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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

soovitustega komisjonile Euroopa töönõukogude direktiivi läbivaatamise kohta
(2019/2183(INL))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikli 3 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 9, artiklit 151, artikli 153 lõike 1 
punkte e ja f ning artiklit 225,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artikleid 12, 27, 28, 
30, 31 ja 47,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiivi 2009/38/EÜ 
Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja konsulteerimiskorra 
sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2002. aasta 
direktiivi 2002/14/EÜ, millega kehtestatakse töötajate teavitamise ja nõustamise 
üldraamistik Euroopa Ühenduses2,

– võttes arvesse nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/86/EÜ, millega 
täiendatakse Euroopa äriühingu põhikirja töötajate kaasamise suhtes, ja nõukogu 
22. juuli 2003. aasta direktiivi 2003/72/EÜ, millega täiendatakse Euroopa ühistu 
põhikirja töötajate kaasamise osas3,

– võttes arvesse nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/59/EÜ kollektiivseid 
koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta4,

– võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega 
kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel5,

– võttes arvesse nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/23/EÜ ettevõtjate, 
ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise kohta6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta direktiivi 
(EL) 2016/943, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) 

1 ELT L 122, 10.5.2019, lk 28.
2 EÜT L 80, 23.3.2002, lk 29.
3 ELT L 207, 18.8.2003, lk 25.
4 EÜT L 225, 12.8.1998, lk 16.
5 EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.
6 EÜT L 82, 22.3.2001, lk 16.
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ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset7,

– võttes arvesse parlamendi 2012. aasta novembri Euroopa lisaväärtuse hinnanguid 
„European added value of an EU measure on information and consultation of workers, 
anticipation and management of restructuring processes“ (ELi töötajate teavitamise ja 
nõustamise, restruktureerimisprotsesside prognoosimise ja haldamise meetme Euroopa 
lisaväärtuse hinnang) ja 2021. aasta jaanuari aruannet „European works councils 
(EWCs) – legislative-initiative procedure: revision of European Works Councils 
Directive“ (Euroopa töönõukogud – seadusandliku algatuse menetlus: Euroopa 
töönõukogude direktiivi läbivaatamine),

– võttes arvesse parlamendi 21. jaanuari 2021. aasta resolutsiooni ELi soolise 
võrdõiguslikkuse strateegia kohta8,

– võttes arvesse parlamendi 16. detsembri 2021. aasta resolutsiooni demokraatia kohta 
tööl: töötajate osalusõiguste Euroopa raamistik ja Euroopa töönõukogu direktiivi 
läbivaatamine9,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. augusti 2020. aasta uuringut 
ELi õigusraamistiku kohta, mis käsitleb töötajate teavitamise, konsulteerimise ja 
osalemise kaitsmist ning tugevdamist,

– võttes arvesse Leuveni ülikooli 2016. aasta mai uurimisprojekti „European Works 
Councils on the Move: Management Perspectives on the Development of a 
Transnational Institution for Social Dialogue“ (Euroopa töönõukogude liikumine: 
riigiülese sotsiaaldialoogi institutsiooni arendamise juhtimisperspektiivid),

– võttes arvesse komisjoni 16. novembri 2018. aasta uuringut muutusteks ja 
restruktureerimiseks valmisolekut käsitleva ELi kvaliteediraamistiku kohaldamise 
järelevalve kohta,

– võttes arvesse komisjoni 14. mai 2018. aasta aruannet direktiivi 2009/38/EÜ (Euroopa 
töönõukogu asutamise või töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise korra 
sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides) (uuesti sõnastatud) 
rakendamise kohta liikmesriikides,

– võttes arvesse komisjoni talituste 14. mai 2018. aasta töödokumenti „Evaluation, 
accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, 
the Council and the European Economic and Social Committee Report on the 
implementation by Member States of Directive 2009/38/EC on the establishment of a 
European Works Council or a procedure in Community-scale undertakings and 
Community-scale groups of undertakings for the purposes of informing and consulting 
employees (Recast)“ (komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele koos aruandega direktiivi 2009/38/EÜ 
Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise 
korra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides (uuesti 

7 ELT L 157, 15.6.2016, lk 1.
8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0025.
9 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0508.
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sõnastatud) rakendamise kohta liikmesriikides),

