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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja tervitab kõnealuse komisjoni ettepaneku eesmärki: täita komisjoni 
mandaati, luues kasuliku vahendi ELi ja kolmandate riikide vaheliste sotsiaalsete, kultuuri- ja 
majandussuhete täiendava kindlustamise toetamiseks. Arvamuse koostaja arvates on see 
ettepanek hea alus, mis vajab edasist täiustamist ulatusliku dialoogi ja arvamuste vahetuse 
kaudu. Eesmärk on soodustada parimal võimalikul viisil oskuste ja oskusteabe edasiandmist 
ning edendada ELi konkurentsivõimet, tagades samal ajal erinevate kolmandate riikide 
kodanike rühmade õiglase kohtlemise. Arvamuse koostaja on seisukohal, et ELi ühise 
sisserändepoliitika väljatöötamiseks ja strateegia „Euroopa 2020” tõhusamaks rakendamiseks 
on hädavajalik parandada rändevoogude juhtimist. 

Kõnealune komisjoni ettepanek esitatakse direktiivina, millega muudetakse nõukogu 
direktiive 2004/114/EÜ ja 2005/71/EÜ ja sõnastatakse need uuesti. Pidades silmas toetuste 
paremat optimeerimist, ajakohastab see poliitilise konteksti ning püüab tulla edukalt toime 
kummagi direktiivi rakendusaruannetes tuvastatud riskide ja puudustega. 

Muudetud ja uuesti sõnastatud komisjoni ettepaneku eesmärk on parandada kolmandate 
riikide kodanikest teadlaste, üliõpilaste, õpilaste, tasustamata praktikantide ja vabatahtlikega 
seotud sätteid. Lisaks on selle eesmärk kohaldada ühiseid sätteid kahe uue kolmandate riikide 
kodanike kategooria suhtes: tasustatud praktikandid ja au pair’id, kelle jaoks puudub siiani 
seaduslikult tunnustatud ühine regulatsioon.

Vajadust direktiivi sätteid täiendada ja ümber sõnastatud direktiiv vastu võtta rõhutavad ka 
praegused olud ja probleemid; praegu seisab EL silmitsi nii demograafiliste kui ka 
majanduslike struktuuriprobleemidega. Tööealise elanikkonna arv hakkab lähiaastatel 
ennustuste kohaselt vähenema, samal ajal kui seni täheldatud tööhõive kasvu arengud 
rõhuasetusega oskustööjõule jäävad püsima. ELis valitseb ka nn innovatsioonikriis. Euroopa 
iga-aastased kulutused teadus- ja arendustegevusele moodustavad 0,8% vähem SKPst kui 
Ameerika Ühendriikidel ja 1,5% vähem kui Jaapanil. Kuigi ELi turg on maailma suurim, on 
see killustatud ega ole piisavalt innovatsioonisõbralik. Et täita eesmärki suurendada 
investeeringuid teadusesse ja innovatsiooni ning viia ellu strateegia „Euroopa 2020” 
juhtalgatus „Innovaatiline liit”, vajab Euroopa hinnanguliselt täiendavat üht miljonit töökohta 
teadusuuringute valdkonnas. Sisseränne väljastpoolt ELi on üks võimalus suurendada kõrge 
kvalifikatsiooniga inimeste osakaalu ning eelkõige suureneb nõudlus kolmandate riikide 
kodanikest teadlaste järele. 
EL saab eespool nimetatud väljakutsetega toimetulekuks kõrgelt kvalifitseeritud 
potentsiaalseid töötajaid ja inimkapitali aktiivselt ligi meelitada.
 Inimestevaheliste kontaktide ja liikuvuse toetamine on samuti osa ELi välispoliitikast, 
eelkõige suhetes Euroopa naabruspoliitikas osalevate riikide või ELi strateegiliste 
partneritega. Kui kolmandate riikide kodanikel võimaldatakse omandada Euroopas veedetud 
praktika jooksul oskusi ja teadmisi, soodustab see nn ajude ringlust ja toetab koostööd 
kolmandate riikidega, mis on kasulik nii lähetavale kui ka vastuvõtvale riigile. 
Üleilmastumine tingib tihedamad sidemed ELi ettevõtjate ja välisturgude vahel, samas kui 
praktikantide ja au pair’ide liikuvus toetab inimkapitali arengut, mille tulemuseks on 
rändajate, päritoluriikide ja vastuvõtjariikide vastastikune rikastumine ning üksteise 
kultuuride parem tundmine. 
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Arvamuse koostaja tunneb muret selle pärast, et selge õigusraamistiku puudumisel tekib 
ärakasutamise võimalus, mis on eriti aktuaalne tasustatud praktikantide, teadlaste ja au 
pair’ide puhul, ja sellega kaasnev ebaausa konkurentsi oht, ning on seisukohal, et neid 
probleeme tuleb piisavalt uurida ja käsitleda. 

Arvamuse koostaja tervitab komisjoni ettepaneku üldeesmärki – luua sidus õigusraamistik, 
mis on suunatud konkreetselt erinevatele kolmandatest riikidest liitu saabuvatele rühmadele. 
Arvamuse koostaja mõistab täielikult direktiivi eesmärki: lihtsustada ja ühtlustada nende eri 
rühmade suhtes kehtivad sätted üheks õigusaktiks. Arvamuse koostaja rõhutab siiski sellise 
ülesande keerukust, kuna kõnealuste kolmandate riikide kodanike eri kategooriate vahel on 
täiendavaid erinevusi veel tunduvalt rohkem kui üksikuid ühiseid omadusi. Seetõttu soovitab 
arvamuse koostaja rida muudatusi, mis võiksid veelgi tugevdada ettepanekut ja toetada selle 
eesmärke.

Muudatusettepanekud 

Arvamuse koostaja uuris komisjoni ettepanekut tööhõive seisukohast. Komisjoni pakutud 
tekstil jääb puudu selgusest ning see soosib üldistamist, segades kokku mitmesuguseid 
töösuhteid, mis kehtivad tasustatud praktikantide, teadlaste, au pair’ide ja üliõpilaste suhtes 
erinevalt. Peale selle ei tehta ettepanekus selgeid eristusi ega viiteid, et tugevdada asjaomaste 
rühmade töösuhet töölepingute, sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse vallas. 

Seetõttu oli arvamuse koostaja ees kaks valikut, kas:

a) paluda jätta tasustatud praktikandid, teadlased ja au pair’id selle direktiivi reguleerimisalast 
välja, esitades horisontaalse muudatusettepaneku koos selgitusega ning paludes komisjoni 
käsitleda neid kategooriaid teises direktiivis või direktiivides. Seetõttu teeb arvamuse koostaja 
ettepaneku jätta artiklis 2 selguse huvides välja kõik kolmandate riikide kodanike kategooriad, 
mida juba hõlmavad teised olemasolevad direktiivid (tasustatud praktikandid –
ettevõtjasiseselt üleviidud töötajad, ELi sinise kaardi omanikud, hooajalised ja lähetatud 
töötajad); 

b) teine võimalus oli muuta uuesti sõnastatud direktiivi teksti, täites kõik võimalikud 
möödahiilimisvõimalused, et tagada minimaalne ühtlustamise tase, mis oleks sarnane ja 
kooskõlas direktiividega, mis on kas juba vastu võetud (sinise kaardi, ühtse loa direktiiv) või 
veel aruteluetapis (ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate, hooajaliste töötajate direktiiv). 
Arvamuse koostaja valis selle võimaluse.

On hästi teada, et kestev finantskriis on suurendanud Lõuna- ja Põhja-Euroopa vahelist 
sotsiaalset ja majanduslikku lõhet, mille tulemusel valitseb ELis erinev majandus- ja 
sotsiaalpoliitika. Seoses sellega kujutavad rändevood ennast pakilist probleemi, luues 
täiendava rahalise koormuse, kui puudub tõhus regulatsioon.

Arvestades paljude liikmesriikide praegust tööturu olukorda ja olemasolevaid sotsiaalse 
dumpingu probleeme siseturul, on arvamuse koostajal kaks eesmärki: tugevdada tööturge, et 
sobitada oskused paremini tööturu vajadustega ning tagada kõigi ELi-siseste ja kolmandatest 
riikidest tulevate töötajate kategooriate seas võrdne kohtlemine ja mittediskrimineerimine. 
Selleks tuleb tagada minimaalne kaitse tase, kindlustades samal ajal sisenemistingimused 
oskustööjõule. Arvamuse koostaja toetab täielikult hästi korraldatud ja ennetavat 
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rändepoliitikat kolmandate riikide kõrge kvalifikatsiooniga kodanike meelitamiseks ELi. 
Arvamuse koostaja arvates peavad siiski ettepanekud, mis sisaldavad kohustuslike 
kategooriate hulgas sätteid tasustatud praktikantide ja au pair’ide kohta, põhinema laiemal 
reguleerival raamistikul, mis tagab sotsiaalkaitse ja võrdse kohtlemise. Lisasätted abikõlblike 
inimeste pereliikmete juurdepääsu kohta tööturule või muud sätted teadlaste elukohastaatuse 
laiendamise kohta pärast nende tegeliku tegevuse lõpetamist peaksid võtma arvesse 
subsidiaarsuse põhimõtet ja need tuleks täita, ilma et piirataks liikmesriikide pädevust nende 
küsimuste reguleerimisel.

