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Muudatusettepanek 33
Laurence J.A.J. Stassen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Töötajate vaba liikumine on keskne 
element liidu tõelise tööturu 
väljaarendamiseks, mis võimaldaks 
töötajatel liikuda kõrge töötuse määraga 
piirkondadest sinna, kus on 
tööjõupuudus. See aitaks rohkematel 
inimestel leida töökohti, mis vastavad 
paremini nende oskustele, ning ületada 
tööturu kitsaskohti.

(2) Töötajate vaba liikumine on
põhjustanud tõsist pettumust: odava Ida-
Euroopa tööjõu sissevool sunnib lääne-
eurooplasi (ebaausa konkurentsi tõttu) 
tööturult lahkuma ning põhjustab 
kuritegevust ja muid probleeme.

Or. nl

Muudatusettepanek 34
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Töötajate vaba liikumine on keskne 
element liidu tõelise tööturu 
väljaarendamiseks, mis võimaldaks 
töötajatel liikuda kõrge töötuse määraga 
piirkondadest sinna, kus on 
tööjõupuudus. See aitaks rohkematel 
inimestel leida töökohti, mis vastavad 
paremini nende oskustele, ning ületada 
tööturu kitsaskohti.

(2) Praeguse kriisi põhjustatud 
tööpuuduse kasv on suurendanud 
märkimisväärselt töötajate tungivast 
vajadusest põhjustatud mittevabatahtlikku 
lahkumist paljudest liikmesriikidest. 
Ainuke võimalus selle suundumisega 
võidelda on pakkuda ja suurendada 
kvaliteetset korralikku tööhõivet kõikides 
asjaomastes liikmesriikides, tagades 
seeläbi, et vaba liikumine põhineb alati 
valikul ja mitte vajadusel.

Or. pt

Muudatusettepanek 35
Norica Nicolai
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Töötajate vaba liikumine on keskne 
element liidu tõelise tööturu 
väljaarendamiseks, mis võimaldaks 
töötajatel liikuda kõrge töötuse määraga 
piirkondadest sinna, kus on 
tööjõupuudus. See aitaks rohkematel 
inimestel leida töökohti, mis vastavad 
paremini nende oskustele, ning ületada 
tööturu kitsaskohti.

(2) Töötajate vaba liikumine on keskne 
element liidu tõelise tööturu 
väljaarendamiseks, mis võimaldaks 
töötajatel liikuda suuremaid 
tööhõivevõimalusi pakkuvatesse 
piirkondadesse. See aitaks rohkematel 
inimestel leida töökohti, mis vastavad 
paremini nende oskustele, ning ületada 
tööturu kitsaskohti.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Majanduse juhtimine ja selle 
tööhõivepoliitika on põhjustanud 
paindlikumate tööturgude loomist, mille 
eesmärk on hävitada sotsiaalne kaitse ja 
heaoluriik, töötajate õigused, 
kollektiivläbirääkimised jne, mille 
tulemusena sunnitakse töötajaid alluma 
töötingimustele, millega rikutakse nende 
tööhõivealaseid ja sotsiaalseid õigusi.
Euroopa poolaastal ja majanduse 
juhtimisel põhinev tööhõivepoliitika 
kahjustab seetõttu töötajate õiguste 
kaitsmist nende vaba liikumise kontekstis.

Or. pt

Muudatusettepanek 37
Marina Yannakoudakis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Liikmesriigid peavad võtma 
meetmeid, et kaotada diskrimineerimine 
ja ebavõrdsus seoses soolise palgalõhega 
Euroopa Liidu tööturul.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Zuzana Roithová

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Siiski on töötajate vaba liikumise 
õigusega jätkuvalt suuri probleeme ning 
paljud töötajad ei ole oma vaba liikumise 
õigusest teadlikud. Jätkuvalt esineb 
diskrimineerimist kodakondsuse alusel, kui 
liigutakse üle liidusiseste piiride 
liikmesriikide vahel. Seetõttu esineb 
õigusaktide ja nende tegelikkuses 
kohaldamise vahel erinevus, mis tuleks 
kõrvaldada.