– võttes arvesse komisjoni 4. märtsi 2021. aasta teatist „Euroopa sotsiaalõiguste samba 
tegevuskava“ (COM(2021)0102) (edaspidi „sammas“),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta arvamust 
Euroopa äriühinguõiguse paketi kohta10,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 7. mai 2021. aasta Porto sotsiaalkohustust ja 8. mai 
2021. aasta Porto deklaratsiooni,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 47 ja 54,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A9-0295/2022),

A. arvestades, et mitmes riigis asuvate varade või tehastega hargmaiste ettevõtete arv oli 
2015. aastal ligikaudu 45 korda suurem kui 1990. aastatel11;

B. arvestades, et demokraatia ja demokraatia töökohal on liidu põhiväärtused; arvestades, 
et kogunemisvabadus, töötajate teabe- ja konsulteerimisõigus ning 
kollektiivläbirääkimiste ja kollektiivse tegutsemise õigus on hartaga kaitstud 
põhiõigused, mis aitavad liikuda majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt 
kestliku tuleviku suunas; arvestades, et samba 8. põhimõttes rõhutatakse, kui oluline on 
töötajate kaasamine nende jaoks olulistes küsimustes;

C. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 151 kohaselt võtavad liit ja liikmesriigid 
oma eesmärgiks tööhõive edendamise ning parandatud elamis- ja töötingimused; 
arvestades, et selleks rakendavad liit ja liikmesriigid meetmeid, mis võtavad arvesse 
riigiti kehtivate tavade mitmekesisust, eriti lepinguliste suhete vallas, ja vajadust 
säilitada liidu majanduse konkurentsivõime; arvestades, et ELi toimimise lepingu 
kohaselt ei tulene niisugune areng ainult siseturu toimimisest, vaid ka aluslepingutega 
sätestatud menetlustest tööhõive- ja sotsiaalpoliitika vallas ning õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamisest;

D. arvestades, et sotsiaaldialoog, sealhulgas töötajate teavitamine ja nendega 
konsulteerimine, on Euroopa sotsiaalse mudeli põhielement, ning arvestades, et 
Euroopa töönõukogud peegeldavad töötajate esindatuse tähtsust; arvestades, et õigusriik 
on üks liidu põhiväärtusi, mis on sätestatud ELi lepingu artiklis 2, ning liidu kõigi 
muude põhiväärtuste, sealhulgas põhiõiguste, demokraatia ning töötajate teavitamist ja 
nendega konsulteerimist käsitleva liidu õiguse tõhusa kohaldamise eeltingimus;

E. arvestades, et hästitoimivatel Euroopa töönõukogudel on oluline roll rahvusvaheliste 
ettevõtete nõuetekohase juhtimise tagamisel;

F. arvestades, et liidus on praegu ligikaudu 1200 Euroopa töönõukogu, millel on 18 000 
individuaalset esindajat12; 

10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE1917&rid=3
11 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. augusti 2020. aasta uuring, lk 24.
12 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. augusti 2020. aasta uuring, lk 25.
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G. arvestades, et ELi lepingu artikli 2 kohaselt on võrdõiguslikkus liidu alusväärtus, ning 
arvestades, et ELi lepingu artikli 3 lõike 3 kohaselt edendab liit naiste ja meeste 
võrdõiguslikkust; arvestades, et samba teise põhimõtte kohaselt tuleb tagada naiste ja 
meeste võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused, sealhulgas tööturul osalemise, 
töötingimuste ja karjääri edendamise osas;

H. arvestades, et Euroopa Ametiühingute Instituudi uuringu13 andmetel oli 2018. aastal 
valdav enamik Euroopa töönõukogude liikmetest mehed ja naised moodustasid neist 
vaid 15,4%; arvestades, et Euroopa töönõukogude naisliikmed on väiksema 
tõenäosusega juhtivatel ametikohtadel; arvestades, et otsuseid tegevates organites esineb 
jätkuvalt soolist ja palgalõhet, mis takistab naiste täielikku osalemist majandus- ja 
ühiskonnaelus ning sellesse panustamist;