Pealegi me ei saa eirata fakti, et praegused tööpuuduse tasemed paljudes liikmesriikides on 
loonud enneolematu sotsiaal-majandusliku kriisi, sundides ELi kodanikke otsima tööd 
väljastpoolt ELi.

Põhjendustes tegi arvamuse koostaja mitu muudatusettepanekut eesmärgiga tagada, et 
kolmandate riikide kodanikel oleksid võrdsed sotsiaalsed õigused (põhjendus 7), et 
soodustataks nn ajude ringlust ja välditaks ajude äravoolu (põhjendus 8 a). Teiste 
muudatusettepanekute eesmärk on täpsustada teadlaste vastuvõtulepingute vastastikkust ja 
õiguslikku alust (põhjendus 9 a), võtta üle olemasolevate direktiivide sõnastus nii, et tagada 
teadlaste pereliikmete ühtsus (põhjendus 11), ning määratleda tingimused doktoriõppe 
üliõpilaste arvessevõtmiseks teadlastena (põhjendus 12). Mitmete täiendavate 
muudatusettepanekutega käsitletakse järgmisi probleeme: palgakünnised (põhjendus 12 a); au 
pair’ide staatus (põhjendused 19, 21, 22); töölepingud (põhjendus 23); taotleja finantsseisund 
ja seonduvad tasud loataotluste menetlemise eest (põhjendus 25); uues liikmesriigis viibimise 
perioodi pikendamise tingimused (põhjendus 31); üliõpilaste juurdepääs tööturule (põhjendus 
33, 33 a, 33 b, 33 c); üliõpilaste/teadlaste tööturule juurdepääsu eeltingimused (põhjendus 34). 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamuse koostaja keskendus peamiselt artiklites 3, 7, 12, 14, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ja 31 käsitletud võtmeküsimustele (kuna käesoleva arvamuse 
esitamiseks oli väga lühike tähtaeg). 

Artiklis 3 pannakse rõhku määratluste täpsustamisele seoses „tasustatud praktikandi”, „au 
pair’i”, „tasustamise”, „töö”, „tööandja”, „pereliikme”, „kõrghariduskraadi”, „tasustamata 
praktikandi” ja „vastuvõtva perekonna” mõistega.

Artiklis 7 tuuakse sisse põhjendatus teadlase ja teadusasutuse vahelisele rangele töösuhtele, et 
kaitsta kumbagi osapoolt, jõustades olemasolevates teadlasi ja sinist kaarti käsitlevates 
direktiivides sisalduvaid sätteid.

Artiklis 12 täpsustatakse eritingimusi, mille alusel saab tasustamata või tasustatud kolmanda 
riigi kodanikust praktikandile anda viisa liikmesriigis viibimiseks, pöörates erilist tähelepanu 
koolituslepingule või töölepingule ja varasemale kõrghariduskraadile. 

Artiklis 14 lisatakse rõhku au pair’ide erilisele staatusele ning õiguslikult siduva lepingu 
sõlmimise tähtsusele vastuvõtva perekonnaga, et tagada nende töötingimused ja 
sotsiaalkaitsega hõlmamine ELi pinnal, vältides nende ärakasutamist. Arvamuse koostaja 
rõhutab vajadust anda välja erisuunised ja eraldi direktiiv au pair’ide sektori reguleerimiseks. 
Ta jätab välja „emaduse”, et vältida regulatsiooni kuritarvitamise olukordi, ning laiendab 
vastuvõtva perekonna vastutust, et tagada au pair’idele abi eriolukordades.
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Artiklis 21 kaitstakse kolmandate riikide kodanikest teadlaste õigusi võrdsele kohtlemisele 
seoses teatavat liiki sotsiaalkindlustusega.

Artiklis 23 rõhutatakse, et töötavate üliõpilaste maksimaalne lubatud töötundide arv nädalas 
või päevas või kuus aasta kohta ei tohi olla väiksem kui 10 tundi nädalas.

Artiklis 24 toetab arvamuse koostaja seisukohta, et sellised küsimused nagu teadlaste või 
üliõpilaste elukohastaatuse laiendamine teistele liikmesriikidele peaksid olema vabatahtlikud 
ja jääma täielikult liikmesriikide pädevusse. Samal ajal tuleks tagada piisav minimaalne 
ühtlustamise tase seoses riiki lubamise kvootide arvuga. 

Artiklis 25 toetab raportöör, et kehtestatavad erandid pere taasühendamise õigusest ei tohiks 
minna vastuollu ajude äravoolu ideega kolmandates päritoluriikides ning peaks olema alati
kooskõlas liikmesriikides tunnustatud väärtuste ja põhimõtetega. 

Artiklitesse 27 ja 28 viiakse sisse sooneutraalne terminikasutus seoses liidu programmidega 
hõlmatud teadlaste ja üliõpilaste õigustega liikuvusele ja elukohale teises liikmesriigis. 

Artiklis 31 kindlustab arvamuse koostaja võrdse kohtlemise ideed seoses tasudega, mida 
taotlejad peaksid oma taotluste eest maksma; need tasud peaksid olema proportsionaalsed 
nende taotlejate rahalise olukorra või võimekusega, keskendudes eriti tasustamata 
kategooriatele, näiteks tasustamata praktikantidele ja au pair’idele. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesolev direktiiv peaks aitama kaasa 
Stockholmi programmi eesmärgile, milleks 
on kolmandate riikide kodanike riiki 
sisenemist ja seal elamist käsitlevate 
siseriiklike õigusaktide lähendamine. 
Sisseränne väljastpoolt ELi on üks 
võimalus suurendada kõrge 
kvalifikatsiooniga inimeste osakaalu ning 

(3) Käesolev direktiiv peaks aitama kaasa 
Stockholmi programmi eesmärgile, milleks 
on kolmandate riikide kodanike riiki 
sisenemist ja seal elamist käsitlevate 
siseriiklike õigusaktide lähendamine. ELi-
sisene ränne ja sisseränne väljastpoolt ELi 
võiks olla üks võimalus suurendada kõrge 
kvalifikatsiooniga inimeste osakaalu ning 
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eelkõige on suurenemas nõudlus 
kolmandate riikide kodanikest üliõpilaste 
ja teadlaste järele. Neil on oluline roll liidu 
tähtsa ressursi – inimkapitali –
moodustamisel, millega tagatakse arukas, 
jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv ning 
aidatakse seeläbi kaasa strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide saavutamisele.

eelkõige on suurenemas nõudlus 
kolmandate riikide kodanikest üliõpilaste 
ja teadlaste järele. Neil võiks olla oluline 
roll liidu tähtsa ressursi – inimkapitali –
moodustamisel, millega tagatakse arukas, 
jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv ning 
aidatakse seeläbi kaasa strateegia „Euroopa 
2020” eesmärkide saavutamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kahe direktiivi rakendamise aruannetes 
esile tõstetud puudused on peamiselt 
seotud riiki lubamise tingimuste, õiguste, 
menetluslike tagatiste, üliõpilaste 
juurdepääsuga tööturule õpingute ajal, ELi-
sisese liikuvuse sätete ja ühtlustamise 
puudumisega, sest teatavate rühmade, 
näiteks vabatahtlike, kooliõpilaste ja 
tasustamata praktikantide hõlmatus 
direktiividega on jäetud liikmesriikide 
otsustada. Hilisem laiem konsulteerimine 
on ka toonud ilmsiks vajaduse pakkuda 
teadlastele ja üliõpilastele paremaid töö 
otsimise võimalusi ning au pair’idele ja 
tasustatud praktikantidele paremat kaitset, 
mida kehtivates direktiivides ei ole 
käsitletud.

(4) Kahe kolmandate riikide kodanikke 
käsitleva direktiivi rakendamise aruannetes 
esile tõstetud puudused on peamiselt 
seotud riiki lubamise tingimuste, õiguste, 
menetluslike tagatiste, üliõpilaste 
juurdepääsuga tööturule õpingute ajal, ELi-
sisese liikuvuse sätete ja ühtlustamise 
miinimumtaseme puudumisega, sest 
teatavate rühmade, näiteks vabatahtlike, 
kooliõpilaste ja tasustamata praktikantide 
hõlmatus direktiividega on jäetud 
liikmesriikide otsustada. Hilisem laiem 
konsulteerimine on ka toonud ilmsiks 
vajaduse pakkuda teadlastele ja 
üliõpilastele paremaid töö otsimise 
võimalusi ning au pair’idele ja tasustatud 
praktikantidele paremat kaitset, mida 
kehtivates direktiivides ei ole käsitletud.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „Ränne“ käesoleva direktiivi mõistes 
peaks edendama teadmiste ja oskuste 
loomist ja omandamist. See moodustab 
asjaomaste rändajate, nende päritoluriigi 
ja vastuvõtva liikmesriigi jaoks 
vastastikuse rikastumise keskkonna ning 
aitab edendada paremat üksteisemõistmist 
kultuuride vahel.

(7) Käesoleva direktiivi rakendamine 
võiks edendada üliõpilaste, tasustatud ja 
tasustamata praktikantide, teadlaste, 
vabatahtlike ja au pair’ide vastastikust 
teadmiste ja oskuste loomist ja 
omandamist; peale selle peaks teadlastel, 
tasustatud praktikantidel ja au pair’idel 
olema vastuvõtvas liikmesriigis viibimise 
ajal selle kodanikega võrdsed sotsiaalsed 
õigused.

