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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Töötajate vaba liikumine on ELi 
kodanike põhiõigus ja üks liidu siseturu 
alustala, mis on sätestatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 45. Selle õiguse 
rakendamist on täiendavalt käsitletud ELi 
õigusaktides, mille eesmärk on tagada ELi 
kodanikele ja nende pereliikmetele antud 
õiguste täielik kasutamine. 

(1) Töötajate vaba liikumine on ELi 
kodanike põhiõigus ja üks liidu siseturu 
alustala, mis on sätestatud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 45. Selle õiguse 
rakendamist on täiendavalt käsitletud ELi 
õigusaktides, mille eesmärk on tagada ELi 
kodanikele ja nende pereliikmetele antud 
õiguste täielik kasutamine. Väga oluline 
on tagada, et selle põhiõiguse juures 
võetakse alati arvesse naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtet ning võrdsete 
võimaluste edendamist kogu liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 2

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 sinna, kus on 
tööjõupuudus. See aitaks rohkematel 
inimestel leida töökohti, mis vastavad 
paremini nende oskustele, ning ületada 
tööturu kitsaskohti.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Aluslepingu artikliga 45 on oma vaba 
liikumise õigust kasutavatele töötajatele ja 
nende perekondadele antud 
märkimisväärsed õigused, mida on 
täpsustatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määruses 
(EL) nr 492/2011 töötajate 
liikumisvabaduse kohta liidu piires.

(4) Töötajate vaba liikumise õigusel on 
määrav mõju perekonnaelule ning 
töötajate ja nende partnerite hariduslikele 
ja ametialastele valikutele; aluslepingu 
artikliga 45 on oma vaba liikumise õigust 
kasutavatele töötajatele ja nende 
perekondadele antud märkimisväärsed 
õigused, mida on täpsustatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 
2011. aasta määruses (EL) nr 492/2011 
töötajate liikumisvabaduse kohta liidu 
piires ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivis 
2004/38/EÜ. Kohaldades määrust (EL) nr 
492/2011, direktiivi 2004/38/EÜ ning 
käesolevat direktiivi, ei tohi liikmesriigid 
diskrimineerida töötajaid ja nende 
perekonnaliikmeid ühelgi põhiõiguste 
harta artiklis 21 loetletud põhjusel, sh 
seksuaalse sättumuse alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liikmesriigid peaksid tagama 
erisuguste seaduslike partnerlussuhete 
ning neist tulenevate õiguste vastastikuse 
tunnustamise, et hoida ära 
diskrimineerimine võõrtöötajate 
seksuaalse sättumuse või filosoofiliste 
valikute alusel. Liikmesriigid peaksid ka 
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tagama, et lapse adopteerimisest 
tulenevad õigusi austatakse, sest kaaludes 
tööalasel eesmärgil teise liikmesriiki 
kolimist, on see eeltingimus.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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) Töötajate vaba liikumise õigusega on
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. Töötajad kannatavad 
ka rassilise või etnilise päritolu, religiooni 
või veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse ja soo alusel 
toimuva mitmekordse diskrimineerimise 
teravdatud mõjude tõttu. Seetõttu esineb 
õigusaktide ja nende tegelikkuses 
kohaldamise vahel erinevus, mis tuleks 
kõrvaldada.

