da Bulgária e da 
Roménia, são conferidos aos trabalhadores vindos de países terceiros, a residir legalmente 
no território de um Estado-Membro e às suas famílias, os mesmos direitos que a qualquer 
cidadão que viva num Estado-membro da UE. Por essa razão, a exclusão destes cidadãos do 
Ano Europeu para os Cidadãos (2013) seria sinónimo de discriminação e diferença de 
tratamento de cidadãos a habitar numa Europa que se diz plural e multicultural. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Seoses võõrtöötajate õiguste ja 
liikuvuse positiivse mõjuga ELi ja 
liikmesriikide majandusele on selles 
valdkonnas liidu õigusaktide tõhusaks 
rakendamiseks oluline suurendada 
töötajate, nende pereliikmete ja huvitatud 
isikute teadlikkust õiguste, võimaluste ja 
vahendite kohta, mida nad saavad 
kasutada oma liikumisvabaduse 
teostamiseks.

Or. en

Selgitus
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Kodanikele nende kodaniku-, sotsiaalsete ja tööõiguste kohta praegu kättesaadav teave on 
ebapiisav ning see takistab oluliselt töötajate vaba liikumist ELis. Kodanikele tuleb tagada 
piisav teave nende õiguste kohta teise liikmesriiki elama asumisel, et vältida nende 
ekspluateerimist tööandjate poolt. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) Eelkõige aitavad vaba liikumine ja 
töötajate liikuvus tulla toime tööstuse 
muudatuste, uue töökorralduse ja
demograafiliste muutuste tagajärgedega
tööturul ning ühtlasi suurendavad need 
inimeste töölevõtmise võimalusi ja 
parandavad Euroopa tööstuse 
konkurentsivõimet. Samuti on vaba 
liikumine erinevate ELi õigusest tulenevate 
õiguste (näiteks tarbijate õigus pääseda 
juurde kaupadele ja teenustele ning
õigused, mis on reisijatel ja turistidel, 
samuti töötajate töö- ja 
ametiühinguõigused) piiriülese kasutamise 
hädavajalik eeltingimus ning ühtlasi seda 
soodustav tegur; see tagab võõrtöötajate 
võrdse kohtlemise ning väldib nende 
kasutamist odava tööjõuna. Seega võib 
vaba liikumise edendamine parandada 
kodanike võimalusi saada ühtsest turust täit 
kasu, kuid koos tööjõu liikuvusega peaks 
olema tagatud ka töötajate 
sotsiaalkindlustus- ja 
ametiühinguõigused, ning tööandjad ei 
tohiks seda võtta kui võimalust vähendada 
töötasu ja sotsiaalkindlustustagatisi või 
halvendada üldiselt töötingimusi.

Or. en

Selgitus

Isikute vaba liikumine on ELi liikmesriikide kodanike võõrandamatu õigus, mis hõlmab õigust 
töötada, õppida ja elada vabalt valitud liikmesriigis. Seetõttu on vaja luua kõik vajalikud 
tingimused töötajate ja nende perekondade vaba liikumise tagamiseks, et vältida nn 
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sotsiaalset dumpingut ning võõrtöötajate ja nendest sõltuvate isikute ekspluateerimist. 
Eelkõige tuleb tagada võrdne juurdepääs avalikele teenustele ja sotsiaaltoetustele ning 
ametiühinguõigused.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Võimalust töötada, õppida või elada teises riigis võib pidada isikliku arengu ja 
kutsekvalifikatsiooni tõstmise vahendiks. Kuid siiski tuleks pakkuda stiimuleid ja toetust 
õigustega töökohtade loomiseks kõikides liikmesriikides, et töötamise koha vaba valik oleks 
tõeline ja keegi ei peaks ainult ebasoodsate tingimuste pärast kodumaalt lahkuma. 
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(9) Vaatamata sellele, et vabalt liikumise ja 
elamise õigusel on ELi esmastes 
õigusaktides kindel koht, teisestes 
õigusaktides on neid õigusi veelgi 
arendatud ning töötajate vaba liikumise 
ning tööalase liikuvuse edendamiseks on 
loodud mitmeid ELi programme, on 
kehtivate õigusnormide ja oma õigusi 
kasutada püüdvate kodanike ees seisva 
tegelikkuse vahel endiselt suur lõhe. Liidu 
kodanikud ei ole liikuvuse eelistes kindlad 
ning lisaks sellele on neil liiga palju 
praktilisi takistusi ja tihti ka raskusi oma 
rahvuse, ühiskondliku seisuse, 
perekonnaseisu või kodakondsuse pärast, 
kuna liikmesriigid on kehtestanud 
lubamatuid juriidilisi ja haldusmeetmeid, 
mis ei ole ELi eeskirjadega ette nähtud või 
mida tõlgendatakse viisil, mis on mujal 
liidus liikumist ja töötamist reguleerivate 
ELi õigusaktidega vastuolus.