I. arvestades, et Euroopa töönõukogude areng on tööstussektorite ja liikmesriikide lõikes 
väga erinev; arvestades, et andmete kohaselt tegutseb aktiivselt 992 Euroopa 
töönõukogu ja ligikaudu 400 on aja jooksul laiali saadetud sellistel põhjustel nagu 
ettevõtete ühinemine, pankrot või tegevuse lõpetamine14;

J. arvestades, et ühe uuringu kohaselt võib Euroopa töönõukogudel olla positiivne mõju 
CO2-neutraalsele majandusele üleminekule ning et need võivad parandada töökorraldust 
ja otsuste tegemist15;

K. arvestades, et kuigi Euroopa töönõukogu liikmetel on õigus arvamust avaldada, näib 
neil olevat oma ettevõtete otsustusprotsessile vähe mõju, eriti restruktureerimise 
korral11;

L. arvestades, et tööandjad peaksid Euroopa töönõukogusid pidama vajalikuks vahendiks, 
millest on mitmel moel kasu kõigile osapooltele, kuna see parandab ühist arusaamist 
küsimustest ja otsustest ning aitab kaasa riigiülesele sotsiaaldialoogile ettevõtte tasandil;

M. arvestades, et enamikus liikmesriikides on töötjatega konsulteerimisest hoidumise eest 
ette nähtud rahalised karistused vahemikus 23 kuni 187 51516 eurot ning seetõttu ei ole 
need paljudel juhtudel tõhusad, hoiatavad ja proportsionaalsed;

N. arvestades, et Euroopa töönõukogude ja läbirääkimiste erikomisjonide võimalused 
õiguskaitse saamiseks on liikmesriigiti erinevad ja olenevad nende riiklikest 
süsteemidest, millest osa annab töönõukogudele juriidilise isiku staatuse ja osa 
võimaldab Euroopa töönõukogudel osaleda menetlustes oma liikmete või ametiühingu 
vahendusel17;

O. arvestades, et ainult neljas liikmesriigis (Austria, Prantsusmaa, Rumeenia ja Rootsi) on 
Euroopa töönõukogudel täielik juriidilise isiku staatus, mis võimaldab Euroopa 
töönõukogu liikmetel algatada kohtumenetlusi Euroopa töönõukogu nimel ja esindada 

13 ETUI. Can anybody hear us? An overview of the 2018 survey of EWC and SEWC representatives (2019). 
(Kas keegi kuuleb meid? Ülevaade 2018. aasta uuringust Euroopa töönõukogude ja SEWC esindajate kohta 
(2019)).
14 https://www.eurofound.europa.eu/et/node/52251
15 https://www.boeckler.de/en/faust-detail.htm?sync_id=8473
16 Komisjoni talituste töödokument, 14. mai 2018, lk 33–35.
17 Komisjoni talituste töödokument, 14. mai 2018, lk 34.
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Euroopa töönõukogu suhetes kolmandate isikutega18; arvestades, et komisjon on saanud 
direktiivi 2009/38/EÜ rakendamise kohta ainult ühe ametliku kaebuse; arvestades, et 
kohtuvaidlusi on riikide tasandil endiselt vähe, kuna õiguskaitse kättesaadavusega on 
raskusi ning direktiivis 2009/38/EÜ puuduvad selged sätted Euroopa töönõukogude ja 
läbirääkimiste erikomisjonide kohta;

P. arvestades, et Euroopa töönõukogude edu ja positiivne mõju eeldavad Euroopa 
töönõukogu ja juhtkonna vahelist usaldust, mis põhineb konstruktiivsel dialoogil, mida 
võib mõjutada iga liikmesriigi töösuhete kultuur; arvestades, et on tõendeid selle kohta, 
et varajane konsulteerimine võib avaldada olulist mõju töökohakindlusele 
restruktureerimisprotsesside ajal ning et töötajatega konsulteerimine ja nende osalemine 
on väga oluline töötajate heaolu tagamiseks ja sellel võib olla positiivne mõju 
töökohtade kvaliteedile19; arvestades, et Euroopa töönõukogudel on oluline roll 
töösuhete euroopalikumaks muutmisel;

Q. arvestades, et direktiivi 2009/38/EÜ lüngad ja puudulik jõustamine toovad kaasa 
töötajate teabe- ja konsultatsiooniõiguste killustatud kasutamise riigiülestes küsimustes 
kogu liidus;