Or. en

 Selgitus

Sõnastus kajastab nõukogu direktiivi 2005/71/EÜ põhjendust 15.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Käesoleva direktiivi rakendamine ei 
tohiks soodustada ajude äravoolu tärkava 
turumajandusega riikidest või 
arengumaadest; seetõttu tuleks rakendada 
abimeetmeid ja kehtestada mehhanismid, 
mis toetaksid teadlaste taasintegreerimist 
nende päritoluriiki. Kui kolmandate 
riikide kodanikel võimaldatakse 
omandada Euroopas veedetud praktika 
jooksul oskusi ja teadmisi, peaks see 
julgustama vastastikku kasulikku ajude 
ringlust ja mitte ajude äravoolu 
kolmandatest päritoluriikidest.

Or. en

 Selgitus

Kui kolmandate riikide kodanikel võimaldatakse omandada Euroopas veedetud praktika 
jooksul oskusi ja teadmisi, peaks see julgustama vastastikku kasulikku ajude ringlust ja mitte 
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ajude äravoolu kolmandatest päritoluriikidest.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Põhimõtteliselt peaks teadlaste riiki 
lubamise menetlus põhinema 
vastastikusel õiguslikult siduval ja 
kehtival vastuvõtulepingul kolmanda riigi 
kodanikust teadlase ja vastuvõtva 
teadusasutuse vahel ning olema 
määratletud töösuhtega kooskõlas 
liikmesriigis kehtiva õigusega ja/või 
olema reguleeritud liikmesriigis kehtiva 
õigusega. Seetõttu tuleb lisaks elamisloale 
nõuda ka tööluba.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Liidu atraktiivsemaks muutmiseks 
kolmandate riikide kodanikest teadlaste 
jaoks, tuleks nõukogu 22. septembri 2003. 
aasta direktiivis 2003/86/EÜ (perekonna 
taasühinemise õiguse kohta), määratletud 
teadlaste pereliikmed lubada riiki koos 
teadlastega. Nad peaksid saama kasutada
liidusiseseid liikuvussätteid, samuti peaks 
neil olema juurdepääs tööturule.

(11) Liidu atraktiivsemaks muutmiseks 
kõrgelt haritud ja kvalifitseeritud
kolmandate riikide kodanikest teadlaste 
jaoks on hädavajalik toetada teadlaste 
pereliikmete ühtsust; teadlaste 
pereliikmed peaksid saama kasutada
nõukogu 22. septembri 2003. aasta 
direktiivis 2003/86/EÜ määratletud
perekonna taasühinemise õigust ja
liidusiseseid liikuvussätteid. Abikõlblike 
kolmandate riikide kodanike pereliikmete
juurdepääs tööturule tuleks tagada, ilma et 
see piiraks liikmesriikide pädevust seda 
reguleerida, võttes arvesse nende 
tööturgude olukorda. Liikmesriike 
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julgustatakse kehtestama 
integratsioonitingimusi ja -meetmeid, 
näiteks keeleõpet. Perekonna 
taasühinemise õigust ei tohiks siiski 
pakkuda lisastiimulina, mis soodustaks 
ajude äravoolu kolmandatest 
päritoluriikidest.

Or. en

 Selgitus

Sõnastus kajastab sinise kaardi direktiivi.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Võimaluse korral tuleks liikmesriike 
julgustada kohtlema doktorante võrdselt 
teadlastega.

(12) Üliõpilastena teadustööd tegevate 
doktoriõppe üliõpilaste jaoks tuleks jätta 
alles traditsioonilised riiki lubamise viisid, 
näiteks tööhõive ja praktika; erijuhtudel, 
eelkõige juhul, kui üliõpilaste teaduslikud 
teadmised konkreetsetes 
teadusvaldkondades võiksid pakkuda 
lisandväärtust ELi innovatsiooni- ja 
majanduskasvu programmidele, võiksid 
liikmesriigid kohelda neid teadlastena.

Or. en

 Selgitus

Komisjoni sõnastus on liiga üldine ning seda tuleks täpsemalt määratleda, kasutades nõukogu 
direktiivile 2005/71/EÜ vastavat uut sõnastust.

Muudatusettepanek 8

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

(12 a) Käesolev direktiiv peaks tagama 
eelkõige teadlaste ja tasustatud 
praktikantide jaoks paindliku ja 
nõudlusest lähtuva riiki sisenemise 
süsteemi, mis põhineks objektiivsetel 
kriteeriumidel, näiteks liikmesriikide 
palgatasemetega võrreldava 
miinimumpalga künnisel ning 
akadeemilisel kvalifikatsioonil. Vähima 
ühise nimetaja määratlemine 
palgakünnisena on vajalik selleks, et 
tagada kogu ühenduses riiki lubamise
tingimuste minimaalne ühtlustatus. 
Palgakünnis määratletakse 
miinimumtasemena, samal ajal kui 
liikmesriigid võivad määratleda kõrgema 
palgakünnise. Liikmesriigid peaksid 
kinnitama oma künnise kooskõlas enda 
vastavate tööturgude olukorra ja 
korraldusega ning üldise 
sisserändepoliitikaga.

Or. en

 Selgitus

Sinise kaardi direktiivi ja töötajate lähetamise direktiiviga sarnane säte.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Siiski leitakse, et viitamine 
käesolevas direktiivis kolmandate riikide 
kodanikest au pair’idele on ühtlustamise 
mõttes olulise mõju avaldamiseks piiratud 
ulatusega; seetõttu oleks vaja sihipärast ja 
konkreetset ettepanekut võtta nende 
Euroopa Liidus viibimise kohta vastu 
eraldi direktiiv.
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Or. en

 Selgitus

Au pair’idega seoses oleks vaja käesolevas direktiivis määratleda teatud minimaalne 
ühtlustamine, kuid seda tuleks täpsemalt käsitleda eraldi ja ainult sellele kategooriale 
keskenduvas direktiivis.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liitu tööle saabuvad ettevõtjasiseselt 
üleviidavad tasustatud praktikandid ei 
peaks kuuluma käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse, kuna nende suhtes 
kohaldatakse [direktiivi 2013/xx/EL 
ettevõtjasisese üleviimise kohta].

välja jäetud

Or. en

 Selgitus

Lisatud artiklis 2, kus on sõnaselge viide praktikantidele ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate 
direktiivi raames – käesolev direktiiv neid üleviimisi ei hõlma.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Kuna pragu puudub seoses 
kolmandate riikide kodanikest au 
pair’idega liidu tasandi õiguslik raamistik, 
millega tagada nende õiglane kohtlemine, 
tuleks kehtestada sätted, mis käsitleksid 
nende kui eriti haavatava rühma 
konkreetseid vajadusi. Käesoleva 
direktiiviga tuleks ette näha tingimused, 
mida peaksid täitma nii au pair kui ka 
vastuvõttev perekond, eelkõige seoses 
nendevahelise lepinguga, mis peaks 

(21) Au pair ei kuulu üliõpilaste ega 
töötajate kategooriasse, vaid on eri 
kategooria, millel on mõlema omadusi; 
seetõttu on vaja anda välja suunised, mis 
tagaksid, et au pair’ide eristaatust 
tunnustataks ja kaitstaks, et nende 
töötingimused ja sotsiaalkaitsega 
hõlmamine oleksid kindlaks määratud 
ning et au pair’ide sektor oleks riiklikul ja 
rahvusvahelisel tasandil asjakohaselt 
reguleeritud. Kuna praegu puudub seoses 
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sisaldama selliseid üksikasju nagu
taskuraha saamine.

kolmandate riikide kodanikest au 
pair’idega liidu tasandi õiguslik raamistik, 
millega tagada nende õiglane kohtlemine, 
tuleks kehtestada sätted, mis käsitleksid 
nende kui eriti haavatava rühma 
konkreetseid vajadusi. Käesoleva 
direktiiviga tuleks ette näha tingimused, 
mida peaksid täitma nii au pair kui ka 
vastuvõttev perekond, eelkõige seoses 
nendevahelise lepinguga, mis peaks olema 
õiguslikult siduv, tagades au pair’idele 
piisava sotsiaalkaitse,1 sätestades 
sõnaselgelt nende õigused, vastutuse ja 
ülesannete iseloomu, töötunnid nädalas, 
selle, kui suurt taskuraha nad saavad, ning 
välistades nende saamise potentsiaalseks 
inimkaubanduse või seksuaalse 
ärakasutamise ohvriks2.

__________________
1 Euroopa sotsiaalharta. 
2 GAATW (ülemaailmse naistega 
kaubitsemise vastase ühenduse) dokument 
ning EP poliitikaosakonna C teatis 
kodutöötajate kuritarvitamise kohta 
Euroopas: au pair’id.

