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LÜHISELGITUS

Kalanduskomisjon

– tervitab komisjoni 19. novembri 2013. aasta ettepanekut võtta vastu direktiiv, mille 
eesmärk on parandada merelaevade töötajate õigusi, muutes viit töötajate õigusi 
käsitlevat direktiivi, et lisada merelaevade töötajad nende reguleerimisalasse; 

– kiidab seda püüdu luua tõeliselt võrdsed tingimused neile, kelle suhtes kehtivad praegu 
erandid, ning märgib, et merelaevade töötajate suhtes tuleks täielikult kohaldada 
asjaomaseid direktiive ja anda neile kõik samad õigused nagu maismaal töötajatele, 
pidades silmas võrdset tasu võrdse töö eest, olenemata kodakondsusest, elukohast, 
rassist, soost, seksuaalsest sättumusest, puudest või vanusest;

– palub komisjonil, kes püüab muuta töötingimusi selles sektoris atraktiivsemaks, 
kooskõlas uue tööhõive ja majanduskasvu tegevuskavaga ergutada noori inimesi ja 
pakkuda neile stiimuleid, et nad asuksid tööle merendus- ja kalandussektori kutsealadel, 
et muuta praegust suundumust, mille kohaselt asub teatavatel merenduskutsealadel tööle 
üha vähem noori liidu kodanikke, ning hoida oskustöötajaid;

– rõhutab, et tööõigus peaks kehtima kõigile, olenemata nende töökohast; palub 
komisjonil ja liikmesriikidel tagada inimväärne palk ja pension kõigile merelaevade 
töötajatele, olenemata nende kodakondsusest või elukohast;

– nõuab, et mis tahes sätetega, millega kehtestatakse paremad töö- ja sotsiaaltingimused, 
kaasneksid investeeringud koolitusse, teadustöösse, haridusse, tervise ja ohutuse 
edendamisse, ettevõtlusse ja innovatsiooni, et lahendada merelaevade töötajate puuduse 
probleem liidus;

– palub komisjonil innustada kõiki liikmesriike ratifitseerima ILO meretöönormide 
konventsiooni1 oma Euroopas ja väljaspool Euroopat asuvatel territooriumidel;

– rõhutab merendusklastrite tähtsust ja potentsiaali ning nõuab tungivalt, et komisjon 
uuriks ja kasutaks nende potentsiaali, pakkudes töökohti, andes sektorile uut hoogu ja 
noorendades maakogukondi;

– rõhutab, et kalandus- ja merendussektoris tuleb läbipaistvalt ja süstemaatiliselt andmeid 
koguda, ning julgustab komisjoni esitama tema mõjuhinnangus osutatud uuringute 
läbiviimiseks teostatavaid, kuid ambitsioonikaid ajakavasid; märgib, et selleks, et tagada 
asjakohaste ja usaldusväärsete andmete kogumine liidu tasandil, tuleb luua ametlik 
andmebaas;

– kutsub komisjoni üles tagama lepingute ja lepinguliste suhete õiguskindlust ning palub 
komisjonil jälgida sotsiaalset dumpingut kalandus- ja merendussektoris;

– tervitab edumeelset töösuhet sotsiaalpartnerite – Euroopa Transporditöötajate 
Föderatsiooni ja Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu vahel ning palub komisjonil võtta 

                                               
1 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöönormide konventsioon, 2006.
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arvesse nende kalandus- ja merendussektoriga vahetult seotud osapoolte seisukohti;

– rõhutab, et lähenemisviis „üks lahendus kõigile” võib tekitada muret; pooldab 
mikroettevõtete väljajätmist ning palub komisjonil anda aru võimalike lahendamata 
küsimuste kohta, mis jäävad pärast viie muudetava töötajate õigusi käsitleva direktiivi 
muudatuste edukat rakendamist;

– märgib, et väikesed ja pereettevõtted võivad vajada lisatoetust muutuvate 
õigusnormidega kohanemiseks, ja palub komisjonil seda üleminekut hõlbustada;

– märgib, et hoolimata laevade pardatehnoloogia tohutust arengust võib mõni väiksem 
ettevõte vajada täiustusi, et tal oleks võimalik uusi suuniseid täita; palub komisjonil 
kergendada selliste täiustuste kasutuselevõttu;

– rõhutab kalandus- ja merendussektori noorendamise tähtsust ning tervitab käesolevat 
olulist tööõiguse arengut, kuid rõhutab samas, et liidus kõnealuse sektori tuleviku 
kindlustamiseks tuleb veel palju rohkem ära teha.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(ELTL) artikli 153 kohaselt võivad 
Euroopa Parlament ja nõukogu 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
direktiivide vastuvõtmise teel kehtestada 
miinimumnõuded järk-järgulise 
rakendamise kohta, mille eesmärk on 
parandada töötingimusi, tööliste kaitset, 
kui tööleping on lõppenud, teavitamist ja 
konsulteerimist ning töökeskkonda, et 
kaitsta töötajate tervist ja ohutust. Sellistes 
direktiivides tuleb hoiduda haldus-, finants-
ja õiguslike piirangute kehtestamisest 
viisil, mis pidurdaks väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete loomist ja arengut.