(5) Siiski on töötajate vaba liikumise 
õigusega jätkuvalt suuri probleeme ning 
paljud töötajad ei ole oma vaba liikumise 
õigusest teadlikud. Jätkuvalt esineb 
diskrimineerimist kodakondsuse alusel, kui 
liigutakse üle liidusiseste piiride 
liikmesriikide vahel. Seetõttu esineb 
õigusaktide ja nende tegelikkuses 
kohaldamise vahel erinevus, mis tuleks 
kõrvaldada, nagu on näidanud statistika 
selliste kodanike probleemide kohta, mis 
on lahendatud SOLVITi Euroopa 
süsteemi raames.

Or. cs

Muudatusettepanek 39
Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) 18. aprilli 2012. aasta tööhõivepaketis 
(komisjoni teatis „Töövõimalusterohke 

(8) 18. aprilli 2012. aasta tööhõivepaketis 
(komisjoni teatis „Töövõimalusterohke 
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majanduse taastumine”) teatas komisjon 
oma kavatusest esitada seadusandlik 
ettepanek, et toetada liikuvaid töötajaid 
(info ja nõuannetega) asutamislepingust ja 
määrusest 492/2011 tulenevate õiguste 
teostamisel.

majanduse taastumine”) teatas komisjon 
oma kavatusest esitada seadusandlik 
ettepanek, et toetada liikuvaid töötajaid 
(info ja nõuannetega) asutamislepingust ja 
määrusest 492/2011 tulenevate õiguste 
teostamisel. Komisjonil on selle eesmärgi 
saavutamise poole püüeldes kohustus 
mitte ainult lihtsustada liidu piires 
töötajate liikumist tööjõupuuduse all 
kannatavatesse piirkondadesse, vaid ka 
tagada, et nad saavad kasutada oma 
õigusi vabamalt ja eelistatavalt täies 
ulatuses.

Or. it

Muudatusettepanek 40
Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Selleks et tagada töötajate töö 
eesmärgil vaba liikumise sisuliste 
eeskirjade nõuetekohane kohaldamine ning 
nende täitmise järelevalve, peaksid 
liikmesriigid võtma asjakohaseid 
meetmeid, et kaitsta töötajaid nii 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
eest kui ka põhjendamatute takistuste eest 
selle õiguse kasutamisel.

(12) Selleks et tagada töötajate töö 
eesmärgil vaba liikumise sisuliste 
eeskirjade nõuetekohane kohaldamine ning 
nende täitmise järelevalve, peaksid 
liikmesriigid võtma asjakohaseid 
meetmeid, et kaitsta töötajaid nii 
kodakondsusel, religioonil, rassil, sool või 
seksuaalsel sättumusel põhineva 
diskrimineerimise eest kui ka 
põhjendamatute takistuste eest selle õiguse 
kasutamisel.

Or. it

Muudatusettepanek 41
Inês Cristina Zuber

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

(12 a) Võrdne tasu ja võrdsed 
töötingimused võrdväärse töö puhul 
samal töökohal ja kõigis 
tegevusvaldkondades sõltumatult töötaja 
soost on põhimõte, mida tuleb rangelt 
järgida, ning seetõttu tuleks tunda 
kollektiivseid töölepinguid ja neid järgida.

Or. pt

Muudatusettepanek 42
Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Seetõttu on asjakohane sätestada 
konkreetsed eeskirjad töötajate vaba 
liikumise sisuliste eeskirjade tõhusaks 
jõustamiseks ning hõlbustada aluslepingu 
artikli 45 ning määruse (EL) nr 492/2011 
paremat ja ühetaolisemat kohaldamist.

(13) Seetõttu on asjakohane sätestada 
konkreetsed eeskirjad töötajate vaba 
liikumise sisuliste eeskirjade tõhusaks 
jõustamiseks ning hõlbustada aluslepingu 
artikli 45 ning määruse (EL) nr 492/2011 
paremat ja ühetaolisemat kohaldamist. Et 
eelkõige tagada kõikide ELi kodanike 
võrdne kohtlemine, peaksid liikmesriigid 
võtma vastu konkreetsed meetmed 
ühiskonna kõige kaitsetumate liikmete 
jaoks. Tuleb võtta sihipäraseid meetmeid, 
et täita selliste oma vaba liikumise õigust 
kasutavate naiste spetsiifilisi vajadusi, kes 
on üksikemad ja/või kellel on puudega 
lapsed või kes hoolitsevad oma eakate 
sugulaste eest. 