See erinevus püsib ka mõne haavatava 
rühma, nagu koduabiliste, puudega 
inimeste või kirjaoskamatute inimeste 
puhul. Seepärast tuleks rakendada 
erimeetmeid, et need rühmad saaksid 
kasutada oma õigust töötada teises 
liikmesriigis.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) 18. aprilli 2012. aasta tööhõivepaketis 
(komisjoni teatis „Töövõimalusterohke 
majanduse taastumine”) teatas komisjon 
oma kavatusest esitada seadusandlik 
ettepanek, et toetada liikuvaid töötajaid 
(info ja nõuannetega) asutamislepingust ja 
määrusest 492/2011 tulenevate õiguste 
teostamisel ning nõudis tungivalt, et 
liikmesriigid tõstaksid teadlikkust 
õigustest, mis on antud ELi õigusaktidega 
mittediskrimineerimise, soolise 
võrdõiguslikkuse ja töötajate vaba 
liikumise kohta, ning võimaldaksid ja
hõlbustaksid ELi kodanikele juurdepääsu 
oma avaliku sektori töökohtadele 
Euroopa Kohtu poolse ELi õigusaktide 
tõlgenduse kohaselt. Komisjon nõudis ka, 
et liikmesriigid tagaksid direktiivi 
2006/54/EÜ (meeste ja naiste võrdsete 
võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise kohta tööhõive ja elukutse 
küsimustes) täieliku kohaldamise.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Töötajate õigusi austatakse 
tõenäoliselt rohkem, kui nad on 
ühinenud, eesmärgiga esindada oma 
huve. Liikmesriigid peaksid hõlbustama ja 
toetama teistest liikmesriikidest pärit 
töötajate organiseerumist ja huvide 
esindamist, eeskätt haavatavate töötajate, 
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nagu hooajatöötajate, koduabiliste ja 
seksitööstuses töötavate isikute puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 8

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 kogu 
asjakohase teabe eluaseme, 
tervishoiukindlustuse, maksusoodustuste,
töötaja partnerit mõjutavate ebasoodsate 
tegurite, lapsehoolduse ja 
pensioniõigustega seotud maksude ja 
hüvitiste kohta töötajatele teistest 
liikmesriikidest, tööandjatele ja muudele 
huvitatud isikutele hästi kättesaadavaks 
ning asjaomastes keeltes kergesti 
juurdepääsetavaks. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et töötajatel ja nende 
perekonnaliikmetel on võimalik minna 
taskukohase hinnaga keelekursustele.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded, võimaldades 
liikmesriikidel kehtestada või säilitada 
soodsamad sätted. Liikmesriikidel on ka 
võimalus suurendada nende 
organisatsioonide pädevust, kellele on 
usaldatud ELi võõrtöötajate kodakondsusel 
põhineva diskrimineerimisega seotud 

(23) Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
miinimumnõuded, võimaldades 
liikmesriikidel kehtestada või säilitada 
soodsamad sätted, eeskätt eesmärgiga 
tagada naiste ja meeste jaoks võrdsed 
võimalused kasutada oma õigust vabale 
liikumisele. Liikmesriikidel on ka 
võimalus suurendada nende 



PE516.697v01-00 8/18 PA\944204ET.doc

ET

ülesanded, et hõlmata võrdse kohtlemise 
õigus ilma diskrimineerimiseta 
kodakondsuse alusel kõigi liidu kodanike 
ja nende pereliikmete puhul, kes kasutavad 
oma õigust vabalt liikuda, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 21 
ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/38/EÜ, 
mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja 
nende pereliikmete õigust liikuda ja elada 
vabalt liikmesriikide territooriumil. 
Käesoleva direktiivi rakendamisega ei tohi 
põhjendada liikmesriigis valitseva olukorra 
halvenemist.

organisatsioonide pädevust, kellele on 
usaldatud ELi võõrtöötajate kodakondsusel 
põhineva diskrimineerimisega seotud 
ülesanded, et hõlmata võrdse kohtlemise 
õigus ilma diskrimineerimiseta 
kodakondsuse alusel kõigi liidu kodanike 
ja nende pereliikmete puhul, kes kasutavad 
oma õigust vabalt liikuda, nagu on 
sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 21 
ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta direktiivis 2004/38/EÜ, 
mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja 
nende pereliikmete õigust liikuda ja elada 
vabalt liikmesriikide territooriumil. 
Käesoleva direktiivi rakendamisega ei tohi 
põhjendada liikmesriigis valitseva olukorra 
halvenemist.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kui direktiivi rakendamisest on 
möödunud piisavalt aega, koostab 
komisjon aruande selle rakendamise kohta, 
hinnates eelkõige võimalust esitada mis 
tahes vajalik ettepanek, et tagada vaba 
liikumist käsitlevate ELi õigusaktide parem 
jõustamine. 

