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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Ühtse loa taotluse rahuldamata jätmise 
tingimused ja kriteeriumid kehtestatakse 
riikide õigusaktidega. Need õigusaktid 
arvestavad kohustusega järgida ühenduse 
eelistamise põhimõtet, mis on sõnastatud 
eeskätt 16. aprilli 2003. aasta ja 25. aprilli 
2005. aasta ühinemisaktides. 

6. Ühtse loa taotluse rahuldamata jätmise 
tingimused ja kriteeriumid peavad olema 
objektiivsed ja kehtestatud riikide 
õigusaktidega. Need õigusaktid arvestavad 
kohustusega järgida ühenduse eelistamise 
põhimõtet, mis on sõnastatud eeskätt 16. 
aprilli 2003. aasta ja 25. aprilli 2005. aasta 
ühinemisaktides. Kõik rahuldamata 
jätmise otsused peavad olema 
nõuetekohaselt põhjendatud. 

Or. en 
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 7a. Käesoleva direktiivi sätteid elamisloa 
kohta, mis ei ole seotud tööga, tuleks 
kohaldada ainult nende lubade vormi 
suhtes ning need ei tohi mõjutada 
siseriiklikke ega liidu eeskirju riiki 
lubamise menetluste ja selliste lubade 
väljaandmise menetluste kohta. 

Or. en 
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 7b. Käesoleva direktiivi sätted ei piira 
liikmesriikide pädevust reguleerida riiki 
lubamist, sealhulgas selliste kolmandate 
riikide kodanike arvu, kellel lubatakse 
riiki töötamise eesmärgil siseneda. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Kuna ühendusel ei ole asjakohaseid 
horisontaalseid õigusakte, võib kolmandate 
riikide kodakondsusega töötajate õiguste 
vahel olla erinevusi sõltuvalt liikmesriigist, 
kus nad töötavad, ja kodakondsusest. Neil 
ei ole liikmesriigi või teiste ELi 
kodanikega võrdseid õigusi. Selleks et 
arendada sisserändepoliitikat sidusalt ning 
vähendada ELi kodanike ja seaduslikult 
töötavate kolmandate riikide kodanike 
õiguste erinevust, ning täienduseks 
sisserände tegevuskavale, tuleks kehtestada 
ühised õigused ja eeskätt täpsustada 
valdkonnad, kus seaduslikult töötavaid 
kolmandate riikide kodanikke, kellel veel 
ei ole pikaajalise elaniku staatust, 
käsitletakse võrdselt liikmesriigi 
kodanikega. Nende sätete eesmärk on 
kehtestada ELis ühtsed tingimused, 
tunnustada panust, mille liikmesriikides 
seaduslikult töötavad kolmandate riikide 
kodanikud annavad Euroopa majandusse 
oma töö ja maksude maksmisega, ning 
kehtestada kaitsvad meetmed, millega 
vähendatakse kolmandate riikide kodanike 
võimalikust ekspluateerimisest tulenevat 
ebaõiglast konkurentsi asjaomase 
liikmesriigi kodanike ja kolmandate riikide 
kodanike vahel. 

9. Kuna liidul ei ole asjakohaseid 
horisontaalseid õigusakte, võib kolmandate 
riikide kodakondsusega töötajate õiguste 
vahel olla erinevusi sõltuvalt liikmesriigist, 
kus nad töötavad, ja kodakondsusest. 
Selleks et arendada sisserändepoliitikat 
sidusalt ning vähendada ELi kodanike ja 
seaduslikult töötavate kolmandate riikide 
kodanike õiguste erinevust, ning 
täienduseks sisserände tegevuskavale, 
tuleks kehtestada ühised õigused ja eeskätt 
täpsustada valdkonnad, kus seaduslikult 
töötavaid kolmandate riikide kodanikke, 
kellel veel ei ole pikaajalise elaniku 
staatust, käsitletakse võrdselt liikmesriigi 
kodanikega. Nende sätete eesmärk on 
kehtestada ELis ühtsed 
miinimumtingimused, tunnustada panust, 
mille liikmesriikides seaduslikult töötavad 
kolmandate riikide kodanikud annavad 
Euroopa majandusse oma töö ja maksude 
maksmisega, ning kehtestada kaitsvad 
meetmed, millega vähendatakse 
kolmandate riikide kodanike võimalikust 
ekspluateerimisest tulenevat ebaõiglast 
konkurentsi asjaomase liikmesriigi 
kodanike ja kolmandate riikide kodanike 
vahel. 

Or. en 
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13. Käesoleva direktiiviga ei tuleks 
hõlmata kolmandate riikide kodanikke, kes 
on lubatud liikmesriiki hooajatöödele mitte 
kauemaks kui kuueks kuuks mis tahes 
kaheteistkümne kuu pikkuse ajavahemiku 
jooksul, kuna nad viibivad riigis ajutiselt. 

13. Käesoleva direktiiviga ei tuleks 
hõlmata kolmandate riikide kodanikke, kes 
on lubatud liikmesriiki hooajatöödele, kuna 
nad viibivad riigis ajutiselt. 

