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Muudatusettepanek 15
Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesolev direktiiv peaks aitama kaasa 
hooajaliste ajutiste rändevoogude tõhusale 
juhtimisele, kuna sellega kehtestatakse 
õiglased ja läbipaistvad riiki lubamise ja 
seal viibimise eeskirjad ning samal ajal 
nähakse selles ette stiimulid ja tagatised, et 
hoida ära ajutise riigis viibimise 
muutumine alaliseks. Ka Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2009/52/EÜ (millega sätestatakse 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate 
riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate 
karistuste ja meetmete miinimumnõuded) 
kehtestatud eeskirjad aitavad ära hoida 
ajutise riigis viibimise muutumise 
ebaseaduslikuks riigis viibimiseks.

(6) Käesolev direktiiv peaks aitama kaasa 
hooajaliste ajutiste rändevoogude tõhusale 
juhtimisele, kuna sellega kehtestatakse 
õiglased ja läbipaistvad riiki lubamise ja 
seal viibimise eeskirjad ning samal ajal 
nähakse selles ette stiimulid ja tagatised, et 
hoida ära ajutise riigis viibimise 
muutumine alaliseks. Ka Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2009/52/EÜ (millega sätestatakse 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate 
riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate
karistuste ja meetmete miinimumnõuded) 
kehtestatud eeskirjad aitavad ära hoida 
ajutise riigis viibimise muutumise 
ebaseaduslikuks riigis viibimiseks.

Lisaks peaks käesolev direktiiv aitama 
kaitsta eelkõige naisi ebakindlate 
töösuhete ja ärakasutamise eest.

Or. de

Muudatusettepanek 16
Ilda Figueiredo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Liikmesriigid peaksid ratifitseerima 
kõigi võõrtöötajate ja nende pereliikmete 
õiguste kaitse rahvusvahelise 
konventsiooni, mille ÜRO Peaassamblee 
võttis vastu 18. detsembril 1990. aastal.  

Or. pt
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Muudatusettepanek 17
Tadeusz Cymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Käesolevat direktiivi tuleks 
kohaldada kooskõlas subsidiaarsuse 
põhimõttega, pidades eeskätt silmas 
siseriiklikke õigusakte, mis käsitlevad 
lühiajalisi töösuhteid, sealhulgas 
hooajatööd.     

Or. en

Muudatusettepanek 18
Tadeusz Cymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Riigis viibimise kestust tuleks piirata 
igas kalendriaastas maksimaalse 
perioodiga, mis peaks koos hooajatöö 
määratlusega tagama, et tööl on hooajaline 
iseloom. Tuleks sätestada, et riigis 
viibimise maksimaalse kestuse ajal võib 
töölepingut pikendada ja tööandjat 
vahetada. See peaks vähendama ühe 
tööandjaga seotud hooajatöötajaid 
ähvardada võiva kuritarvitamise ohtu ja 
samal ajal pakkuma tööandjate tegelikele
tööjõuvajadustele paindliku lahenduse.

(16) Riigis viibimise kestust tuleks piirata 
igas kalendriaastas maksimaalse 
perioodiga, mis peaks koos hooajatöö 
määratlusega tagama, et tööl on hooajaline 
iseloom. Tuleks sätestada, et riigis 
viibimise maksimaalse kestuse ajal võib 
töölepingut pikendada ja tööandjat 
vahetada. See peaks vähendama ühe 
tööandjaga seotud hooajatöötajaid 
ähvardada võiva kuritarvitamise ohtu ja 
samal ajal pakkuma tööandjate tegelikele 
tööjõuvajadustele paindliku lahenduse. See 
ei tohiks piirata kolmandate riikide 
kodanike õigust viibida vastuvõtvas 
liikmesriigis erinevat tüüpi lubade ja 
viisade alusel.  

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Kolmandatest riikidest pärit 
hooajatöölisi tuleks nõuetekohaselt 
teavitada nende õigustest ja kohustustest, 
kui neile väljastatakse tööluba. Vajalikku 
teavet peaks edastama vastuvõtva 
liikmesriigi pädev asutus. See peaks 
olema võimalikult selge ja kättesaadav, et 
kolmandate riikide hooajatöölised 
mõistaksid, et rikkumisele järgneb 
karistus. Nii hooajatööliste õiguste 
rikkumise vastu tööandjate ja kolmandate 
isikute poolt kui ka nende vastu, kes 
üheaegselt hooajatööga teevad 
deklareerimata tööd, tuleks võtta 
meetmeid.      

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Tadeusz Cymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Tuleks soodustada kolmandatest 
riikidest pärit hooajatöötajate 
korduvrännet. Selleks et hooajatöötajatel 
oleks võimalus teha ELis tööd ka pärast 
ühe hooaja lõppu ning et ELi tööandjad 
saaksid kasutada senisest stabiilsemat ja 
juba koolitatud tööjõudu, tuleks ette näha 
võimalus saada hooajatööd mitmel 
järjestikusel aastal kas mitmeks hooajaks 
antava hooajatöötaja loa või lihtmenetluse 

(17) Tuleks soodustada kolmandatest 
riikidest pärit hooajatöötajate 
korduvrännet. Selleks et hooajatöötajatel 
oleks võimalus teha ELis tööd ka pärast 
ühe hooaja lõppu ning et ELi tööandjad 
saaksid kasutada senisest stabiilsemat ja 
juba koolitatud tööjõudu, tuleks ette näha 
võimalus saada hooajatööd mitmel 
järjestikusel aastal kas mitmeks hooajaks 
antava hooajatöötaja loa või lihtmenetluse 