(26) Kui direktiivi rakendamisest on 
möödunud piisavalt aega, koostab 
komisjon aruande selle rakendamise kohta, 
hinnates eelkõige võimalust esitada mis 
tahes vajalik ettepanek, et tagada vaba 
liikumist käsitlevate ELi õigusaktide parem 
jõustamine. Selle hindamise juures tuleks 
lähtuda sootundlikkusest.

Or. en
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Käesolev direktiiv austab põhiõigusi 
ning järgib Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
õigus kutsevabadusele ja õigus teha tööd 
(artikkel 15), diskrimineerimiskeeld 
(artikkel 21 ja eriti selle lõige 2, mis 
käsitleb diskrimineerimist kodakondsuse 
alusel), kollektiivläbirääkimiste ja 
kollektiivse tegutsemise õigus (artikkel 
28), head ja õiglased töötingimused 
(artikkel 31), liikumis- ja elukohavabadus 
(artikkel 45) ning õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele (artikkel 47). 
Direktiivi tuleb rakendada kooskõlas nende 
õiguste ja põhimõtetega. 

(27) Käesolev direktiiv austab põhiõigusi 
ning järgib Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
õigus kutsevabadusele ja õigus teha tööd 
(artikkel 15), diskrimineerimiskeeld 
(artikkel 21 ja eriti selle lõige 1, mis 
käsitleb diskrimineerimist soo alusel ja 
lõige 2, mis käsitleb diskrimineerimist 
kodakondsuse alusel), 
kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse 
tegutsemise õigus (artikkel 28), head ja 
õiglased töötingimused (artikkel 31), 
liikumis- ja elukohavabadus (artikkel 45) 
ning õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja 
õiglasele kohtulikule arutamisele (artikkel 
47). Direktiivi tuleb rakendada kooskõlas 
nende õiguste ja põhimõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) töölepingu ja töö tingimused, eelkõige 
seoses töötasu ja vallandamisega;

(b) töölepingu ja töö tingimused, eelkõige 
seoses mittediskrimineerimisega mis tahes 
alusel, töötasu ja vallandamisega;

Or. en
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Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tööalased põhiõigused;

Or. en

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) juurdepääs sotsiaalkindlustusele, 
sealhulgas tervishoiuteenustele;

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ametiühingute liikmesus; (d) ametiühingute ja muude tööga 
seonduvate asutuste liikmesus;

Or. en
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) töötaja laste juurdepääs haridusele. (g) töötaja laste juurdepääs haridusele, 
sealhulgas väikelaste haridusele ja 
lastehooldusele.

Or. en

Muudatusettepanek 17

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 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad nende 
menetluste kättesaadavuse ning on ka 
kohustatud looma teabesüsteemid, millega 
tagada, et töötajad ja nende perekonnad 
on olenemata oma keeleoskusest 
teadlikud nende olemasolust, 
mehhanismidest ja menetlustest. 

Or. en

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid tagavad, et tööandja ei 
kohtle õigus- või haldusmenetluse 
algatanud töötajaid ebavõrdselt.

Or. en

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 c. Liikmesriigid tagavad kooskõlas 
riiklike õigusaktide ja tavadega, et olemas 
on vajalikud mehhanismid, millega 
tagada, et töötajatel on võimalik nõuda ja 
saada nõuetekohaseid õigusi ja/või et 
kolmandad osapooled võivad sel 
eesmärgil nende nimel tegutseda.
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Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõige 1 ei piira siseriiklike eeskirjade 
kohaldamist, mis on seotud nende õiguste 
jõustamise tähtaegadega. Need tähtajad 
peavad olema sellised, et need ei muuda 
peaaegu võimatuks või erakordselt 
keeruliseks liidu õigusaktidega antud 
õiguste kasutamist. 