Or. en

Selgitus

Kodanikele nende kodaniku-, sotsiaalsete ja tööõiguste kohta praegu kättesaadav teave on 
ebapiisav ning see takistab oluliselt töötajate vaba liikumist ELis. Kodanikele tuleb tagada 
piisav teave nende õiguste kohta teise liikmesriiki elama asumisel, et vältida nende 
ekspluateerimist tööandjate poolt. 
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Töötajate vaba liikumist käsitleva 
ELi õiguse kohaselt ei tohi liikmesriigid 
tööhõive küsimustes otseselt ega kaudselt 
diskrimineerida liidu võõrtöötajaid ja 
nende perekondi nende rahvuse alusel.
ELi õigusega on võõrtöötajatele ette 
nähtud ka võrdne kohtlemine maksu- ja 
sotsiaalsoodustuste, ametiühingute 
liikmeks oleku, sotsiaalkorterite ning 
nende lastele üldhariduse, töö käigus 
toimuva väljaõppe ja kutseõppe 
kättesaadavuse osas.

Or. en

Selgitus

Como é referido no relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação das disposições 
transitórias em matéria de livre circulação dos trabalhadores oriundos da Bulgária e da 
Roménia , são conferidos aos trabalhadores vindos de países terceiros, a residir legalmente 
no território de um Estado-Membro e às suas famílias, os mesmos direitos que a qualquer 
cidadão que viva num Estado-membro da UE. Devem, por isso, ser salvaguardados todos os 
seus direitos aquando da sua deslocação para outro Estado-Membro. A igualdade de 
tratamento deve ser garantida, particularmente em matéria de acesso a serviços públicos, à 
segurança social, direitos sindicais e reagrupamento familiar.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Arvestades, et vaba liikumise õigus 
parandab suuresti üksikisikute 
elukvaliteeti, on oluline, et teave selle 
õiguse olemasolu ja teostamistingimuste 
kohta oleks võimalikult kergesti 
kättesaadav. Kuna selle õiguse 

(11) Arvestades, et vaba liikumise õigus 
parandab suuresti üksikisikute 
elukvaliteeti, on oluline, et teave selle 
õiguse olemasolu ja teostamistingimuste 
kohta oleks võimalikult kergesti 
kättesaadav. Kuna selle õiguse 



PA\884020ET.doc 9/13 PE475.999v01-00

ET

potentsiaalsete kasutajate hulka kuuluvad 
kõik liidu kodanikud, tuleks teadlikkust 
suurendada kogu ELis.

potentsiaalsete kasutajate hulka kuuluvad 
kõik liidu kodanikud, kaasa arvatud 
liikmesriigis seaduslikult elavad 
kolmandate riikide kodanikud, 
kolmandate riikide kodanikest 
pereliikmed ning teised ELi kodanikega 
kaasas olevad või nendega ühinevad 
pereliikmed (nt tegelikud elukaaslased),
tuleks teadlikkust suurendada kogu ELis.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikides seaduslikult elavatele kolmandate riikide töötajatele ja nende perekondadele 
tuleb tagada samasugused õigused nagu igale kodanikule, kes elab ELi liikmesriigis. Sellesse 
kategooriasse kuuluvate isikute väljajätmine Euroopa kodaniku aastaga (2013) seonduvast 
tähendaks selliste inimeste diskrimineerimist ja erinevat kohtlemist, kes elavad end 
pluralistlikuks ja mitmekultuuriliseks pidavas Euroopas. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Et ELi kodanikud saaksid teadlikult 
otsustada, kas nad soovivad vaba liikumise 
õigust kasutada, ei piisa sellest, et 
suurendatakse nende teadlikkust vaba 
liikumise õigusest kui sellisest: on oluline, 
et liidu kodanikke teavitataks piisavalt ka
nende ELi tööõigusaktidest tulenevatest
tööõigustest, mida nad piiriülese liikumise 
korral kasutada saavad. Piisava teabe toel 
saaksid nad ka neid õigusi täies ulatuses 
teostada ning kaitsta ilma 
diskrimineerimiseta oma tööõigusi, et 
vaba liikumist ei saaks mingil juhul
kasutada ebavõrdse kohtlemise, palga- või 
sotsiaaldumpingu eesmärgil.