Or. it

Muudatusettepanek 43
Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Töötajatele, keda on diskrimineeritud 
kodakondsuse alusel või kes on kohanud 
põhjendamatuid takistusi vaba liikumise 
õiguse kasutamisel, peab olema tagatud 
õiguskaitse ning asjakohased ja tõhusad 
meetmed selle kasutamiseks. Kui 
liikmesriik näeb ette ainult 
haldusmenetluse, siis peab ta tagama, et iga 
haldusotsuse saaks vaidlustada kohtus, 
põhiõiguste harta artikli 47 tähenduses.

(14) Töötajatele, keda on diskrimineeritud 
kodakondsuse, religiooni, rassi, soo või 
seksuaalse sättumuse alusel või kes on 
kohanud põhjendamatuid takistusi vaba 
liikumise õiguse kasutamisel, peab olema 
tagatud õiguskaitse ning asjakohased ja 
tõhusad meetmed selle kasutamiseks. Kui 
liikmesriik näeb ette ainult 
haldusmenetluse, siis peab ta tagama, et iga 
haldusotsuse saaks vaidlustada kohtus, 
põhiõiguste harta artikli 47 tähenduses.

Or. it

Muudatusettepanek 44
Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Tõhusama kaitse pakkumiseks tuleks 
ühingutele ja juriidilistele isikutele anda 
õigus, kui liikmesriik nii määrab, esineda 
ohvri nimel menetlustes, piiramata 
siseriiklikke kohtus esindamise ja 
kohtuliku kaitse menetlusnormide 
kohaldamist.

(15) Tõhusama kaitse pakkumiseks tuleks 
ühingutele ja juriidilistele isikutele anda 
õigus, kui liikmesriik nii määrab, esineda
diskrimineerimise ohvri nimel 
menetlustes, piiramata siseriiklikke kohtus 
esindamise ja kohtuliku kaitse 
menetlusnormide kohaldamist.

Or. it

Muudatusettepanek 45
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(17 a) Liikmesriigid peaksid 
nõuetekohaselt arvestama Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni ja ÜRO inimväärse 
töö tagamise suunistega, muutes ELi ja 
riiklike tööhõivepoliitikate suunda, et 
edendada inimväärse töö käsitust kõigis 
selle aspektides, sest see on eeldus 
töötajate ja nende perekonna sotsiaalsete 
õiguste kaitsmiseks töötajate vaba 
liikumise õiguse kontekstis.

Or. pt

Muudatusettepanek 46
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Jääb iga liikmesriigi otsustada, kas 
artiklis 5 osutatud ülesanded antakse juba 
olemasolevale asutusele, mis tegeleb 
diskrimineerimise põhjustega laiemalt.
Juhul kui artiklis 5 sätestatud ülesanded 
suunatakse juba olemasolevale asutusele 
või organisatsioonile tema pädevust 
laiendades, peab liikmesriik tagama 
olemasolevale asutusele piisavate
vahendite eraldamise, et täita täiendavaid 
ülesandeid ning tagada, et asutuse senised 
ülesanded ei kannata.

(18) Liikmesriike ergutatakse omistama 
käesoleva direktiivi artiklis 5 osutatud 
ülesanded juba direktiivi 2000/43/EÜ 
artikli 13 kohaselt määratud
olemasolevale soolist võrdõiguslikkust 
edendavale asutusele, kes tegeleb 
diskrimineerimise põhjustega laiemalt.
Juhul kui artiklis 5 sätestatud ülesanded 
suunatakse juba olemasolevale asutusele 
või organisatsioonile tema pädevust 
laiendades, peab liikmesriik tagama 
olemasolevale asutusele piisavate
lisavahendite eraldamise, et täita 
täiendavaid ülesandeid, et tagada kõigi 
asutuse funktsioonide tulemuslik ja piisav 
täitmine ning eelkõige kindlustada, et 
asutuse senised ülesanded ei kannata.

Or. en

Selgitus

Põhineb soolist võrdõiguslikkust edendavate Euroopa asutuste võrgustiku Equineti sisendil.
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Muudatusettepanek 47
Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid peavad edendama 
dialoogi vabaühendustega ja 
sotsiaalpartnerite vahel, et võidelda 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
erinevate vormide vastu.

