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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

25.5.2018 A8-0319/40 

Muudatusettepanek  40 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Käesoleva direktiivi nõuetekohase 

kohaldamise tagamiseks tuleks parandada 

liikmesriikide pädevate asutuste ja/või 

organite vahelist koordineerimist ning 

koostööd töötajate lähetustega seotud 

pettuse vastase võitluse valdkonnas. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

25.5.2018 A8-0319/41 

Muudatusettepanek  41 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Võrdse kohtlemise põhimõte ja 

kodakondsuse alusel diskrimineerimise 

keeld on sätestatud liidu õiguses juba 

asutamislepingutes. Diskrimineerimise ja 

kuritarvitamise vältimiseks on seetõttu 

vaja tagada, et tasu arvutatakse 

läbipaistvalt ja see vastab vastuvõtvas 

liikmesriigis sama tööd tegevatele 

kohalikele töötajatele makstavale 

tunnitasule, tagades niiviisi töötajate 

tööaja nõuetekohase tasustamise. 

Käesolevat sätet tuleks kohaldada 

rendiagentuuridele, mis asuvad 

liikmesriigis, milles töö tehakse. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

25.5.2018 A8-0319/42 

Muudatusettepanek  42 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 b) Võrdse kohtlemise põhimõtet ja 

vaba konkurentsi ei ole võimalik 

saavutada enne, kui rakendatakse 

sotsiaalmakseid käsitlevaid õiglaseid 

eeskirju. Vastuvõtva liikmesriigi 

sotsiaalmaksete eeskirju ja määrasid 

tuleks kohaldada lähetatud töötajatele 

nende töösuhte esimesest päevast. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

25.5.2018 A8-0319/43 

Muudatusettepanek  43 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Arvestades, et teatavad lähetused 

kestavad kaua, on vaja sätestada, et 

kauem kui 24 kuud kestva lähetuse puhul 

loetakse vastuvõtvat liikmesriiki riigiks, 

kus tööd tehakse. Kooskõlas Rooma I 

määruses sätestatud põhimõttega 

kohaldatakse selliste lähetatud töötajate 

töölepingute suhtes vastuvõtva liikmesriigi 

õigust, kui pooled ei ole valinud muud 

õigust. Kui valitud on muu õigus, ei või 

selle tagajärjel siiski töötajat ilma jätta 

kaitsest, mis tagatakse talle sätetega, 

millest ei saa vastuvõtva riigi õiguse 

alusel sõlmitud lepinguga erandit teha. 

Neid sätteid tuleks kohaldada alates 

lähetuse algusest juhul, kui lähetus on 

kavandatud rohkem kui 24 kuuks, ja 

alates esimesest päevast pärast 24 kuu 

möödumist, kui lähetuse tegelik kestus 

ületab 24 kuud. See eeskiri ei mõjuta muu 

liikmesriigi territooriumile töötajaid 

lähetavate ettevõtjate õigust kasutada 

teenuste osutamise vabadust ka olukorras, 

kus lähetus ületab 24 kuud. Eesmärk on 

üksnes luua õiguskindlus Rooma I 

määruse kohaldamisel konkreetse 

olukorra suhtes, ilma seda määrust 

muutmata. Töötajad saavad eelkõige kasu 

Rooma I määruse kohastest kaitsest ja 

hüvedest. 

(8) Lähetamine on ajutist laadi ning 

lähetatud töötajad pöörduvad tavaliselt 

tagasi oma päritoluriiki, kui on lõpule 

viinud töö, mille tegemiseks nad lähetati. 

Lähetuse puhul tuleks töötaja suhtes 

kohaldada vastuvõtva liikmesriigi 

tööõigust alates töösuhte esimesest 

päevast kuni lähetuse lõpuni. 

Päritoluliikmesriiki tagasipöördumise 

korral tuleks nende suhtes taas kohaldada 

päritoluliikmesriigi tööõigust. Selliseid 

muutusi võimaldavad uued tehnoloogiad 

ja parem koostöö liikmesriikide vahel. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

25.5.2018 A8-0319/44 

Muudatusettepanek  44 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Kuna rahvusvahelise maanteeveo 

sektoris iseloomustab tööülesandeid suur 

mobiilsus, tekitab töötajate lähetamist 

käsitleva direktiivi rakendamine erilisi 

õiguslikke küsimusi ja raskusi (eriti juhul, 

kui seos asjaomase liikmesriigiga ei ole 

piisav). Neid probleeme oleks kõige 

sobivam lahendada sektoripõhiste 

õigusaktide ja muude ELi algatustega, 

mille eesmärk on parandada maanteeveo 

siseturu toimimist. 