R. arvestades, et riigiülesuse abstraktset mõistet on konkreetsetel juhtudel raske 
tõlgendada20 nii Euroopa töönõukogude liikmetel kui ka keskjuhatusel;

S. arvestades, et kuigi direktiivi 2009/38/EÜ artiklil 8 põhinevate 
konfidentsiaalsusklauslite kasutamine võib teatavatel juhtudel olla õigustatud, takistab 
selle artikli liiga laialdane kasutamine tõhusat teavitamist ja konsulteerimist21;

T. arvestades, et sotsiaalpartneritel on olnud keskne roll COVID-19 pandeemia mõju 
leevendamisel töökohal, näiteks tervishoiu- ja ohutusmeetmete kehtestamise, 
töökohtade säilitamise kavade rakendamise ja uute töökorralduse vormide 
väljatöötamisel; arvestades, et COVID-19 kriisi tõttu on käimas märkimisväärne hulk 
restruktureerimisprotsesse22; arvestades, et töötajatega konsulteerimine ning nende 
võimalus osaleda läbirääkimistel ja kollektiivläbirääkimistel on restruktureerimise 
positiivse ja negatiivse mõjuga tegelemiseks hädavajalikud;

U. arvestades, et Eurofoundi hiljutised uuringud on toonud esile COVID-19 kriisi mõju 
Euroopa töönõukogude toimimisele ja loomisele, kuna rahvatervise meetmetega 
kehtestatud liikumispiirangud on peatanud edasimineku Euroopa töönõukogude loomise 
üle peetavates aruteludes; kuigi olemasolevad Euroopa töönõukogud on suures osas 
läinud üle veebikoosolekutele, peaksid aktiivsemat arvamuste vahetust võimaldavad ja 
soodustavad füüsilised kohtumised jääma normiks, kui just rahvatervise meetmed teisiti 
ei nõua;

V. arvestades, et töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise alast liidu õigust on 
rakendatud ebaühtlaselt, mis võib põhjustada õiguskindlusetust tööandjatele ja 

18 Komisjoni talituste töödokument, 14. mai 2018, lk 34.
19 Parlamendi 2012. aasta novembri hinnang Euroopa lisaväärtuse kohta.
20 Komisjoni talituste töödokument, 14. mai 2018, lk 6.
21 Komisjoni talituste töödokument, 14. mai 2018, lk 27–28.
22 https://www.eurofound.europa.eu/et/publications/report/2020/erm-report-2020-restructuring-across-borders
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töötajatele; arvestades, et on oluline tugevdada liidu töövahendeid, vaadates põhjalikult 
läbi direktiivi 2009/38/EÜ, millega tugevdatakse töötajate teabe-, konsulteerimis- ja 
osalemisõigust;

W. arvestades, et uute äriühingu strateegiate ja sihtide ettevalmistamisel võiks ette näha 
struktureeritumad ja ennetavamad meetodid töötajate esindajate teavitamiseks ja 
nendega konsulteerimiseks, võttes nõuetekohaselt arvesse konfidentsiaalsusklausleid; 
arvestades, et liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavade koostamisel ja vajaduse 
korral ka rakendamisel tuleks konsulteerida sotsiaalpartneritega;

X. arvestades, et parlament kutsus oma 9. juuni 2022. aasta resolutsioonis konvendi 
kokkukutsumise kohta aluslepingute läbivaatamiseks23 nõukogu üles lisama ELi 
toimimise lepingu artiklisse 9 viite sotsiaalsele progressile, sidudes selle sotsiaalse 
progressi protokolliga, et tõhustada sotsiaaldialoogi ning toetada liidu majanduse 
konkurentsivõime ja vastupanuvõime tugevdamist, pöörates erilist tähelepanu väikestele 
ja keskmise suurusega ettevõtjatele ja konkurentsivõime kontrollile ning edendades 
tulevikku suunatud investeeringuid, mis keskenduvad õiglasele üleminekule ning rohe- 
ja digipöördele;

Y. arvestades, et praeguste majandusele ja tööturule murrangulist mõju avaldavate 
muutustega, nagu tehnoloogia areng, digitaliseerimine, üleminek vähese CO2 heitega 
majandusele, COVID-19 pandeemia ennetusmeetmed ning majanduslik ja sotsiaalne 
taastumine pandeemiast, aga ka uued tööhõivevormid, nagu platvormi- ja kaugtöö, 
peaks kaasnema liidu seadusandlike vahendite ja tavade läbivaatamine, et lahendada 
teadaolevaid probleeme, kasutades ühtlasi ära selliste muutuste potentsiaali;