(1) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
(ELTL) artikli 153 kohaselt võivad 
Euroopa Parlament ja nõukogu 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
direktiivide vastuvõtmise teel kehtestada 
miinimumnõuded järk-järgulise 
rakendamise kohta, mille eesmärk on 
parandada töötingimusi, tööliste kaitset
pärast nende töölepingu lõppemist, 
teavitamist ja konsulteerimist ning 
töökeskkonda, et kaitsta töötajate tervist ja 
ohutust. Sellistes direktiivides tuleb 
hoiduda haldus-, finants- ja õiguslike 
piirangute kehtestamisest viisil, mis 
pidurdaks väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete kui liidu peamiste töökohtade 
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loojate loomist ja arengut.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Komisjoni 2006. aasta rohelises 
raamatus pealkirjaga „Euroopa Liidu 
tulevase merenduspoliitika suunas” juba 
rõhutati, kui tähtis on luua ühtne 
õigusraamistik, et muuta sektor 
konkurentsivõimeliseks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kui väljajätmised või nende 
rakendamise võimalus ei ole objektiivsete 
asjaoludega põhjendatud, tuleb need 
kõrvaldada.

(3) Kui väljajätmised või nende 
rakendamise võimalus ei ole objektiivsete 
asjaoludega põhjendatud, tuleb need 
kõrvaldada, et tagada kõigile töötajatele 
võrdsed õigused ning vältida olukordi, mis 
seostuvad ebaausa konkurentsi ja 
sotsiaalse dumpinguga.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kui jätta töötajate õigusi 
reguleerivatest direktiividest välja 
merelaevade töötajad, võib see põhjustada 
ebavõrdset kohtlemist ja ebaausat 
konkurentsi liikmesriikide vahel.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Merelaevade töötajatele tuleks 
tagada maismaal töötajatega võrdsed 
õigused ning maksta neile ilma mingit 
vahet tegemata võrdväärse töö eest võrdset 
tasu. Lisaks tuleks edendada 
merendusklastreid ning ergutada noorte 
tulekut merendus- ja kalandussektorisse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Praegune õiguslik olukord põhjustab 
liikmesriikides sama kategooria töötajate 
erinevat kohtlemist, olenevalt sellest, kas 
liikmesriik praeguste õigusaktidega lubatud 
väljajätmisi ja erandeid kohaldab või mitte.
Tähelepanuväärne arv liikmesriike on 
väljajätmisi kasutanud vähesel määral.

(5) Praegune õiguslik olukord põhjustab 
liikmesriikides sama kategooria töötajate 
erinevat kohtlemist, olenevalt sellest, kas 
liikmesriik praeguste õigusaktidega lubatud 
väljajätmisi ja erandeid kohaldab või mitte. 
Tähelepanuväärne arv liikmesriike on 
väljajätmisi kasutanud vähesel määral, 
kuid ainult kaheksa liikmesriiki ei ole 
neid üldse kasutanud, milline asjaolu 
põhjustab liidu merelaevade töötajate 
vahel ebavõrdsust.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Seal, kus on vaja mitut sektorit 
hõlmavaid meetmeid, tuleb merelaevade 
töötajate töötingimuste parandamiseks 
võtta arvesse iga sektori, näiteks 
väikesemahulise ja rannalähedase 
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kalapüügi eripära.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Kõigi sektorite, näiteks 
väikesemahulise ja rannalähedase 
kalapüügi eripära arvessevõtmiseks tuleks 
kõigis sektorites soodustada koolitust, olla 
paindlikum seal, kus saab 
koolituskursuste tunnustamisel tugineda 
kogemustele või praktikale, ning ergutada 
iga sektori jaoks vajalikku õpet ja 
erioskuste omandamist.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) 10. oktoobril 2007 esitas komisjon oma 
visiooni Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika kohta ehk nn sinise 
raamatu27. Visioonis kinnitatakse, et kõik 
Euroopa ookeanide ja meredega seotud 
küsimused on omavahel seotud ja et 
merendusstrateegiaid tuleb arendada 
ühendatult, kui neist loodetakse soovitud 
tulemusi.