Or. en

 Selgitus

Au pair’id moodustavad erikategooria, millel on nii töötajate kui ka üliõpilaste kategooria 
omadusi; seetõttu on kohane võtta selle kohta vastu erisätted.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Loal tuleks märkida asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku staatus ja 
vastavad liikuvusmeetmeid sisaldavad liidu 
programmid. Liikmesriik võib esitada 
täiendava teabe paberkandjal või 
elektrooniliselt, juhul kui see ei loo 

(23) Loal tuleks märkida asjaomase 
kolmanda riigi kodaniku õiguslik staatus ja
perekonnaseis, võimalikud töölepingud, 
tasustamata praktika pakkumised, 
kokkulepitud õpingute ja vabatahtliku töö 
iseloom ning vastavad liikuvusmeetmeid 
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lisatingimusi. sisaldavad liidu teadus- või muud
programmid. Liikmesriik võib esitada 
täiendava teabe paberkandjal või 
elektrooniliselt, juhul kui see ei loo 
lisatingimusi.

Or. en

 Selgitus

Eespool nimetatud õiguslik staatus ja perekonnaseis viitavad isiku kodakondsusele ja 
perekonnaseisule, mis on seotud otseselt perekonna taasühinemise õigusega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Liikmesriigid võivad taotlejatelt 
taotluste menetlemise eest tasu võtta. Tasu 
peaks olema proportsionaalne riigis 
viibimise eesmärgiga.

(25) Liikmesriigid võivad taotlejatelt 
taotluste menetlemise eest tasu võtta. Tasu 
peaks olema proportsionaalne riigis 
viibimise eesmärgiga ning taotleja 
rahalise olukorraga, samuti peaks olema 
võimalus vastuvõtva asutuse või 
perekonna poolseks hüvitamiseks 
tasustamata praktikantide ja au pair’ide 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Mitmes liikmesriigis õppivate 
kolmandate riikide kodanikest teadlaste, 
üliõpilaste ja tasustatud praktikantide 
liidusisene liikuvus peab olema 
hõlbustatud. Teadlaste puhul tuleks 
käesoleva direktiiviga parandada eeskirju, 

(31) Teadlaste puhul tuleks käesoleva 
direktiiviga parandada eeskirju, mis on 
seotud sõnaselgelt määratletud 
ajavahemiku pikendamise võimalusega, 
mille puhul esimese liikmesriigi antud luba 
võiks hõlmata viibimist teises liikmesriigis 
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mis on seotud ajavahemikuga, mille puhul 
esimese liikmesriigi antud luba peaks 
hõlmama viibimist teises liikmesriigis ilma 
uut vastuvõtulepingut sõlmimata. 
Parandusi tuleks teha seoses üliõpilaste 
olukorraga ning uue rühmaga, kelleks on 
tasustatud praktikandid, võimaldades neil 
viibida teises liikmesriigis kolme- kuni 
kuuekuuliste ajavahemike kaupa, eeldusel 
et nad vastavad käesolevas direktiivis 
sätestatud üldtingimustele. Kolmandate 
riikide kodanikest praktikantide suhtes, kes 
saabuvad liitu ettevõtjasiseselt üleviidavate 
töötajatena, tuleks kooskõlas nende 
ümberpaigutamise laadiga kohaldada 
konkreetseid liidusisest liikuvust 
käsitlevaid sätteid vastavalt [direktiivile 
2013/xx/EL ettevõtjasisese üleviimise 
kohta].

ilma uut vastuvõtulepingut sõlmimata; see 
nõuaks aga uue liikmesriigi nõustumist 
juhul, kui selline pikendamine sisaldus 
algses töölepingus osana täidetava 
teadusprogrammi erivajadustest.
Parandusi tuleks teha seoses üliõpilaste 
olukorraga ning uue rühmaga, kelleks on 
tasustatud praktikandid, võimaldades neil 
viibida teises liikmesriigis kolme- kuni 
kuuekuuliste sõnaselgelt määratletud 
ajavahemike kaupa, eeldusel et nad 
vastavad käesolevas direktiivis sätestatud 
üldtingimustele ja et kehtestatud on 
piisavad meetmed võimalike kuritarvituste 
ohtude vältimiseks. Kolmandate riikide 
kodanikest praktikantide suhtes, kes 
saabuvad liitu ettevõtjasiseselt üleviidavate 
töötajatena, tuleks kooskõlas nende 
ümberpaigutamise laadiga kohaldada 
konkreetseid liidusisest liikuvust 
käsitlevaid sätteid vastavalt [direktiivile 
2013/xx/EL ettevõtjasisese üleviimise 
kohta].

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Selleks et võimaldada kolmandate 
riikide kodanikest üliõpilastel paremini
katta osa oma õpingutega seotud kuludest, 
tuleks neile anda suurem juurdepääs 
tööturule, lähtudes käesolevas direktiivis 
sätestatud tingimustest, mis tähendab 
vähemalt 20 töötundi nädalas. Põhimõte, 
et üliõpilastele võimaldatakse juurdepääs 
tööturule, peaks olema üldine reegel. 
Siiski peaks liikmesriikidel 
erandolukordades olema võimalus 
arvestada olukorda oma riiklikul tööturul, 
kuigi selle tulemuseks ei tohi olla 

(33) Selleks et võimaldada kolmandate 
riikide kodanikest üliõpilastel katta osa 
oma õpingutega seotud kuludest, tuleks 
neile anda samasugused võimalused ja
juurdepääs tööturule kui need, mis on 
vastavalt olemas ELi kodanikest 
üliõpilastel: võttes arvesse, et
liikmesriikidel peaks olema võimalus 
hinnata olukorda oma riiklikul tööturul ja 
anda üliõpilastele, kes soovivad tegeleda 
majandustegevusega, tööloa saamiseks 
eelnev volitus. Juurdepääs tööturule 
tuleks tagada, ilma et see piiraks 
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tööõiguse täielik keelustamine. liikmesriikide pädevust seda juurdepääsu 
reguleerida.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 a) Kolmandate riikide kodanikest 
üliõpilaste riiki lubamine ja vastuvõtt 
koolides ja ülikoolides ei tohiks välistada 
osalise tööajaga töötamise võimalusi, 
tingimusel, et see ei kahjusta hariduse 
omandamist kui nende riigis viibimise 
peaeesmärki.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 b) 10 töötundi nädalas ületava töö 
võimalust ei tohiks välistada, kuid seda 
võiks lubada ainult juhul, kui 
potentsiaalne tööandja ei saa värvata 
ühtegi võrdselt kvalifitseeritud töötut 
inimest, kes on registreeritud liikmesriigi 
tööhõivetalituses.

Or. en
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 33 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33 c) Üliõpilaste töötamist peaks lubama 
ja jälgima vastav asutus koostöös 
liikmesriigi tööhõivetalitusega; töötamise 
eeltingimus, eelkõige käesoleva direktiivi 
reguleerimisalas, peaks olema 
akadeemiliste ülesannete edukas täitmine.

Or. en

 Selgitus

Täpsustus seoses kolmandate riikide kodanike staatusega kas üliõpilasena või osalise 
tööajaga töötajana ning asutuse vastutusega on puudu.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Osana püüdest tagada kõrgelt 
kvalifitseeritud tööjõud tulevikus, peaksid 
liikmesriigid võimaldama liidus ülikooli 
lõpetavatel üliõpilastel jääda oma 
territooriumile veel 12 kuuks pärast algse 
loa lõppemist, eesmärgiga otsida 
töövõimalusi või asutada ettevõte. 
Liikmesriigid peaksid sama lubama ka 
teadlaste puhul, kui nad on lõpule viinud 
vastuvõtulepingus osutatud
uurimisprojekti. Selle tulemuseks ei tohiks 
olla automaatne õigus juurdepääsuks 
tööturule või ettevõtte asutamiseks. 
Asjaomastel kolmandate riikide kodanikel 
võidakse kooskõlas artikliga 24 paluda
esitada tõendeid.

(34) Osana püüdest tagada kõrgelt 
kvalifitseeritud tööjõud tulevikus peaks 
liikmesriikidel olema õigus võimaldada
liidus ülikooli lõpetavatel üliõpilastel jääda 
oma territooriumile veel kuueks kuuks
pärast algse loa lõppemist, eesmärgiga 
otsida töövõimalusi või asutada ettevõte. 
Liikmesriigid peaksid saama seda lubada
ka teadlaste puhul, kui nad on lõpule 
viinud uurimisprojekti, olenevalt 
vastuvõtulepingust, töölepingust ja 
konkreetse liikmesriigi tööturu 
tingimustest. See ei tohiks tähendada 
automaatset õigust juurdepääsuks 
tööturule või ettevõtte asutamiseks, vaid 
olema liikmesriikide otsus, mis tugineb 
teatud eeltingimustel ning taotlusel 
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esitada tõendeid kooskõlas artikliga 24.