Z. arvestades, et digivahendite, näiteks videokonverentsisüsteemide kasutamist tuleks 
kasutada direktiivis 2009/38/EÜ sätestatud õiguste tugevdamiseks ja direktiivi 
praktiliseks kohaldamiseks, kuid see ei tohiks kunagi asendada töötajate teavitamise ja 
nendega konsulteerimise menetluslikke kohustusi, nagu korrapärased füüsilised 
kohtumised Euroopa töönõukogude ja keskjuhatuse vahel;

Üleskutse komisjonile viia lõpule direktiivi 2009/38/EÜ kauaoodatud läbivaatamine

1. rõhutab, et töötajate teabe-, konsulteerimis- ja osalemisõigus mängib sotsiaalse 
turumajanduse toimimises olulist rolli eelkõige seoses rohe- ja digipöördest tulenevate 
tööturu muutustega; rõhutab, et Euroopa töönõukogud on üks peamisi vahendeid, mille 
abil edendada demokraatiat töökohal riigiülestes küsimustes, jõustada töötajate õigusi, 
suurendada töötajate kaasatust ning edendada juhtkonna ja töötajate vastastikust 
usaldust; on veendunud vajaduses tugevdada Euroopa töönõukogusid ja nende 
suutlikkust kasutada oma teabe- ja konsulteerimisõigusi ning luua rohkem Euroopa 
töönõukogusid, võttes ühtlasi arvesse liikmesriikide erinevaid töösuhtesüsteeme;

2. rõhutab vajadust suurendada töötajate ja juhtkonna esindajate teadlikkust Euroopa 
töönõukogudest ja nende võimalikust kasust ning suurendada nende nähtavust ja luua 
stiimulid Euroopa töönõukogude arendamiseks, nende laiemaks kasutamiseks ja 
tõhusaks jõustamiseks; kutsub sellega seoses komisjoni üles koguma andmeid direktiivi 
2009/38/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate ettevõtjate kohta; kutsub komisjoni üles 

23 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2022)0244.
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korraldama 2023. aastal kõrgetasemelise konverentsi, et kaasata direktiivi 2009/38/EÜ 
kohaldamisalasse kuuluvad ettevõtjad, Euroopa töönõukogud, eri sektorite 
sotsiaalpartnerid ja riiklikud tööturuasutused ning rõhutada Euroopa töönõukogude 
tähtsust ja seada see teema poliitilises tegevuskavas tähtsale kohale;

3. juhib tähelepanu olulisele panusele, mida teadmiste, kogemuste ja parimate tavade 
vahetamine võib anda Euroopa töönõukogude edasiarendamisse ja nende toimimise 
parandamisse, muu hulgas luues platvormi struktureeritud ja korrapäraseks parimate 
tavade vahetamiseks liikmesriikide ja sektorite vahel, eelkõige selleks, et suurendada 
Euroopa töönõukogude nähtavust sektorites ja liikmesriikides, kus neid on vähe;

4. kutsub komisjoni üles toetama Euroopa ametiühinguorganisatsioone ja ergutab 
liikmesriike toetama kõige suurema esindatusega töötajate organisatsioone, mis on 
siseriikliku õiguse või tavadega ette nähtud, korraldama Euroopa töönõukogude õigusi 
käsitlevaid erikoolitusi, et nad saaksid nõuetekohaselt teavitada oma liikmeid Euroopa 
töönõukogude toimimisest, ning eraldama vahendeid teavituskampaaniatele;

5. tuletab meelde, et Euroopa töönõukogud on ainulaadsed riigiülesed organid, mis on 
loodud töötajate teavitamiseks ja nendega konsulteerimiseks ning ettevõtte identiteedi 
loomiseks ja edendamiseks, ning et Euroopa töönõukogude kaasamine võib arendada ja 
edendada ettevõtluskultuuri ja ühtekuuluvust; peab väga oluliseks, et töötajate 
esindajad, eelkõige Euroopa töönõukogud, osaleksid pärast seda, kui neid on tõhusalt 
teavitatud ja nendega on konsulteeritud, töötajate huve oluliselt mõjutavate riigiüleste 
küsimustega seotud otsuste sisulises väljatöötamises ja elluviimises;