2. Artikli 3 sätted ei piira siseriiklike 
eeskirjade kohaldamist, mis on seotud 
nende õiguste jõustamise tähtaegadega. 
Need tähtajad peavad olema sellised, et 
need ei muuda peaaegu võimatuks või 
erakordselt keeruliseks liidu õigusaktidega 
antud õiguste kasutamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 22

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 vajadusel 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.

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et neil 
ühingutel ja organisatsioonidel on 
piiramatu juurdepääs asjaomastele 
töötajatele rühmanõuete ettevalmistamise 
ja järelmeetmete ajal. 

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõige 1 ei piira ei piira siseriiklike 
eeskirjade kohaldamist, mis on seotud 
nende õiguste jõustamise ajapiirangutega. 
Need tähtajad peavad olema sellised, et 
need ei muuda peaaegu võimatuks või 
erakordselt keeruliseks liidu õigusaktidega 
antud õiguste kasutamist. 

2. Artikli 4 sätted ei piira siseriiklike 
eeskirjade kohaldamist, mis on seotud 
nende õiguste jõustamise ajapiirangutega. 
Need tähtajad peavad olema sellised, et 
need ei muuda peaaegu võimatuks või 
erakordselt keeruliseks liidu õigusaktidega 
antud õiguste kasutamist. 

Or. en

Muudatusettepanek 25

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 

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 
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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.

vajalikud meetmed nende asutuste 
toimimiseks. Liikmesriigid tagavad, et 
need asutused lähtuvad sootundlikkusest 
protsessi kõikides etappides. 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.

Or. en

Muudatusettepanek 26

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 põhineva diskrimineerimise 
ning samal ajal ka muudel põhjustel 
toimuva diskrimineerimise kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Dialoog Huvide esindamine ja dialoog

Or. en
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid peaksid tagama, et 
võrdset kohtlemist toetav asutus edendab 
aktiivselt huvide esindamist ning tagab, et 
töötajad ja nende perekonnad, kes 
kasutavad oma õigust vabalt liikuda, on 
oma õigustest teadlikud ja saavad neid 
kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Liikmesriigid hõlbustavad ja toetavad 
muudest liikmesriikidest pärit töötajate 
organiseerumist, eeskätt väljaspool 
ametlikke struktuure töötavate 
haavatavate rühmade, nagu 
hooajatöötajate, hooldustöötajate, 
koduabiliste ja seksitööstuses töötavate 
isikute puhul. Liikmesriigid esitavad neile 
töötajatele ka teabe ametiühingusse 
astumise võimaluste kohta ja hõlbustavad 
teise liikmesriigi ametiühingu liikmesuse 
tunnustamist.

Or. en
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Muudatusettepanek 30

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi alusel vastu võetud sätted ja juba 
kehtivad asjakohased sätted määruse (EÜ)
nr 492/2011 artiklites 1–10 tehakse 
liikmesriikide territooriumil asjaomastele 
isikutele sobival viisil teatavaks.

1. Liikmesriigid tagavad, et mitte üksnes 
käesoleva direktiivi alusel vastu võetud 
sätted ja juba kehtivad asjakohased sätted 
määruse (EÜ) nr 492/2011 artiklites 1–10, 
vaid ka paljud muud 
sotsiaalkindlustusega, sealhulgas 
perehüvitiste, töötaja põhiõiguste, 
töötingimuste, maksude, perekonna 
tunnustamise ning keeleõppega seotud 
eeskirjad, mis on vaba liikumise õigust 
kasutavatele töötajatele ja nende 
perekondadele väga tähtsad, tehakse 
liikmesriikide territooriumil asjaomastele 
isikutele sobival viisil teatavaks.

Or. en



PE516.697v01-00 18/18 PA\944204ET.doc

ET

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid esitavad asjaomastele 
isikutele teabe, mis on seotud vaba 
liikumise õigust kasutavate töötajate ja 
nende perekondade jaoks oluliste 
täiendavate riiklike sätetega.

Or. en