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Selleks et muuta liit kolmandate 
riikide teadlaste, üliõpilaste, õpilaste, 
praktikantide, vabatahtlike ja au pair’ide 
jaoks atraktiivsemaks, on oluline tagada 
nende õiglane kohtlemine vastavalt 
aluslepingu artiklile 79. Nimetatud 
rühmadel on õigus vastuvõtva liikmesriigi 
kodanikega võrdsele kohtlemisele 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. detsembri 2011. aasta 
direktiivile 2011/98/EL kolmandate riikide 
kodanikele liikmesriigis elamist ja 
töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise 
ühtse menetluse ning liikmesriigis 
seaduslikult elavate kolmandatest riikidest 
pärit töötajate ühiste õiguste kohta.
Kolmandate riikide kodanikest teadlaste 
puhul tuleks lisaks direktiiviga 
2011/98/EL antavatele õigustele säilitada 
seoses määruses nr 883/2004 
(sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise kohta) määratletud 
teatavat liiki sotsiaalkindlustusega 
soodsamad õigused võrdsele kohtlemisele 
kui vastuvõtva liikmesriigi kodanikel. 
Kõnealuse direktiiviga nähakse praegu ette 
võimalus, et liikmesriik võib piirata 
võrdset kohtlemist seoses teatavat liiki 
sotsiaalkindlustusega, sealhulgas 
perehüvitised, ja see piirangute seadmise 
võimalus võib teadlasi kahjustada. Lisaks, 
sõltumata sellest, kas liidu või vastuvõtva 
liikmesriigi õigusega nähakse kolmandate 
riikide kodanikest kooliõpilastele, 
vabatahtlikele, tasustamata praktikantidele 

(36) Selleks et muuta liit kolmandate 
riikide teadlaste, üliõpilaste, õpilaste, 
praktikantide, vabatahtlike ja au pair’ide 
jaoks atraktiivsemaks, on oluline tagada 
nende õiglane kohtlemine vastavalt 
aluslepingu artiklile 79. Kolmandate riikide 
kodanikest teadlaste õigused vastuvõtva 
liikmesriigi kodanikega võrdsele 
kohtlemisele seoses teatavat liiki 
sotsiaalkindlustusega on lisaks 
direktiiviga 2011/98/EL antavatele 
õigustele määratletud määruses nr 
883/2004 (sotsiaalkindlustusskeemide 
kooskõlastamise kohta) ja tuleks säilitada. 
Kõnealuse direktiiviga nähakse praegu ette 
võimalus, et liikmesriik võib piirata 
võrdset kohtlemist seoses teatavat liiki 
sotsiaalkindlustusega, sealhulgas 
perehüvitised, ja see piirangute seadmise 
võimalus võib teadlasi kahjustada. Lisaks, 
sõltumata sellest, kas liidu või vastuvõtva 
liikmesriigi õigusega nähakse kolmandate 
riikide kodanikest kooliõpilastele, 
vabatahtlikele, tasustamata praktikantidele 
ja au pair’idele ette juurdepääs tööturule, 
peaks neil olema õigus vastuvõtva 
liikmesriigi kodanikega võrdsele 
kohtlemisele seoses juurdepääsuga 
kaupadele ja teenustele ning üldsusele 
kättesaadavate kaupade ja teenuste 
pakkumisele.
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ja au pair’idele ette juurdepääs tööturule, 
peaks neil olema õigus vastuvõtva 
liikmesriigi kodanikega võrdsele 
kohtlemisele seoses juurdepääsuga 
kaupadele ja teenustele ning üldsusele 
kättesaadavate kaupade ja teenuste 
pakkumisele.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kolmandate riikide kodanike 
liikmesriikide territooriumile sisenemise ja 
seal elamise tingimused teadustöö, 
õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja 
tasustamata praktika, vabatahtliku 
teenistuse, või au pair’ina töötamise 
eesmärgil pikemaks ajavahemikuks kui 90 
päeva;

a) kolmandate riikide kodanike 
liikmesriikide territooriumile sisenemise ja 
seal elamise ning töötamise tingimused 
teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, 
tasustatud ja tasustamata praktika, 
vabatahtliku teenistuse, või au pair’ina 
töötamise eesmärgil pikemaks 
ajavahemikuks kui 90 päeva;

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tingimused, mis käsitlevad kolmandate 
riikide kodanikest üliõpilaste ja tasustatud 
praktikantide sisenemist muusse 
liikmesriiki kui see liikmesriik, kes 
väljastab esimesena käesoleva direktiivi 
alusel kolmanda riigi kodanikule loa, ja 
seal kauem kui 90 päeva elamist;

b) tingimused, mis käsitlevad kolmandate 
riikide kodanikest üliõpilaste ja tasustatud 
praktikantide sisenemist muusse 
liikmesriiki kui see liikmesriik, kes 
väljastab esimesena käesoleva direktiivi 
alusel kolmanda riigi kodanikule loa, ja 
seal kauem kui 90 päeva elamist ning 
töötamist;
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Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tingimused, mis käsitlevad kolmandate 
riikide kodanikest teadlaste sisenemist 
muusse liikmesriiki kui see liikmesriik, kes 
väljastab esimesena käesoleva direktiivi 
alusel kolmanda riigi kodanikule loa, ja 
seal elamist.

c) tingimused, mis käsitlevad kolmandate 
riikide kodanikest teadlaste sisenemist 
muusse liikmesriiki kui see liikmesriik, kes 
väljastab esimesena käesoleva direktiivi 
alusel kolmanda riigi kodanikule loa, ja 
seal elamist ning töötamist.

Or. en

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kes saabuvad liitu praktikandina 
ettevõtjasisese üleviimise raames [direktiiv
2013/xx/EL ettevõtjasisese üleviimise 
kohta].

g) kes saabuvad liitu tasustatud
praktikandina ettevõtjasisese üleviimise 
raames ja kuuluvad [direktiivi 2013/xx/EL 
ettevõtjasisese üleviimise kohta] 
reguleerimisalasse.

Or. en

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) kes taotlevad luba liikmesriiki 
sisenemiseks ja seal elamiseks ELi sinise 
kaardi omanikena direktiivi 2009/50/EÜ 
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tähenduses, et töötada kvalifitseeritud 
töötajatena liikmesriigi territooriumil;

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g b) kes on lubatud liikmesriigi 
territooriumile hooajaliste töötajatena;

Or. en

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g c) kes on hõlmatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 
1996. aasta direktiiviga 96/71/EÜ 
töötajate lähetamise kohta seoses teenuste 
osutamisega,1 tingimusel et nad on 
lähetatud asjaomase liikmesriigi 
territooriumile;
__________________
1 EÜT L 18, 21.1.1997, lk 22.

Or. en

 Selgitus

Selguse huvides tuleks käesolevast direktiivist välja jätta juba teiste direktiividega hõlmatud 
kategooriad.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „tasustatud praktikant” − kolmanda riigi 
kodanik, kes on lubatud liikmesriigi 
territooriumile tasustatud praktika 
sooritamiseks vastavalt asjaomase 
liikmesriigi õigusaktidele;

f) „tasustatud praktikant” − kolmanda riigi 
kodanik, kellel on varasem asjakohane 
haridus või kvalifikatsioon, kes on 
väljaõppel olev töötaja karjääri 
arendamise eesmärgil, töötades 
töölepingu alusel, ning kes on lubatud 
liikmesriigi territooriumile tasustatud 
praktika sooritamiseks vastavalt asjaomase 
liikmesriigi õigusaktidele või 
kohaldatavale kollektiivlepingule;

Or. en

 Selgitus

Määratlus senisel kujul ei maini tasustatud praktikandina tegutsemise eesmärki ega viita 
töösuhtele, mis tasustamisega kaasneb.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „au pair” − kolmanda riigi kodanik, 
keda liikmesriigi territooriumil elav 
perekond võtab ajutiselt vastu vastutasuna 
kergete majapidamistööde ja 
lastehoidmise eest, et ta saaks parandada 
oma keeleoskust ja vastuvõtva riigi 
tundmist;

i) „au pair” − kolmanda riigi noor 
täiskasvanu vanuses 18–30 aastat, keda 
liikmesriigi territooriumil elav vastuvõttev
perekond võtab ajutiselt vastu piiritletud 
ajavahemiku jooksul, mil ta täiendab oma 
haridust, keeleoskust ja vastuvõtva riigi 
kultuuri tundmist, vastutasuna väiksemate 
majapidamistööde ja lastehoidmise eest;

Or. en
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 Selgitus

Sõnastus kooskõlas Euroopa Nõukogu 1968. aasta Euroopa lepinguga, mida on kasutanud 
rahvusvaheline au pair’i organisatsioonide liit ja mis sisaldub parlamendi kõnealust küsimust 
käsitlevas poliitilises raportis.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

m) „palk” − osutatud teenuste eest mis 
tahes vormis saadav tasu, mida siseriiklike 
õigusaktide või kehtiva tava kohaselt 
käsitatakse töösuhte lahutamatu osana;

m) „palk” − palk või töötasu või mis tahes 
muu tasu kas sularahas või 
loonuspalgana, mida töötaja saab otseselt 
seoses oma tööga enda tööandjalt ja mis 
on võrdväärne osutatud teenustega ning
mida siseriiklike õigusaktide või 
kohaldatava kollektiivlepingu või kehtiva 
tava kohaselt käsitatakse töösuhte 
lahutamatu osana;

Or. en

 Selgitus

Määratlus on nõrk, eriti käesoleva direktiivi jaoks, mis sisaldab au pair’idega seotud 
küsimusi. Rääkimata vajadusest rõhutada töösuhet.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt n

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n) „töötamine” − siseriikliku õigusega 
reguleeritud või kehtiva tava kohane mis 
tahes vormis tööd hõlmav tegevus tööandja 
tarbeks, tema juhtimisel ja järelevalve all;

n) „töötamine” − siseriikliku õigusega või 
kohaldatava kollektiivlepinguga 
reguleeritud või kehtiva tava kohane 
mingis vormis tööd hõlmav tegevus 
tööandja tarbeks, tema juhtimisel ja 
järelevalve all; see hõlmab seaduslikku 
lepingut kahe osapoole, tööandja ja 
töövõtja vahel, millega luuakse tööandja 
ja töövõtja vahel vastastikused õigused ja 
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kohustused;

Or. en

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n a) „tööandja” – mis tahes füüsiline või 
juriidiline isik, kelle tarbeks või kelle 
juhtimisel ja/või järelevalve all tööd 
tehakse1;
__________________
1 Direktiiv 2009/52/EÜ. 