(20) Liikmesriigid peavad edendama 
dialoogi vabaühendustega ja 
sotsiaalpartnerite vahel, et võidelda 
kodakondsusel, religioonil, rassil, sool või 
seksuaalsel sättumusel põhineva 
diskrimineerimise erinevate vormide vastu.

Or. it

Muudatusettepanek 48
Norica Nicolai

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Liikmesriigid peaksid tegema teabe 
töötingimuste kohta paremini 
kättesaadavaks töötajatele teistest 
liikmesriikidest, tööandjatele ja muudele 
huvitatud isikutele.

(21) Liikmesriigid peaksid tegema teabe 
töötingimuste ja -tasude kohta paremini 
kättesaadavaks töötajatele teistest 
liikmesriikidest, tööandjatele ja muudele 
huvitatud isikutele ning asjaomastes 
keeltes kergesti juurdepääsetavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Liikmesriigid ja kõik sidusrühmad 
peaksid suurendama töötajate teadlikkust 
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oma õigustest ja vahenditest (tööõigus, 
kollektiivlepingud, sotsiaalkindlustuse 
sätted, eluasemepoliitika, haridus, 
lastehoid jne), millega reguleeritakse 
nende töösuhet ning töö- ja 
elamistingimusi.

Or. pt

Muudatusettepanek 50
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Tööinspektsioonide pakutavad 
tulemuslikud kaitsemeetmed on tähtsad 
vahendid, et tagada võrdväärset 
kohtlemist ning võidelda deklareerimata 
töö, sotsiaalse dumpingu ja 
diskrimineerimisega, mis ei ole ainult 
kodakondsuse- vaid ka soopõhine, 
arvestades et sisserännanud naisi 
diskrimineeritakse sageli kahekordselt. 
Tööinspektsiooniga tegelevaid 
ametiasutusi tuleks seetõttu varustada 
piisavate vahenditega.

Or. pt

Muudatusettepanek 51
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Lisaks on tähtis parandada 
koostööd ja kooskõlastamist piiriüleste 
piirkondade tööinspektsioonide vahel.
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Or. pt

Muudatusettepanek 52
Inês Cristina Zuber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 c) Liikmesriigid peaksid tegelema 
sisserändajatest töötajate näiliselt 
füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise 
probleemiga, andes kõnealustele 
töötajatele juurdepääsu sotsiaalsetele ja 
tööhõiveõigustele ning sotsiaalsele 
kaitsele.

Or. pt

Muudatusettepanek 53
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) juurdepääs sotsiaaltoetustele ja 
maksusoodustustele;

(c) juurdepääs sotsiaaltoetustele ja 
maksusoodustustele, eelkõige tervishoiu, 
sotsiaalkaitse ja töötuskindlustuse 
valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- ja/või 1. Liikmesriigid tagavad, et kehtestatakse 
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haldusmenetlusi ning kui nad vajalikuks 
peavad, siis lepitusmenetlusi, millega 
jõustatakse aluslepingu artiklist 45 ja 
määruse (EL) nr 492/2011 artiklitest 1–10
tulenevaid kohustusi, on võimalik 
kasutada kõigil töötajatel ja nende 
pereliikmetel, kelle suhtes on kohaldatud 
või kohaldatakse põhjendamatuid 
piiranguid nende vaba liikumise õigusele 
või kes tunnevad, et neid on võrdse 
kohtlemise põhimõtte kohaldamata jätmise 
tõttu õigusvastaselt koheldud, isegi kui see 
töösuhe, millega väidetav 
diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud.

kiirendatud õigus- ja/või
haldusmenetlused ning kui nad vajalikuks 
peavad, siis lepitusmenetlused, millega 
jõustatakse aluslepingu artiklist 45 ja 
määruse (EL) nr 492/2011 artiklitest 1–10
tulenevad kohustused ning neid on 
võimalik kasutada kõigil töötajatel ja nende 
pereliikmetel, kelle suhtes on kohaldatud 
või kohaldatakse põhjendamatuid 
piiranguid nende vaba liikumise õigusele 
või kes tunnevad, et neid on võrdse 
kohtlemise põhimõtte kohaldamata jätmise 
tõttu õigusvastaselt koheldud, isegi kui see 
töösuhe, millega väidetav 
diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud.