(6) Käesolev direktiiv on kooskõlas 
strateegiaga „Euroopa 2020”. Lisaks 
esitas komisjon 10. oktoobril 2007 oma 
visiooni Euroopa Liidu integreeritud 
merenduspoliitika kohta ehk nn sinise 
raamatu27. Visioonis kinnitatakse, et kõik 
Euroopa ookeanide ja meredega seotud 
küsimused on omavahel seotud ja et 
merendusstrateegiaid tuleb arendada 
ühendatult, kui neist loodetakse soovitud 
tulemusi.

__________________ __________________
27 KOM(2007) 575 (lõplik), 10. oktoober 
2007.

27 COM(2007)0575 final, 10. oktoober 
2007.

Muudatusettepanek 10
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Sinises raamatus28 rõhutatakse vajadust 
suurendada merendusega seotud 
töökohtade hulka ja parandada nende 
kvaliteeti Euroopa kodanike jaoks ning 
laeva pardal valitsevate töötingimuste 
parandamise olulisust.

(7) Sinises raamatus28 rõhutatakse vajadust 
suurendada merendusega seotud 
töökohtade hulka ja parandada nende 
kvaliteeti Euroopa kodanike jaoks ning 
laeva pardal valitsevate töötingimuste 
parandamise olulisust – viimane eeldab 
muu hulgas investeeringuid 
teadusuuringutesse, haridusse, koolitusse, 
tervishoidu ja ohutusse. Käesolevas 
direktiivis käsitletakse mõlemaid 
nimetatud küsimusi.

__________________ __________________
28 KOM(2007) 575 (lõplik), 10. oktoober 
2007.

28 COM(2007)0575 final, 10. oktoober 
2007.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Käesolev direktiiv on kooskõlas 
strateegiaga „Euroopa 2020” ja komisjoni 
dokumendiga „Uute oskuste ja 
töökohtade tegevuskava: Euroopa panus 
täieliku tööhõive saavutamisse”. Tuleb 
siiski meeles pidada, et töötamine merel ei 
ole noorte jaoks atraktiivne. Seepärast 
peaks komisjon koostama tegevuskava 
stiimulite loomiseks, mis noori sektorisse 
tööle tooksid.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Nimetatud direktiivide 
kohaldamine merelaevadel töötajatele on 
küll positiivne, kuid see on vaid esimene 
samm, kuna veel tuleb liidu õigusesse üle 
võtta kalalaevade töötajate väljaõpet, 
diplomeerimist ja vahiteenistuse aluseid 
käsitlev rahvusvaheline konventsioon 
(STCW-F konventsioon) ja ILO 
konventsioon nr 188 töötamise kohta 
kalapüügil, sarnaselt sellega, mida on 
juba tehtud merevedude sektori töötajate 
puhul.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Käesoleva direktiivi rakendamine ei 
tohiks mingil moel suurendada 
valdkonnas tegutsevate VKEde ja 
mikroettevõtete bürokraatlikku koormust.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Komisjon peaks kiiremas korras 
võtma taas päevakorda 2004. aastal tagasi 
võetud ettepaneku võtta vastu direktiiv 
merelaevade töötajate töötingimuste 
kohta, et pöörata erilist tähelepanu 
olukorrale selles valdkonnas. Erinevad 
lipuriikide seadused põhjustavad 
sotsiaalset dumpingut ja konkurentsi 
töötajate vahel, mida ei saa õiguslikult 
lahendada töötajate lähetamise 
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direktiiviga.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – alalõik 2 a (uus)
Direktiiv 2009/38/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 6 lõikele 2 lisatakse järgmine 
punkt:

„d a) Euroopa töönõukogude või 
konkreetsete läbirääkimisorganite 
liikmetest merelaevade töötajate puhul 
võetakse kokkuleppes arvesse piiranguid 
tulenevalt sellest, et nad viibivad sageli 
merel või selliste riikide sadamates, mis ei 
ole nende ettevõtte asukohariik.”

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – alalõik 2 a (uus)
Direktiiv 2002/14/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige:

„4 a. Liikmesriigid tagavad võimaluse 
laevapere liikmeid elektrooniliste 
sidevahendite abil vahemaa tagant 
teavitada või nendega konsulteerida.”

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 98/59/EÜ
Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Artiklile 4 lisatakse järgmine lõige:

„4 a. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
siseriiklike õigusnormide või 
kollektiivlepingute sätteid, mis 
reguleerivad laevapere liikmete 
kollektiivset koondamist, tingimusel et 
need sätted tagavad vähemalt käesoleva 
direktiiviga võrdväärse kaitsetaseme.”

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi ülevõtmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt viie aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi ülevõtmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt kahe aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.
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