PE454.725v01-00 6/9 AM\852441ET.doc

ET

kaudu. Sellise menetluse raames tuleks
riiki lubamisel eelistada endisi 
hooajatöötajaid kolmanda riigi 
kodanikele, kes taotlevad hooajatöötajana 
riiki sisenemist esimest korda, või peaks 
menetlus olema lühem või tuleks 
menetluse raames nõuda vähem 
tõendavaid dokumente.

kaudu. Sellise menetluse raames tuleks
eelistada hooajatöötajatena 
korduvtaotlejaid ja neid, kes on tõestanud, 
et peavad kinni riiki lubamise 
tingimustest. See võib tähendada lühemat 
menetlust või vähema hulga tõendavate 
dokumentide nõudmist menetluse käigus.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Selleks et tagada ohutus ja 
turvalisus naistöötajatele, kes teevad 
suurema tõenäosusega hooajatööd kui 
meestöötajad, on vaja selgeid ja piisavaid 
sätteid, millega kehtestatakse 
naistöötajate õigused leppida 
tööandjatega kokku töötingimused ja 
milles keskendutakse eelkõige 
turvalisusele. Need sätted peaksid 
hõlmama kõiki raskeid olukordi, millega 
naistöötajad võivad kokku puutuda, ja 
kvaliteetse tervishoiuteenuse 
kättesaadavust.   

Or. en

Muudatusettepanek 22
Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Hooajatöötajad võivad langeda 
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tööandjate poolt ärakasutamise ohvriks. 
Seetõttu on vaja parandada riigi, kohalike 
ametiasutuste, ametiühingute ja muude 
asjaomaste asutuste vahelist teabevahetust 
omavahelise koostöö tugevdamiseks, et 
toetada nii mees- kui ka naissoost 
hooajatöötajaid ja töötada välja 
strateegiad nende probleemide 
lahendamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 23
Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) Statistiliste andmete kogumine 
hooajatöö kohta liikmesriikides peaks 
aitama ka välja selgitada riikidevahelisi 
erinevusi ja välja tuua hooajatööd 
tegevate naiste rolli ja spetsiifilisi 
probleeme.     

Or. de

Muudatusettepanek 24
Tadeusz Cymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Hooajatöötajal on lubatud riigis elada 
ühes kalendriaastas maksimaalselt kuus 
kuud ja seejärel peab ta kolmandasse riiki 
tagasi pöörduma.

1. Hooajatöötajal on lubatud riigis elada 
ühes kalendriaastas maksimaalselt kuus 
kuud ja seejärel peab ta kolmandasse riiki 
tagasi pöörduma, välja arvatud juhul, kui 
tal on siseriiklike õigusaktide järgi õigus 
riigis viibida mõne muu loa või viisa 
alusel.  
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Muudatusettepanek 25
Gesine Meissner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. õigus töötingimustele, sealhulgas töötasu 
ja töölt vabastamine ning töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuded, nagu need on ette 
nähtud selle liikmesriigi õiguse, õigus- või 
haldusnormi ja/või üldiselt kohaldatavate 
kollektiivlepingutega, kuhu ta on lubatud 
kooskõlas käesoleva direktiiviga.

1. õigus töötingimustele, sealhulgas töötasu 
ja töölt vabastamine ning töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuded, nagu need on ette 
nähtud selle liikmesriigi õiguse, õigus- või 
haldusnormi ja/või üldiselt kohaldatavate 
kollektiivlepingutega, kuhu ta on lubatud 
kooskõlas käesoleva direktiiviga, soolise 
diskrimineerimiseta ja arvestades 
naissoost hooajatöölistega, kes on 
rasedad, hiljuti sünnitanud või imetavad.

Or. de

Muudatusettepanek 26
Tadeusz Cymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) ühinemisvabadus, õigus liituda töötajate
organisatsioonidega, juhul kui need 
võimaldavad ajutistel töötajatel ja 
vastuvõtva riigi mitteresidentidel 
organisatsiooniga liituda, ja 
kutseühingutega ning olla nende liikmeks, 
sealhulgas selliste organisatsioonide 
pakutavad eelised, ilma et see piiraks 
avalikku korda ja julgeolekut käsitlevaid 
siseriiklikke sätteid;

Or. en
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Muudatusettepanek 27
Mariya Nedelcheva

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et kolmandad isikud, 
kellel on vastavalt siseriiklikus õiguses 
sätestatud kriteeriumidele õigustatud huvi 
tagada käesoleva direktiivi järgimine, 
võivad kas hooajatöötaja nimel või tema 
toetuseks osaleda igas haldus- ja 
tsiviilmenetluses, mis on ette nähtud 
käesoleva direktiivi rakendamiseks.

Liikmesriik tagab, et kolmandad isikud, 
kellel on vastavalt siseriiklikus õiguses 
sätestatud kriteeriumidele õigustatud huvi 
tagada käesoleva direktiivi järgimine, 
võivad kas hooajatöötaja nimel või tema 
toetuseks osaleda igas haldus- ja 
tsiviilmenetluses, mis on ette nähtud 
käesoleva direktiivi rakendamiseks.

Hooajatöötajatele töölube väljastades 
peab vastuvõttev liikmesriik neid 
teavitama kaebuste esitamise korrast ja 
olemasolevatest ohvriabi teenustest 
juhuks kui nende õigusi rikutakse, 
näiteks, kui neid koheldakse halvasti või 
ahistatakse või kui nad langevad 
organiseeritud kuritegevuse ohvriks.       

Or. fr