(10) Käesolev direktiiv peaks hõlmama 

rahvusvahelist maanteevedu. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

25.5.2018 A8-0319/45 

Muudatusettepanek  45 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Selleks et võidelda kuritarvituste 

vastu alltöövõtu puhul ja kaitsta lähetatud 

töötajate õigusi, tuleks asjaomaseid 

ettevõtjaid pettuse või kuritarvituste korral 

pidada ühiselt vastutavaks. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

25.5.2018 A8-0319/46 

Muudatusettepanek  46 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) tasu, sh ületunnitöötasud; seda 

punkti ei kohaldata täiendavate 

tööandjapensioni skeemide suhtes; 

(c) tasu, mida arvutatakse vastuvõtvas 

liikmesriigis sama tööd tegevatele 

kohalikele töötajatele makstava tunnitasu 

alusel, sh ületunnitöötasud; seda punkti ei 

kohaldata täiendavate tööandjapensioni 

skeemide suhtes; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

25.5.2018 A8-0319/47 

Muudatusettepanek  47 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

tähendab tasu kõiki tasu elemente, mis on 

muudetud kohustuslikuks selle 

liikmesriigi, kelle territooriumile töötaja 

lähetatakse, õigus- ja haldusnormide, 

üldiselt kohaldatavaks tunnistatud 

kollektiivlepingute või vahekohtu 

otsustega ja/või juhul, kui puudub 

süsteem, mille alusel tunnistatakse 

kollektiivlepingud või vahekohtu otsused 

üldiselt kohaldatavaks, muude 
kollektiivlepingute või vahekohtu otsustega 

lõike 8 teise lõigu tähenduses. 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel 

määratakse tasu ja tunnitasu mõisted 

kindlaks selle liikmesriigi õiguse ja/või 

tavade kohaselt, kelle territooriumile 

töötaja lähetatakse, ning need hõlmavad 

kõiki tasu elemente, mis on muudetud 

kohustuslikuks kõnealuse riigi õigus- ja 

haldusnormide, selles liikmesriigis 

üldiselt kohaldatavaks tunnistatud või 

artikli 3 lõike 8 kohaselt muul viisil 

kohaldatavate kollektiivlepingute või 

vahekohtu otsustega. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

25.5.2018 A8-0319/48 

Muudatusettepanek  48 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Pettuse või kuritarvituste korral võidakse 

pidada vastutavaks teatavaid või kõiki 

asjaosalisi, olenemata nende rollist 

alltöövõtuahelas. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

25.5.2018 A8-0319/49 

Muudatusettepanek  49 

Dominique Martin 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega 

(COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b 

Direktiiv 96/71/EÜ 

Artikkel 3 – lõige 1a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1a. Kui liikmesriigi territooriumil 

asuvad ettevõtjad on õigus- ja 

haldusnormide või kollektiivlepingu 

alusel kohustatud oma lepingujärgsete 

kohustuste täitmiseks sõlmima 

alltöövõtulepingu üksnes ettevõtjatega, 

kes tagavad teatavad tasu hõlmavad 

töötingimused, võib asjaomane liikmesriik 

proportsionaalselt ja 

mittediskrimineerivalt ette näha, et 

sellistel ettevõtjatel on alltöövõtulepingute 

suhtes sama kohustus, mis artikli 1 lõikes 

1 osutatud, töötajaid tema territooriumile 

lähetavatel ettevõtjatel. 

1a. Liikmesriigid tagavad olenemata 

töösuhte suhtes kohaldatavast õigusest, et 

artikli 1 lõikes 1 osutatud ettevõtjad 

kindlustavad oma territooriumile 

lähetatud töötajatele võrdse kohtlemise 

põhimõttest lähtudes alates töösuhte 

esimesest päevast lisaks käesoleva artikli 

lõikes 1 osutatud töötingimustele kõik 

kohaldatavad töötingimused, mille 

liikmesriik, milles töö tehakse, on 

sätestanud: 

 (a) õigus- ja haldusnormidega ja/või 

 (b) üldiselt kohaldatavaks tunnistatud või 

artikli 3 lõike 8 kohaselt muul viisil 

kohaldatavate kollektiivlepingute või 

vahekohtu otsustega. 

 Käesoleva lõike esimest lõiku ei kohaldata 

järgmiste küsimuste suhtes: 

 (a) töölepingu sõlmimise ja lõpetamisega 

seotud menetlused, formaalsused ja 

tingimused, sealhulgas konkurentsi 

keelavad klauslid; 

 (b) täiendavad tööandjapensioni skeemid. 

 Liikmesriik, kus teenust osutatakse, 

pikendab teenuseosutaja põhjendatud 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

teate alusel 18 kuuni seda ajavahemikku, 

enne mille möödumist käesoleva lõike 

sätteid kohaldatakse. 

 Kui artikli 1 lõikes 1 osutatud ettevõtja 

asendab lähetatud töötaja teise samas 

kohas sama tööülesannet täitva lähetatud 

töötajaga, loetakse käesoleva lõike 

kohaldamisel lähetuse kestuseks 

asjaomaste töötajate lähetuste 

kumulatiivne kestus. Käesoleva artikli 

kohaldamisel võetakse mõiste „sama 

tööülesande täitmine samas kohas“ 

määratlemisel muu hulgas arvesse 

osutatava teenuse või tehtava töö laadi 

ning asjakohasel juhul töökoha aadressi 

(aadresse). 

Or. en 

 