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt n b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n b) „pereliikmed” – kolmandate riikide 
kodanikud, nagu on määratletud direktiivi 
2003/86/EÜ artiklis 4;

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt n c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n c) „kõrghariduskraad” – diplom, 
tunnistus või muu ametliku 
kvalifikatsiooni tõend, mille on 
väljastanud pädev asutus ning mis 
kinnitab keskharidusjärgse 
kõrgharidusprogrammi, nimelt 
haridusasutuse, mida on asukohariik 
tunnustanud kõrgharidusasutusena, 
pakutava kursuste komplekti edukat 
läbimist. Käesoleva direktiivi 
kohaldamisel võetakse kõrghariduskraadi 
arvesse tingimusel, et selle omandamiseks 
vajalik õpe kestab vähemalt kolm aastat, 
andes juurdepääsu doktorikraadidele ja -
programmidele1.
__________________
1 ELT L 155, 18.6.2009, lk 21.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt n d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n d) „vastuvõttev perekond” – perekond, 
sealhulgas üksikvanemaga perekond, 
millel on tüüpiliselt vähemalt üks alla 
18aastane sama katuse all elav laps, ja 
mis võtab au pair’i ajutiselt vastu ja laseb 
tal jagada oma igapäevast pereelu 
liikmesriigi territooriumil vastuvõtva 
perekonna ja au pair’i vahel sõlmitud 
õiguslikult siduva lepingu alusel;

Or. en

 Selgitus

Viide üksikvanemaga perekondadele on puudu ning Euroopa Nõukogu ja teiste 
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poliitikauuringute alusel on lisatud vanusepiirang ka perekonna lastega seoses, kuna 
lapsehoidmine on üks põhjuseid, miks keegi peaks vajama au pair’i. See leping peaks olema 
õiguslikult siduv, et vältida ärakasutamise ja ebaõiglase kohtlemise juhtumeid.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide 
õigust võtta seoses artiklitega 21, 22, 23, 
24, 25 ja 29, eelkõige liikuvuspartnerluste 
kontekstis vastu või jätta kehtima sätted, 
mis on soodsamad direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate isikute 
suhtes.

2. Käesolev direktiiv ei piira liikmesriikide 
õigust võtta vastu või jätta kehtima sätted, 
mis on soodsamad direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluvate isikute 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) esitab liikmesriigi nõutava tõendi selle 
kohta, et tema riigis viibimise ajal on tal 
piisavad vahendid oma elamis-, koolitus- ja 
tagasisõidukulude katmiseks, ilma et see 
piiraks iga üksikjuhu eraldi läbivaatamist.

f) esitab liikmesriigi nõutava tõendi selle 
kohta, et tema riigis viibimise ajal on tal 
piisavad vahendid oma elamis-, koolitus- ja 
tagasisõidukulude katmiseks, ilma et see 
piiraks iga üksikjuhu eraldi läbivaatamist. 
Sellise tõendi esitamine on vajalik, kui 
kolmanda riigi kodanik saab toetuse või 
stipendiumi või on saanud vastuvõtvalt 
perekonnalt lubaduse sponsorluse 
pakkumiseks või ettevõttelt tööpakkumise;

Or. en

 Selgitus

Toetuste, stipendiumide või sponsorluse võimalust tuleks maksustamisega seotud põhjustel 
ning liikmesriigi haldusasutuse poolse kontrolli parandamise huvides nimetada ning seda 
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peab kolmanda riigi kodanik alati deklareerima.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) esitab oma aadressi asjaomase 
liikmesriigi territooriumil.

Or. en

 Selgitus

Kajastab muude kolmandate riikide kodanikke käsitlevate direktiivide sõnastust.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) esitama vastavalt artikli 9 lõigetele 1 ja 2 
teadusasutuse allkirjastatud 
vastuvõtulepingu;

a) esitama siseriiklikes õigusaktides 
sätestatud ja vastavalt artikli 9 lõigetele 1 
ja 2 teadusasutuse allkirjastatud kehtiva
vastuvõtulepingu, mis hõlmab kehtivat 
töölepingut või siduvat tööpakkumist 
teadlasena;

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) esitama kehtiva reisidokumendi 
kooskõlas artikliga 6 ning esitama tõendi 
haiguskindlustuse omamise kohta või 
juhul, kui see on siseriiklikes õigusaktides 
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sätestatud, haiguskindlustuse taotlemise 
kohta kõigi tavaliselt asjaomase 
liikmesriigi kodanike puhul kaetud riskide 
vastu ajavahemikeks, mil sellist 
kindlustuskatet või vastavat õigust 
hüvitistele ei ole tagatud seoses 
töölepinguga või töölepingust tulenevalt;

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) esitama asjaomaselt teadusasutuselt 
saadud kehtiva kinnituse nõutavate 
akadeemiliste kvalifikatsioonide omamise 
kohta selleks, et olla teadusprojekti 
konkreetses valdkonnas teadlasena 
tunnustatud;

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid võivad vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele vastu võtta 
taotluse, mis on esitatud ajal, mil 
asjaomane kolmanda riigi kodanik juba 
viibib selle liikmesriigi territooriumil.

5. Liikmesriigid võivad vastavalt 
siseriiklikele õigusaktidele vastu võtta 
taotluse, mis on esitatud ajal, mil 
asjaomane kolmanda riigi kodanik juba 
viibib selle liikmesriigi territooriumil oma 
doktorikraadi saamise eesmärgil.

Or. en
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid otsustavad, kas
loataotluse peab esitama teadlane või 
asjaomane teadusasutus.

6. Loataotluse peab esitama asjaomane
teadusasutus täielikus koostöös ja 
kokkuleppel tulevase teadlasega.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Enne taotluse või vastuvõtulepingu 
kohta otsuse tegemist ning kaaludes 
artiklite 6 ja 16 kohaste lubade 
uuendamist teadlase seadusliku töö 
esimese aasta vältel võivad liikmesriigid 
uurida tööturu olukorda ja kohaldada 
oma siseriiklikke menetlusi seoses vaba 
töökoha täitmise nõuetega.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Kui pere taasühendamise nõuded on 
asjakohased ja täidetud, peab kolmanda 
riigi kodanikust teadlane selle 
deklareerima ning esitama koos 
loataotlusega seaduslikud dokumendid 
oma pereliikmete kohta.
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Or. en

 Selgitus

Sõnastus, mis on sarnane direktiividega, mis käsitlevad teadlasi, sinist kaarti ja perede 
taasühendamist ning ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjate 
vastaseid karistusi.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) teave teadusasutuse ja teadlase vahelise 
õigussuhte kohta;

e) teadusasutuse ja teadlase vahelise 
töösuhte täpne kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) teave teadlase töötingimuste kohta. f) teadlase töötingimuste ja 
sotsiaalkindlustusega kaitstuse täpne 
kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) teave teadlase kvalifikatsioonide 
kohta seoses uuringu valdkonna ja 
eesmärkidega;
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Or. en

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) tõendid haiguskindlustuse omamise 
või taotlemise kohta kõigi konkreetse 
liikmesriigi kodanike puhul kaitstud 
riskide vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eritingimused praktikantidele Eritingimused tasustamata või tasustatud 
praktikantidele

Or. en

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) olema allkirjastanud praktikalepingu, 
mille on vajaduse korral heaks kiitnud 
asjaomase liikmesriigi pädev ametiasutus 
vastavalt oma siseriiklikele õigusaktidele 
või haldustavadele, praktika sooritamiseks 
avaliku või erasektori ettevõttes või 
riiklikus või erakutseõppeasutuses, mida 
liikmesriik tunnustab vastavalt oma 

a) omama allkirjastatud praktikalepingut 
või töölepingut, mille on vajaduse korral 
heaks kiitnud asjaomase liikmesriigi pädev 
ametiasutus vastavalt oma siseriiklikele 
õigusaktidele või haldustavadele, praktika 
sooritamiseks avaliku või erasektori 
ettevõttes või riiklikus või 
erakutseõppeasutuses, mida liikmesriik 
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õigusaktidele või haldustavadele. tunnustab vastavalt oma õigusaktidele või 
haldustavadele.

Or. en

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) esitama liikmesriigi nõudmisel tõendi 
selle kohta, et tema varasem asjakohane 
haridus või kvalifikatsioon või ametialane
kogemus on selline, mis võimaldab tal 
töökogemusest kasu saada;

b) esitama liikmesriigi nõudmisel tõendi 
selle kohta, et tema varasem asjakohane 
kõrghariduskraad või ametialane
kvalifikatsioon on selline, mis võimaldab 
tal töökogemusest kasu saada;

Or. en

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) esitama tõendi selle kohta, et tema 
riigis viibimise ajal on tal piisavad 
vahendid oma elamis-, koolitus- ja 
tagasisõidukulude katmiseks. Liikmesriik 
avaldab selle tagamiseks vajalikud 
minimaalsed igakuised vahendid, ilma et 
see piiraks iga juhtumi individuaalset 
kontrollimist.