Or. en 
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 14a. Töötingimuste all käesoleva direktiivi 
tähenduses tuleks mõista vähemalt palka 
ja töölt vabastamist, töötervishoidu ja 
tööohutust, tööaega ja puhkust, võttes 
arvesse kehtivaid kollektiivlepinguid. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

15. Kolmanda riigi kodaniku 
kutsekvalifikatsiooni, mis on saadud teises 
liikmesriigis, tuleks tunnistada samal viisil 
kui liidu kodanike omi ning kolmandas 
riigis saadud kvalifikatsiooni tuleb võtta 
arvesse vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. septembri 2005. aasta 
direktiivile 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
kohta. 

15. Kolmanda riigi kodaniku 
kutsekvalifikatsiooni, mis on saadud teises 
liikmesriigis, tuleks tunnustada samal viisil 
kui liidu kodanike omi ning kolmandas 
riigis saadud kvalifikatsiooni tuleb võtta 
arvesse vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 7. septembri 2005. aasta 
direktiivile 2005/36 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise 
kohta. Kolmandatest riikidest pärit 
töötajate õigus võrdsele kohtlemisele 
seoses diplomite, tunnistuste ja muude 
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide 
tunnustamisega riigi asjaomase menetluse 
kohaselt ei piira liikmesriigi pädevust 
lubada kõnealused kolmandatest riikidest 
pärit töötajad oma tööturule. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

16. Liikmesriigis töötavaid kolmandate 
riikide kodanikke tuleks kohelda võrdsena 
ka sotsiaalkindlustuse vallas. 
Sotsiaalkindlustuse liigid on kindlaks 
määratud nõukogu 14. juuni 1971. aasta 
määrusega (EMÜ) nr 1408/1971 
sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise 
kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, 
füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende 
pereliikmete suhtes.1 Nõukogu 14. mai 
2003. aasta määrusega (EÜ) nr 859/2003 
(millega laiendatakse määruse (EMÜ) nr 
1408/71 ja määruse (EMÜ) nr 574/72 
sätteid kolmandate riikide kodanikele, 
keda need sätted juba ei hõlma üksnes 
nende kodakondsuse alusel)2 laiendatakse 
määruse (EMÜ) nr 1408/1971 sätteid 
kolmandate riikide kodanikele, kes elavad 
seaduslikult Euroopa Liidus ja kes on 
piiriüleses olukorras. Sotsiaalkindlustuse 
valdkonnas võrdset kohtlemist käsitlevaid 
käesoleva direktiivi sätteid kohaldatakse ka 
isikute suhtes, kes tulevad liikmesriiki otse 
kolmandast riigist. Siiski ei tohi käesoleva 
direktiiviga anda kolmandate riikide 
kodanikele, kellel on liikmesriikidevahelisi 
piiriüleseid seoseid, ulatuslikumaid õigusi 
sotsiaalkindlustuse valdkonnas kui need, 
mis on ette nähtud kehtivate ühenduse 
õigusaktidega. 

16. Kolmandatest riikidest pärit töötajaid 
tuleks kohelda võrdsena ka 
sotsiaalkindlustuse vallas. 
Sotsiaalkindlustuse liigid on kindlaks 
määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 
883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta.1 
Sotsiaalkindlustuse valdkonnas võrdset 
kohtlemist käsitlevaid käesoleva direktiivi 
sätteid kohaldatakse ka töötajate suhtes, 
kes tulevad liikmesriiki otse kolmandast 
riigist. Siiski ei tohi käesoleva direktiiviga 
anda kolmandatest riikidest pärit 
töötajatele ulatuslikumaid õigusi kui 
need, mis on sotsiaalkindlustuse 
valdkonnas ette nähtud kehtivate liidu 
õigusaktidega neile kolmanda riigi 
kodanikele, kellel on liikmesriikidevahelisi 
piiriüleseid seoseid. Lisaks sellele ei tohiks 
käesoleva direktiiviga anda õigusi 
olukordades, mis jäävad liidu õiguse 
reguleerimisalast välja, näiteks 
kolmandas riigis elavatele pereliikmetele. 
Käesoleva direktiiviga antud õigused 
kehtivad ainult nende pereliikmete suhtes, 
kes kolivad elama mis tahes liikmesriigis 
asuva kolmanda riigi töötaja juurde 
seoses perekonna taasühinemisega, või 
neile pereliikmete suhtes, kes juba 
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1 EÜT L 149, 5.7.1971, lk 2. 
2 ELT L 124, 20.5.2003, lk 1. 

 

1 ELT L 166, 30.4.2004, lk 1. 
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 16a. Liikmesriigid peaksid võrdset 
kohtlemist rakendama vähemalt nende 
kolmandate riikide kodanike suhtes, kes 
on tööga hõivatud või kes on pärast 
minimaalset töötamise aega registreeritud 
töötuna. Mis tahes võrdse kohtlemise 
piirangud sotsiaalkindlustuse vallas 
käesoleva direktiivi alusel ei tohiks piirata 
õigusi, mis on antud nõukogu määrusega 
…1.  

  

1 Viide järgmisele juriidilisele 
dokumendile, mis tuleb vastuvõtmisel 
ajakohastada: nõukogu määrus, millega 
laiendatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 
ja määruse (EÜ) nr 987/2009 
kohaldamisala kolmandate riikide 
kodanikele, keda need sätted veel ei hõlma 
üksnes nende kodakondsuse tõttu. 

Or. en 
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 16b. Kolmandatest riikidest pärit töötajate 
võrdne kohtlemine ei hõlma kutseõppe 
valdkonnas sotsiaalabiskeemide abil 
rahastatavaid meetmeid. 

Or. en 

 
 