6. peab väga kahetsusväärseks, et keskjuhatus ei anna alati rahalisi, materiaalseid ja 
õiguslikke vahendeid, mida on vaja Euroopa töönõukogude ülesannete nõuetekohaseks 
täitmiseks; tunneb muret selle pärast, et Euroopa töönõukogudel on raske saada 
komisjoni pakutavat rahalist toetust, ning rõhutab tungivat vajadust lihtsustada 
taotlemismenetlust ja vähendada kogu halduskoormust, mis on vajalik selle toetuse 
saamiseks; kutsub komisjoni üles jälgima direktiivi 2009/38/EÜ ülevõtmist ja algatama 
vajaduse korral rikkumismenetlusi;

7. kordab oma üleskutset komisjonile esitada ettepanek direktiivi 2009/38/EÜ 
läbivaatamiseks, et selgitada selle eesmärke, määratlusi ja menetlusi, tugevdada 
töötajate esindajate teabe- ja konsulteerimisõigust, eelkõige restruktureerimisprotsesside 
ajal, vastavalt Euroopa Parlamendi 16. detsembri 2021. aasta resolutsioonis esitatud 
soovitustele;

8. kutsub komisjoni üles uurima eelseisva läbivaatamise raames võimalusi lisada direktiivi 
2009/38/EÜ kohaldamisalasse lepingud, mis võimaldavad struktuuriliselt sõltumatutel 
ettevõtjatel mõjutada üksteise tegevust ja äriotsuseid (nt frantsiisi- või 
halduslepingud)24, et vältida võimalikke lünki.

Õigeaegse ja sisulise konsulteerimise tagamine

24 Halduslepingud on kokkulepped, mille abil üks ettevõtja, jäädes iseseisvaks struktuuriks, annab oma 
igapäevase tegevuse üle teisele ettevõtjale. Seega võib haldav ettevõtja omada kontrolli hallatava ettevõtte 
töötajate üle ilma ettevõtet kui sellist omamata.
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9. tunnistab, et direktiiv 2009/38/EÜ on Euroopa töönõukogude loomist ja toimimist 
parandanud; peab siiski kahetsusväärseks, et Euroopa töönõukogudel on endiselt suuri 
raskusi oma õiguste jõustamisel, eelkõige seoses õigeaegse teavitamise ning eelneva ja 
tõhusa konsulteerimisega riigiülestes küsimustes, mis võivad mõjutada Euroopa 
töötajate töökohti ja töötingimusi, sealhulgas rohe- ja digipöördest tulenevaid muutusi;

10. rõhutab, et riigiüleste küsimuste määratlus ja sellest tulenevalt ka riigiüleste 
küsimustena käsitatavate küsimuste tõlgendamine on endiselt ebamäärane ja sõltub 
vaatenurgast, mistõttu toob see kaasa direktiivi 2009/38/EÜ ebaühtlase ülevõtmise ja 
rakendamise liikmesriikides ja seega ka ebaühtlase kohaldamise ettevõtetes; rõhutab, et 
määratlus peab olema täpne ja kõikehõlmav ning et võimaliku mõju ulatus ning sellega 
seotud asjakohane juhtimis- ja esindamistasand on puuduvad elemendid, mida tuleb 
küsimuse riigiülese olemuse kindlaksmääramisel arvesse võtta; kordab oma üleskutset 
täpsustada direktiivi 2009/38/EÜ mõistet „küsimuse riigiülene olemus“;

11. peab kahetsusväärseks, et õigeaegse konsulteerimisega on ikka veel probleeme, kuna 
töötajate esindajate arvamust võidakse küsida või see võidakse esitada ajal, mil seda 
enam sisuliselt arvesse võtta ei ole võimalik või kui juhtkonna otsus kavandatava 
meetme kohta on juba tehtud; peab kahetsusväärseks, et juhtkond ei ole kohustatud 
arvamust arvesse võtma, mistõttu seda sageli eiratakse või ei avalda see kavandatavale 
meetmele tegelikku mõju; kordab oma üleskutset komisjonile ja liikmesriikidele 
edendada teavitamis- ja konsulteerimisõiguste tugevdamist ning sisulisi 
konsulteerimisprotsesse; nõuab mõiste „konsulteerimine“ muutmist direktiivis 
2009/38/EÜ, tagamaks, et Euroopa töönõukogu arvamust võetakse ettevõtjate otsustes 
arvesse ja et arvamus esitatakse enne asjakohasel tasandil konsulteerimise lõpetamist, 
enne kui ettevõtja juhtorganid teevad otsuse ja nii, et Euroopa töönõukogu saaks oma 
arvamusele põhjendatud vastuse kooskõlas direktiiviga 2002/14/EÜ;