Or. en

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis a osutatud lepingus kirjeldatakse 
praktikaprogrammi, täpsustatakse selle 
kestus, praktikandi programmi täitmisel 
juhendamise tingimused, tema tööaeg, 
õigussuhe vastuvõtva üksusega ning juhul 
kui praktikant saab palka, talle makstav 
palk. 

Punktis a osutatud lepingus kirjeldatakse 
praktikaprogrammi, täpsustatakse selle 
kestus, praktikandi programmi täitmisel 
juhendamise tingimused, tema tööaeg, 
õigussuhe vastuvõtva üksusega ning juhul 
kui praktikant saab palka, talle makstav 
palk ning kõik muud töötingimused, 
kaasa arvatud hüvitised ja 
sotsiaalkindlustuskaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad nõuda vastuvõtva 
üksuse kinnitust selle kohta, et kolmanda 
riigi kodanik ei täida ametikohta.

2. Liikmesriigid võivad nõuda vastuvõtva 
üksuse kinnitust selle kohta, et kolmanda 
riigi kodanik ei täida ametikohta, 
tagamaks, et võõrtöötajaid ei kasutata ära 
odava tööjõuna äriühingute 
kasumimarginaalide suurendamiseks, 
edendades seeläbi sotsiaalset dumpingut.

Or. en

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) olema vähemalt 17-aastane ja 
maksimaalselt 30-aastane või 
konkreetsetel põhjendatud juhtudel üle
30-aastane;

a) olema vähemalt 18-aastane või jõudnud 
oma liikmesriigi õiguse järgi seaduslikku 
ikka, mis lubab lepinguid sõlmida, kuid 
mitte üle 30-aastane;
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Or. en

 Selgitus

Nagu au pair’i mõiste määratluses on öeldud, tuleb vältida alaealiste ärakasutamise olukordi 
ning 18 aastat on enamikus liikmesriikides seaduslik täiskasvanu iga ja iga, mil inimesel on 
seaduse järgi lubatud sõlmida lepinguid ilma vanema nõusolekuta. Tuleks siiski pöörata 
tähelepanu kolmandate riikide õigusaktidele seoses seadusliku eaga, mil saadakse enamik 
täiskasvanu õiguseid.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) esitama tõendi, et vastuvõttev perekond 
vastutab tema eest kogu tema asjaomase 
liikmesriigi territooriumil viibimise ajal, 
eelkõige seoses tema elatusraha, majutuse, 
tervishoiu, võimaliku emaduse või 
õnnetusjuhtumitega;

b) esitama tõendi, et vastuvõttev perekond 
vastutab tema eest kogu tema asjaomase 
liikmesriigi territooriumil viibimise ajal, 
eelkõige seoses tema elatusraha, majutuse, 
tervishoiu või õnnetusjuhtumitega, andes 
vajaduse korral abi eriolukordades;

Or. en

 Selgitus

Emadus tuleks välja, et vältida käesoleva direktiivi kuritarvitamise olukordi. Eriolukorras 
antav abi on välismaal reisides esmatähtis ning tähendab abi andmist ootamatu vahejuhtumi, 
näiteks õnnetuse jms korral.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) esitama au pair’i ja vastuvõtva 
perekonna vahelise lepingu, milles on 
kirjas tema õigused ja kohustused, muu 
hulgas talle makstav taskuraha ja
asjakohane korraldus, mis võimaldab tal 
kursustel käia, ning osalemine igapäevaste 
perekohustuste täitmisel.

c) esitama õiguslikult siduva töölepingu, 
milles on sätestatud au pair’i ja 
vastuvõtva perekonna õigused ja 
lepingujärgsed kohustused ning mille 
alusel au pair saab majutuse ja toitlustuse 
vastutasuna selliste teenuste eest nagu 
kerged majapidamistööd ja lapsehoidmine 
vastuvõtvas perekonnas, ning au pair’i ja 
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vastuvõtva perekonna vahelise lepingu, 
milles on selgelt kirjas tema õigused ja 
kohustused, muu hulgas talle makstav 
taskuraha, asjakohane korraldus, mis 
võimaldab tal kursustel käia, kaasa 
arvatud vähemalt ühe täielikult vaba 
päeva võimaldamine nädalas, ning 
osalemine igapäevaste perekohustuste 
täitmisel, nimetades maksimaalse tundide 
arvu päevas, mida võib sellistes 
kohustustes osalemisele pühendada.

Or. en

 Selgitus

 Vt GAATW (ülemaailmse naistega kaubitsemise vastase ühenduse) 2013. aasta töödokumenti 
„Au Pair: Challenges to safe Migration and Decent Work” (au pair: turvalise rände ja 
inimväärse tööga seotud väljakutsed).

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Minimaalne taskuraha tuleks kehtestada 
riigi tasandil, määratledes selle võrdsena 
vähemalt võrreldavate töövaldkondade 
miinimumpalgaga vastuvõtvates riikides, 
ning see peaks kehtima kõigi au pair’ide 
suhtes (ilma et see piiraks paremate 
tingimuste kohaldamist).

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – punkt c – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Maksimaalne töötundide arv ei tohi 
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ületada 25 tundi nädalas, seejuures 
maksimaalselt 5 tundi päevas koos 
vähemalt ühe vaba täispäevaga nädalas 
või 8 tundi päevas koos kahe täielikult 
vaba päevaga nädalas.

Or. en

Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riigi tasandil kehtestatakse mehhanism, 
mis võimaldab au pair’idel vahetada 
vastuvõtvat perekonda, ning ootamatu 
lepingu lõpetamise korral antakse au 
pair’ile üks kuu aega uue vastuvõtva 
perekonna leidmiseks, sellisel juhul peab 
ta taotlema ka uut elamisluba. Au pair’il 
lubatakse viibida sisserändajate 
teenistuselt vastuse ootamise ajal 
külalisena uues vastuvõtvas perekonnas. 
Sisserändeasutused võtavad uue elamisloa 
väljastamisel arvesse vastuvõtva 
perekonna vahetamise põhjuseid.

Or. en

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid väljastavad teadlastele loa 
vähemalt üheks aastaks ja pikendavad 
seda, kui artiklites 6, 7 ja 9 sätestatud 
tingimused on jätkuvalt täidetud. Kui 
uurimisprojekti kestus on kavandatud 
lühemaks ajaks kui üks aasta, antakse 

1. Liikmesriigid väljastavad teadlastele loa, 
sealhulgas elamis- ja tööloa, vähemalt 
üheks aastaks ja pikendavad seda, kui 
artiklites 6, 7 ja 9 sätestatud tingimused on 
jätkuvalt täidetud. Kui uurimisprojekti 
kestus on kavandatud lühemaks ajaks kui 
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projekti kestuse ajaks. üks aasta, antakse projekti kestuse ajaks.

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Praktikantidele väljastatud 
loa kehtivusaeg vastab kas praktika 
kestusele või on maksimaalselt üks aasta. 
Erandjuhtudel võib seda ainult üks kord ja 
elamisloa vormis pikendada liikmesriigis 
selle siseriiklike õigusaktide või 
haldustavade alusel tunnustatud 
kutsekvalifikatsiooni omandamiseks 
vajaliku aja võrra, eeldusel et loa omanik 
vastab endiselt artiklites 6 ja 12 sätestatud 
tingimustele.

4. Praktikantidele väljastatud loa või 
tasustatud praktikantidele väljastatud 
elamis- ja tööloa kehtivusaeg vastab kas 
praktika kestusele või on maksimaalselt 
üks aasta. Erandjuhtudel võib seda ainult 
üks kord ja elamisloa vormis pikendada 
liikmesriigis selle siseriiklike õigusaktide 
või haldustavade alusel tunnustatud 
kutsekvalifikatsiooni omandamiseks 
vajaliku aja võrra, eeldusel et loa omanik 
vastab endiselt artiklites 6 ja12 sätestatud 
tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad taotluse tagasi 
lükata, kui vastuvõttev üksus on taotluse 
kuupäevale vahetult eelneva 12 kuu vältel 
tahtlikult kaotanud töökoha, mida ta püüab 
uue taotluse abil täita.

2. Liikmesriigid lükkavad taotluse tagasi, 
kui vastuvõttev üksus on taotluse 
kuupäevale vahetult eelneva 12 kuu vältel 
tahtlikult kaotanud töökoha, mida ta püüab 
uue taotluse abil täita.

Or. en
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige - 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Kolmandate riikide kodanikest 
teadlastel, üliõpilastel, õpilastel, 
praktikantidel, vabatahtlikel ja au 
pair’idel on õigus vastuvõtva liikmesriigi 
kodanikega võrdsele kohtlemisele 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. detsembri 2011. aasta 
direktiivile 2011/98/EL kolmandate riikide 
kodanikele liikmesriigis elamist ja 
töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise 
ühtse menetluse ning liikmesriigis 
seaduslikult elavate kolmandatest riikidest 
pärit töötajate ühiste õiguste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina direktiivi 2011/98/EL artikli 12 
lõike 2 punktist b on kolmanda riigi 
kodanikest teadlastel õigus vastuvõtva 
liikmesriigi kodanikega võrdsele 
kohtlemisele seoses 
sotsiaalkindlustusskeemide, sealhulgas 
perehüvitiste kohaldamisega, nii nagu see 
on kindlaks määratud määruses nr 
883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta.