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- ja/või 
haldusmenetlusi ning kui nad vajalikuks 
peavad, siis lepitusmenetlusi, millega 
jõustatakse aluslepingu artiklist 45 ja 
määruse (EL) nr 492/2011 artiklitest 1–10 
tulenevaid kohustusi, on võimalik kasutada 
kõigil töötajatel ja nende pereliikmetel, 
kelle suhtes on kohaldatud või 
kohaldatakse põhjendamatuid piiranguid 
nende vaba liikumise õigusele või kes 
tunnevad, et neid on võrdse kohtlemise 
põhimõtte kohaldamata jätmise tõttu 
õigusvastaselt koheldud, isegi kui see 
töösuhe, millega väidetav 
diskrimineerimine kaasnes, on lõppenud.

1. Liikmesriigid tagavad, et õigus- ja/või 
haldusmenetlusi ning kui nad vajalikuks 
peavad, siis lepitusmenetlusi, millega 
jõustatakse aluslepingu artiklist 45 ja 
määruse (EL) nr 492/2011 artiklitest 1–10 
tulenevaid kohustusi, on võimalik kasutada 
kõigil töötajatel ja nende pereliikmetel,
keda on diskrimineeritud või 
diskrimineeritakse kodakondsuse, 
religiooni, rassi, soo või seksuaalse 
sättumuse alusel või kelle suhtes on 
kohaldatud või kohaldatakse 
põhjendamatuid piiranguid nende vaba 
liikumise õigusele või kes tunnevad, et 
neid on võrdse kohtlemise põhimõtte 
kohaldamata jätmise tõttu õigusvastaselt 
koheldud, isegi kui see töösuhe, millega 
väidetav diskrimineerimine kaasnes, on 
lõppenud.
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Or. it

Muudatusettepanek 56
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad kõigi nende 
poolt tulemuslikuks peetavate vahendite 
abil, et asjaomaseid kodanikke 
teavitatakse nende õigustest. 

Or. fr

Muudatusettepanek 57
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid peaksid kõrvaldama 
töötajate liikuvust piiravad takistused, 
pakkudes naistele, kes asuvad koos 
abikaasa või partneriga elama teise 
liikmesriiki, asjakohaseid teenuseid, 
millega hõlbustatakse nende 
integreerumist uude sotsiaal-kultuurilisse 
keskkonda, näiteks keelekursusi ja 
kutsekoolitusi.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid peaksid tagama ELi 
liikuvate töötajate laste kaitse nende 
rahvuse või kodakondsusega seotud 
probleemide eest, mis on põhjustatud 
nende vanemate töövalikutest, ja et 
eelkõige tuleb uurida liikuvate töötajate 
laste vajadusi, et tagada sellesuunaline 
tulemuslik poliitika.

Or. en

Muudatusettepanek 59
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid peaksid parandama 
oma vanematest kodumaale maha jäänud 
laste olukorda ja aitama neil normaalselt 
areneda ning saada kasu haridusest ja 
asjakohasest ühiskondlikust elust.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 d. Liikmesriigid peaksid pöörama erilist 
tähelepanu naistöötajatele, kes kolivad 
teise riiki tegema laste või vanurite 
hooldamisega seotud tööd (lapsehoidjad, 
koduabilised, õed või 
puhastusteenindajad), asuvad tihti tööle 
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eraisikute, näiteks perede või pereliikmete 
juurde ning satuvad seetõttu töötama 
lepinguta või ebaseaduslikult, mistõttu 
neil puudub juurdepääs neile saadaval 
olevatele sotsiaalkindlustuse, tervishoiuga 
jne seotud õigustele ja soodustustele.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 e. Liikmesriigid peaksid tagama 
töötajate võrdse kohtlemise koos töötajate 
õiguste asjakohase kaitsega, mis oleks 
kooskõlas asjaomases liikmesriigis 
kehtivate eeskirjadega, mis on sätestatud 
riiklikes õigusaktides ja 
kollektiivlepingutes. Töötasude ja 
sotsiaalse dumpingu vältimiseks tuleks 
võrdse töö eest võrdse tasu maksmise 
põhimõtet kohaldada koostoimes soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõttega kogu ELis. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et töötajate 
vaba liikumist ei kasutata kunagi ära 
seoses ebavõrdse kohtlemise, töötasu ja 
sotsiaalse dumpinguga.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 f. Liikmesriigid peaksid suurendama 
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oma ühiseid jõupingutusi, et kontrollida, 
kohtusse anda ja sanktsioneerida 
sunniviisilist tööd ja deklareerimata tööd 
ning tagama, et nende eest karistatakse. 
Liikmeriigid peavad tagama sunniviisilise 
töö ohvrite, eriti naiste ja laste kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Marije Cornelissen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nimetavad organisatsiooni, 
asutuse või asutused, kes tegelevad kõigi 
töötajate või nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise ja kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega ning võtavad 
vajalikud meetmed nende asutuste 
toimimiseks. Need asutused võivad 
moodustada osa liikmesriigi tasandil 
sarnase eesmärgiga asutusest, mis käsitleb
diskrimineerimise põhjuseid laiemalt.
Sellisel juhul peab liikmesriik tagama 
olemasolevale asutusele piisavate 
vahendite eraldamise, et täita täiendavaid 
ülesandeid ning tagada, et asutuse senised 
ülesanded ei kannata.