12. rõhutab, et on oluline tagada, et ettevõtjad või kontsernid saaksid otsuseid teha tõhusalt;

13. rõhutab, et Euroopa töönõukogu liikmetel peab olema õigeaegne juurdepääs sisulisele ja 
ajakohasele teabele kavandatavate riigiülese olemusega otsuste kohta, ning peab väga 
oluliseks, et on piisavalt aega ja vahendeid saadud teabe hindamiseks ja arutamiseks 
ekspertide abiga; rõhutab, et on oluline kindlustada hea teabevahetus ja koostöö 
keskjuhatuse ja Euroopa töönõukogu vahel, sealhulgas töötajate esindatus juhatuse 
tasandil, et tagada töötajate teavitamis-, konsulteerimis- ja osalemisõiguse 
nõuetekohane järgimine;

Täiendavate nõuete tugevdamine

14. märgib, et olukordades, mil kokkulepet ei suudeta sõlmida, on täiendavate nõuete 
kohaldamise kolmeaastane ooteaeg pärast taotluse esitamist ülemäärane, sageli ei 
kasutata seda tõhusalt ja see on töötajatele kahjulik; kordab oma üleskutset tugevdada 
direktiivis 2009/38/EÜ sätestatud täiendavaid nõudeid, mis on aluseks läbirääkimiste 
teel sõlmitavatele lepingutele; rõhutab, et Euroopa töönõukogude õigus korraldada 
keskjuhatusega kord aastas kohtumine on ebapiisav ning kohtumised peaksid toimuma 
kaks korda aastas, et parandada Euroopa töönõukogude praktilist toimimist, mõjusust ja 
juhtimist;

Konfidentsiaalsuse ulatuse selgitamine
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15. rõhutab, et konfidentsiaalsussätete rakendamine liikmesriikides on ebaühtlane, kuna 
puudub selge määratlus, ning nõuab seetõttu konfidentsiaalse teabe selget määratlust; 
rõhutab sellega seoses, et liikmesriigid peavad tegema täiendavaid jõupingutusi, et 
täpsustada ja selgitada konkreetseid tingimusi, mille korral keskjuhatus ei pea edastama 
teavet, mis võib olla kahjulik; kordab oma üleskutset25 vältida 
konfidentsiaalsuseeskirjade kuritarvitamist kui vahendit teabele juurdepääsu ja tõhusa 
osalemise piiramiseks, ning kutsub komisjoni üles direktiivi 2009/38/EÜ läbivaatamisel 
nõudma, et liikmesriigid määraksid selgelt kindlaks, millistel juhtudel on 
konfidentsiaalsuseeskirjadele tuginemine teabele juurdepääsu piiramiseks õigustatud;

Vaidluste lahendamise tõhustamine

16. rõhutab, et erimeelsuste korral teavitamis- või konsulteerimiskorra rakendamise üle 
puuduvad suunised selle kohta, kuidas leevendada negatiivset mõju, mida sellised 
erimeelsused võivad avaldada Euroopa töönõukogude liikmetele ja töötajate 
esindajatele; rõhutab seetõttu liidu algatuste võimalikku lisaväärtust selliste suuniste 
andmisel;

Tõhusate, hoiatavate ja proportsionaalsete karistuste kehtestamine

17. on mures direktiivi 2009/38/EÜ ebaühtlase ja ebapiisava järgimise pärast kogu liidus 
ning rõhutab vajadust tagada direktiivi nõuetekohane, tõhus ja õigeaegne järgimine, 
rakendamine ja jõustamine töötajate hüvanguks kogu liidus;