Or. en

Selgitus
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Kõik töötajad peaksid olema teadlikud oma õigustest, eelkõige tööõigustest. Töötajatel peab 
olema täielik juurdepääs teabele nende tööõiguste kohta kõigis liikmesriikides. See aitab 
vältida töötajate ekspluateerimist tööandjate poolt, diskrimineerimist palga osas ja sotsiaalset 
dumpingut.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Inimestele tuleks jagada teavet ka 
EURESi võrgustiku kohta, mis tegeleb 
tööjõu liikuvusega ELis, eelkõige 
piirialadel, ning selle võrgustiku panuse 
kohta tööjõu liikuvuse edendamisse kogu 
ELis tänu teabe jagamisele kõigile, kaasa 
arvatud puudega inimestele, kes 
kavatsevad tööle asuda teise liikmesriiki, 
vabade töökohtade, rändega seotud 
õiguste ja kohustuste, hariduse ja 
kutseõppe võimaluste ning töö- ja 
elutingimuste kohta.

Or. en

Selgitus

Isikute vaba liikumine on ELi liikmesriikide kodanike võõrandamatu õigus, mis hõlmab õigust 
töötada, õppida ja elada vabalt valitud liikmesriigis. EURESi võrgustikul on potentsiaali olla 
vahend, mis edastab teavet tööõiguse ja töövõimaluste kohta teistes liikmesriikides. 

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Isikute vaba liikumine on ELi liikmesriikide kodanike võõrandamatu õigus, mis hõlmab õigust 
töötada, õppida ja elada vabalt valitud liikmesriigis.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriikides seaduslikult elavatele kolmandate riikide töötajatele ja nende perekondadele 
tuleb tagada samasugused õigused nagu igale kodanikule, kes elab ELi liikmesriigis. Sellesse 
kategooriasse kuuluvate isikute väljajätmine Euroopa kodaniku aastaga (2013) seonduvast 
tähendaks selliste inimeste diskrimineerimist ja erinevat kohtlemist, kes elavad end 
pluralistlikuks ja mitmekultuuriliseks pidavas Euroopas. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 2 – lõik 2 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– edendada tegevust rahvuse alusel 
diskrimineerimisega võitlemiseks, et 
ületada eelarvamused, mis mõjutavad 
negatiivselt kodanike õigust vabalt liikuda 
ning elada ja töötada teistes 
liikmesriikides.



PE475.999v01-00 12/13 PA\884020ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Kodanikele nende kodaniku-, sotsiaalsete ja tööõiguste kohta praegu kättesaadav teave on 
ebapiisav ning see takistab oluliselt töötajate vaba liikumist ELis. Kodanikele tuleb tagada 
piisav teave nende õiguste kohta teise liikmesriiki elama asumisel, et vältida nende 
ekspluateerimist tööandjate poolt. 

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– konverentsid ja sündmused, mis 
elavdavad arutelu selle üle, milles seisneb 
vaba liikumise ja elamise õiguse ja liidu 
kodakondsusest tulenevate üldisemate 
õiguste olulisus ja neist tulenev kasu, ning 
suurendavad teadlikkust neist õigustest, 
kaasa arvatud teise liikmesriiki elama 
asuvate ELi kodanikega kaasas olevate 
või nendega ühinevate kolmandate riikide 
kodanikest pereliikmete õigustest;

Or. en

Selgitus

Liikmesriikides seaduslikult elavatele kolmandate riikide töötajatele ja nende perekondadele 
tuleb tagada samasugused õigused nagu igale kodanikule, kes elab ELi liikmesriigis. Sellesse 
kategooriasse kuuluvate isikute väljajätmine Euroopa kodaniku aastaga (2013) seonduvast 
tähendaks selliste inimeste diskrimineerimist ja erinevat kohtlemist, kes elavad end 
pluralistlikuks ja mitmekultuuriliseks pidavas Euroopas. 
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Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– mitmekeelsete veebiportaalide „Europe 
Direct”, „Teie Euroopa” ja EURES kui 
liidu kodanike õigusi käsitleva 
kõikehõlmava teabesüsteemi oluliste 
elementide osatähtsuse ja tuntuse 
suurendamine ning teave töötajate ja 
nende perekondade õiguste kohta 
töökohariigis, samuti algatused nagu 
„Noorte liikuvus”;

Or. en

Selgitus

Isikute vaba liikumine on ELi liikmesriikide kodanike võõrandamatu õigus, mis hõlmab õigust 
töötada, õppida ja elada vabalt valitud liikmesriigis. EURESi võrgustikul on potentsiaali olla 
vahend, mis edastab teavet tööõiguse ja töövõimaluste kohta teistes liikmesriikides.