1. Liikmesriigid nimetavad organisatsiooni, 
asutuse või asutused, kes tegelevad kõigi 
töötajate või nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise ja kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega ning võtavad 
vajalikud meetmed nende asutuste 
toimimiseks, muu hulgas tagades nende 
täieliku sõltumatuse. Liikmesriigid 
tagavad, et need asutused lähtuvad 
sootundlikust lähenemisest protsessi 
kõikides etappides. Need asutused võivad 
moodustada osa liikmesriigi tasandil 
sarnase eesmärgiga asutusest, millele on 
osutatud direktiivi 2000/43/EÜ artiklis 13, 
või mis käsitlevad diskrimineerimise 
põhjuseid laiemalt. Sellisel juhul peab 
liikmesriik tagama olemasolevale asutusele 
piisavate vahendite eraldamise, et täita 
täiendavaid ülesandeid ning tagada, et
asutus täidab tulemuslikult ja 
nõuetekohaselt oma funktsioone ning 
eelkõige, et tema senised ülesanded ei 
kannata.

Or. en
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Selgitus

Põhineb soolist võrdõiguslikkust edendavate Euroopa asutuste võrgustiku Equineti sisendil.

Muudatusettepanek 64
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et ühingud, 
organisatsioonid või muud juriidilised 
isikud, kellel on kooskõlas siseriiklikus 
õiguses sätestatud kriteeriumidega 
õigustatud huvi käesoleva direktiivi sätete 
järgimise tagamiseks, võivad töötajat või 
tema pereliiget nende nõusoleku korral 
esindada või toetada kõigis haldus- ja 
õigusmenetlustes, mis on ette nähtud 
aluslepingu artikliga 45 ja määruse (EL) nr 
492/2011 artiklitega 1–10 antud õiguste 
jõustamiseks.

1. Liikmesriigid tagavad, et ühingud, 
organisatsioonid või muud juriidilised 
isikud, kellel on kooskõlas siseriiklikus 
õiguses sätestatud kriteeriumidega 
õigustatud huvi käesoleva direktiivi sätete 
järgimise tagamiseks, võivad töötajat või 
tema pereliiget nende selgesõnalise
nõusoleku korral esindada või toetada 
kõigis haldus- ja õigusmenetlustes, mis on 
ette nähtud aluslepingu artikliga 45 ja 
määruse (EL) nr 492/2011 artiklitega 1–10 
antud õiguste jõustamiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 65
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nimetavad organisatsiooni, 
asutuse või asutused, kes tegelevad kõigi 
töötajate või nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise ja kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega ning võtavad 
vajalikud meetmed nende asutuste 
toimimiseks. Need asutused võivad 
moodustada osa liikmesriigi tasandil 

1. Liikmesriigid nimetavad organisatsiooni, 
asutuse või asutused, kes tegelevad kõigi 
töötajate või nende pereliikmete võrdse 
kohtlemise, eelkõige kodakondsuse alusel 
mittediskrimineerimise edendamise, 
analüüsi, seire ja toetamisega ning võtavad 
vajalikud meetmed nende asutuste 
toimimiseks. Need asutused võivad 
moodustada osa liikmesriigi tasandil 
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sarnase eesmärgiga asutusest, mis käsitleb 
diskrimineerimise põhjuseid laiemalt.
Sellisel juhul peab liikmesriik tagama 
olemasolevale asutusele piisavate 
vahendite eraldamise, et täita täiendavaid 
ülesandeid ning tagada, et asutuse senised 
ülesanded ei kannata.

sarnase eesmärgiga asutusest, mis käsitleb 
diskrimineerimise põhjuseid laiemalt.
Sellisel juhul peab liikmesriik tagama 
olemasolevale asutusele piisavate 
vahendite eraldamise, et täita täiendavaid 
ülesandeid ning tagada, et asutuse senised 
ülesanded ei kannata.