1. Erandina direktiivi 2011/98/EL artikli 12 
lõike 2 punktidest a ja b on kolmanda riigi 
kodanikest teadlastel ja üliõpilastel õigus 
vastuvõtva liikmesriigi kodanikega 
võrdsele kohtlemisele seoses hariduse ja 
kutseõppega ning
sotsiaalkindlustusskeemide, sealhulgas 
perehüvitiste kohaldamisega, nii nagu see 
on kindlaks määratud määruses nr 
883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik määrab selliseks 
tegevuseks lubatud tundide arvu nädalas 
või päevade või kuude arvu aastas, mis ei 
tohi olla vähem kui 20 tundi nädalas või 
vastav arv päevi või kuid aastas.

3. Iga liikmesriik määrab selliseks 
tegevuseks lubatud tundide arvu nädalas 
või päevade või kuude arvu aastas, mis ei 
tohi olla vähem kui 10 tundi nädalas või 
vastav arv päevi või kuid aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast teadusuuringute või õpingute lõppu 
liikmesriigis on kolmandate riikide 
kodanikel õigus jääda liikmesriigi 
territooriumile 12 kuuks töö otsimise või 
ettevõtte asutamise eesmärgil, kui artikli 6 
punktides a ja c–f sätestatud tingimused on 
jätkuvalt täidetud. Pärast kolme, kuid enne 
kuue kuu möödumist võidakse kolmandate 
riikide kodanikelt nõuda tõendit, et nad 
jätkavad töö otsimist või tegelevad 
ettevõtte asutamisega. Pärast kuue kuu 
möödumist võidakse kolmandate riikide 
kodanikelt nõuda lisaks tõendit, et neil on 
reaalne võimalus tööd saada või 
ettevõtlusega alustada.

Mis tahes võimalikud teadlaste ja 
üliõpilaste elukohastaatuse pikendamise 
sätted pärast nende tegelike tegevuste
(teadusuuringute või õpingute) lõppu 
liikmesriigis, milleks on antud elamisluba, 
peaksid olema vabatahtlikud ning jääma 
koos vastava ajavahemiku kestusega 
täielikult liikmesriikide pädevusse.
Liikmesriikidel on soovitatav kaaluda
asjaomaste kolmandate riikide kodanike
jaoks ajapikendust kuueks kuuks töö 
otsimise või ettevõtte asutamise eesmärgil, 
kui artikli 6 punktides a ja c–f sätestatud 
tingimused on jätkuvalt täidetud. Pärast 
kolme, kuid enne kuue kuu möödumist 
võidakse kolmandate riikide kodanikelt 
nõuda tõendit, et nad jätkavad töö otsimist 
või tegelevad ettevõtte asutamisega. Pärast 
kuue kuu möödumist võidakse kolmandate 
riikide kodanikelt nõuda lisaks tõendit, et 
neil on reaalne võimalus tööd saada või 
ettevõtlusega alustada.

Or. en
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 Selgitus

Perioodi pikendamine: Arvamuse koostaja ei nõustu 12-kuulise ajavahemikuga ning pakub 
selle asemele kuus kuud, kuna seda peetakse nimetatud eesmärgil piisavaks.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kõigi erinevate taotlejate / taotluste 
kategooriate jaoks, kes saavad loa 
teadusuuringute, õpingute, 
õpilasvahetuse, tasustatud või tasustamata 
praktika, vabatahtliku töö või au pair’ina 
töötamiseks, tuleks kehtestada ühtlustatud 
riiki lubamise kvootide arv, et vältida 
kuritarvituste ja pettuste riski riigi tasandi 
asutuste ja organisatsioonide poolt, ning 
need tuleks leppida kokku lähtuvalt 
liikmesriikide vastuvõtuvõimest nende 
majanduslike, tööturu ja hariduslike 
tingimuste alusel.

Or. en

 Selgitus

Nagu on sätestatud põhjenduses 35.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kõnealused erandid perekonna 
taasühinemise õigusest ei tohiks minna 
vastuollu ajude äravoolu vältimisega 
kolmandatest päritoluriikidest, nagu on 
direktiivis juba sätestatud. Veelgi enam, 
see õigus peaks olema kooskõlas 
liikmesriikides tunnustatud väärtuste ja 
põhimõtetega; selline kooskõla õigustab 
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võimalikku piiravate meetmete võtmist 
kooskõlas direktiivi 2003/86/EÜ 
põhjendusega 11.

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teadlane viibib teises liikmesriigis kuni 
kuus kuud, võib ta seal teadusuuringuid 
teha esimeses liikmesriigis sõlmitud 
vastuvõtulepingu alusel, tingimusel et tal 
on teises liikmesriigis piisavalt 
toimetulekuvahendeid ning ta ei kujuta 
ohtu teise liikmesriigi avalikule korrale, 
avalikule julgeolekule või rahva tervisele.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

 Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kolmanda riigi kodanikul, kes on 
käesoleva direktiivi alusel lubatud riiki 
üliõpilase või tasustatud praktikandina, 
lubatakse kauem kui kolme kuu jooksul, 
aga mitte pikemalt kui kuue kuu jooksul 
sooritada osa õpingutest/praktikast teises 
liikmesriigis, tingimusel et ta on enne teise 
liikmesriiki siirdumist edastanud teise 
liikmesriigi pädevale asutusele järgmised 
dokumendid:

Kolmanda riigi kodanikul, kes on 
käesoleva direktiivi alusel lubatud riiki 
üliõpilase, tasustatud praktikandina või 
teadlasena, võidakse lubada kauem kui 
kolme kuu jooksul, aga mitte pikemalt kui 
kuue kuu jooksul sooritada osa 
õpingutest/praktikast teises liikmesriigis, 
tingimusel et ta on enne teise liikmesriiki 
siirdumist edastanud teise liikmesriigi 
pädevale asutusele kontrollimiseks ja 
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heakskiitmiseks järgmised dokumendid:

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) eelmisest teenistusest saadud kehtiv 
kinnitav dokument, sealhulgas hinnang 
sotsiaalse käitumise kohta, nõutavate 
akadeemiliste kvalifikatsioonide omamise 
kohta selleks, et olla teadusprojektis, 
õpingutes või koolitusel konkreetses 
valdkonnas üliõpilasena, teadlasena või 
tasustatud praktikandina tunnustatud;

Or. en

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) enne esimesse liikmesriiki sisenemist on 
teada täielik loetelu liikmesriikidest, kuhu
teadlane või üliõpilane kavatseb minna;

a) enne esimesse liikmesriiki sisenemist on 
teada täielik loetelu liikmesriikidest, mille 
kohta teadlane või üliõpilane on teatanud, 
et kavatseb sinna minna;

Or. en

 Selgitus

Kasutada tuleks sooneutraalseid mõisteid.



PA\944251ET.doc 43/44 PE516.703v01-00

ET

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui teadlane kolib kooskõlas artiklitega 
26 ja 27 teise liikmesriiki ning kui 
perekond oli esimeses liikmesriigis juba 
loodud, võivad tema pereliikmed temaga 
kaasa minna või ühineda.

1. Kui teadlane kolib kooskõlas artiklitega 
26 ja 27 teise liikmesriiki ning kui 
perekond oli esimeses liikmesriigis juba 
loodud, võivad tema pereliikmed temaga 
kaasa minna või ühineda lähtuvalt 
juhtumipõhisest analüüsist.

Or. en

 Selgitus

Kasutada tuleks sooneutraalseid mõisteid.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tõendi selle kohta, et nad on elanud 
teadlase pereliikmena esimeses 
liikmesriigis;

b) tõendid, et tal on püsiv ja regulaarne 
sissetulek, millega ta suudab iseennast ja 
oma pereliikmeid ilma asjaomase 
liikmesriigi sotsiaalabita ülal pidada.

Or. en

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad nõuda taotlejatelt tasu 
maksmist taotluste käesoleva direktiivi 
kohase käsitlemise eest. Tasu suurus ei või 
ohustada direktiivi eesmärkide 

Liikmesriigid võivad nõuda taotlejatelt tasu 
maksmist taotluste käesoleva direktiivi 
kohase käsitlemise eest. Tasu suurus ei või 
olla ülemäärane ega ebaproportsionaalne 
nende rahalise olukorra / võimekuse 
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ET

saavutamist. suhtes, eriti tasustamata kategooriate 
puhul, näiteks praktikantidel ja au 
pair’idel.

Or. en

 Selgitus

Euroopa Kohtu otsuses kohtuasjas C-508/10 komisjon vs. Madalmaad sedastati, et tasu 
suurus ei tohi olla ülemäärane ega ebaproportsionaalne. Tasustamata isikukategooriate 
puhul peaks kehtima teatud laadi soodustus riigi poolt; see on Euroopa heaoluriigi alus.