Or. fr

Muudatusettepanek 66
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Need asutused peaksid teavitama 
haldusmenetlustest, mis on seotud selliste 
töötajate vaba liikumise alaste 
küsimustega, nagu elamis- ja tööloa 
saamine, sotsiaalkindlustusõiguste 
ülekantavus, juurdepääs 
meditsiiniteenustele, ravikulude 
hüvitamine, kahekordse maksustamise 
vältimine, sõidukite registreerimise 
ülekandmine, laste üleviimine 
haridussüsteemis jne, pöörates erilist 
tähelepanu naistele, eelkõige 
üksikemadele, ning neid menetlusi 
hõlbustama ja lihtsustama.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) naiste ja meeste võrdse kohtlemisega 
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seotud teemad;

Or. it

Muudatusettepanek 68
Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) korraldada sõltumatuid uuringuid 
kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
kohta;

(b) korraldada sõltumatuid uuringuid 
kodakondsusel, religioonil, rassil, sool või 
seksuaalsel sättumusel põhineva 
diskrimineerimise kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 69
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tagavad, et need 
asutused jälgivad teistest liikmesriikidest 
pärit töötajatele töökohti pakkuvate 
agentuuride ja organisatsioonide 
olukorda ning tuvastavad ebaseaduslikke 
või „musti” töökohti, või agentuure või 
organisatsioone, kes pakuvad fiktiivseid 
töökohti. Selliste olukordade 
kindlakstegemiseks peaksid nad samuti 
tegema koostööd muude ELi 
liikmesriikide asutuste või 
partnerorganisatsioonidega. Nende 
ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid 
tuleks eraldada Euroopa Sotsiaalfondist.

Or. en
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Muudatusettepanek 70
Minodora Cliveti

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriikides rajatud või 
olemasolevad asutused peaksid 
kontrollima eelkõige naistega sõlmitavate 
lepingute vastavust tegelikkusele, et 
naised ei satuks sundprostitutsiooni või 
inimkaubanduse ohvriks.

Or. en

Muudatusettepanek 71
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) Igal juhul avaldatakse kord aastas 
aruanne, mis annab ülevaate kehtestatud 
struktuuri kallal tehtavast tööst ning 
milles sõnastatakse ettepanekud;

Or. fr

Muudatusettepanek 72
Barbara Matera

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid toetavad dialoogi asjaomaste 
vabaühenduste ja sotsiaalpartneritega, 
kellel on kooskõlas riigisisese õiguse või 
tavaga õigustatud huvi aidata võidelda 

Liikmesriigid toetavad dialoogi asjaomaste 
vabaühenduste ja sotsiaalpartneritega, 
kellel on kooskõlas riigisisese õiguse või 
tavaga õigustatud huvi aidata võidelda 
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kodakondsusel põhineva diskrimineerimise 
vastu, et toetada võrdse kohtlemise 
põhimõtte järgmist.

kodakondsusel või muul asjaolul põhineva 
diskrimineerimise vastu, et toetada võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgmist.

Or. it

Muudatusettepanek 73
Elisabeth Morin-Chartier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid pakuvad selget, kergesti 
kättesaadavat, igakülgset ja ajakohast 
teavet õiguste kohta, mis on antud töötajate 
vaba liikumist käsitlevate ELi 
õigusaktidega. See teave peab olema 
lihtsasti kättesaadav ka Teie Euroopa 
veebisaidi ja EURESi kaudu.

2. Liikmesriigid pakuvad selget, vaba,
kergesti kättesaadavat, igakülgset ja 
ajakohast teavet õiguste kohta, mis on 
antud töötajate vaba liikumist käsitlevate 
ELi õigusaktidega. See teave peab olema 
lihtsasti kättesaadav ka Teie Euroopa 
veebisaidi ja EURESi kaudu.

Or. fr