18. nõuab sellega seoses tõhusamaid eeskirju ja menetlusi ning muid meetmeid, näiteks 
direktiivis 2009/38/EÜ liikmesriikide kohtutelt või muudelt pädevatelt asutustelt 
esialgse õiguskaitse taotlemise õigust juhtkonna otsuste rakendamise ajutiseks 
peatamiseks seni, kuni Euroopa töönõukogude teavitamise ja nendega konsulteerimise 
menetlus on toimunud asjakohasel juhtimis- ja esindustasandil ning viisil, mis 
võimaldab juhtkonnal kooskõlas nimetatud direktiiviga põhjendatud vastuse esitada;

19. peab kahetsusväärseks, et paljudes liikmesriikides ei ole rikkumiste eest ette nähtud 
karistused tõhusad, hoiatavad ega proportsionaalsed, nagu nõutakse direktiivis 
2009/38/EÜ; rõhutab, et liikmesriikide karistusi reguleerivaid sätteid tuleb tugevdada, et 
direktiivi 2009/38/EÜ täitmist parandada, vältides ühtlasi ettevõtjate liigset koormamist; 
kordab oma üleskutset komisjonile vaadata direktiiv 2009/38/EÜ läbi, et kehtestada 
tõhusad, hoiatavad ja proportsionaalsed karistused, mis tagaksid nõuete täitmise;

Direktiivieelsete kokkulepete suhtes erandi tegemise lõpetamine

20. rõhutab, et rohkem kui 25 aastat pärast esimese Euroopa töönõukogude direktiivi26 
vastuvõtmist on paljud direktiivieelsed kokkulepped endiselt jõus ja neid ei ole 
direktiivi 2009/38/EÜ nõuetega kohandatud; peab väga oluliseks, et kõigi Euroopa 
töönõukogude kokkulepete suhtes kehtiksid samad õigused ja kohustused, et tagada 
töötajate võrdne kohtlemine, liidu kõrgete standardite kohaldamine ja õiguskindlus; 

25 Parlamendi 16. detsembri 2021. aasta resolutsioon demokraatia kohta tööl: töötajate osalusõiguste Euroopa 
raamistik ja Euroopa töönõukogu direktiivi läbivaatamine, P9_TA(2021)0508, punkt 30. 
26 Nõukogu 22. septembri 1994. aasta direktiiv 94/45/EÜ Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate 
teavitamis- ja nõustamiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides (EÜT L 254, 
30.9.1994, lk 64).
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kordab oma varasemat üleskutset komisjonile ja liikmesriikidele lõpetada nn 
vabatahtlike direktiivieelsete kokkulepete erand ning nõuab direktiivi 2009/38/EÜ 
asjaomaste sätete läbivaatamist, et reguleerida Euroopa töönõukogude toimimist 
võrdsetel alustel;

Õiguskaitse kättesaadavuse tagamine

21. peab väga oluliseks, et Euroopa töönõukogudel oleks juurdepääs kohtutele või riiklikele 
pädevatele tööjõuasutustele; taunib asjaolu, et Euroopa töönõukogudel on takistusi 
direktiivis 2009/38/EÜ määratletud teavitamis- ja konsulteerimisõiguse kasutamisel; 
peab kahetsusväärseks, et mõnes liikmesriigis ei ole kohtutel või asutustel, kellel on 
pädevus anda Euroopa töönõukogudega seotud vaidlustes nõu või neid menetleda või 
lahendada, erialast ettevalmistust kõnealuses direktiivis sätestatud küsimustes; kordab 
oma üleskutset liikmesriikidele lihtsustada haldus- ja kohtumenetlusi, et Euroopa 
töönõukogudel ja läbirääkimiste erikomisjonidel oleks tõhus juurdepääs õiguskaitsele, 
ning määrata Euroopa Komisjoni mõjuhinnangu raames kindlaks Euroopa 
töönõukogude ja läbirääkimiste erikomisjonide õiguslik seisund, sealhulgas juriidilise 
isiku staatuse andmine;

22. rõhutab töötajate ja tööandjate või nende organisatsioonide kogunemisvabadust ja 
õigust osaleda kollektiivläbirääkimistes ning on seisukohal, et tööandjad ei tohiks 
sekkuda viisil, mis neid õigusi piiraks, ning et töötajate esindajaid Euroopa 
töönõukogudes tuleks nende õiguste kasutamisel kaitsta võimalike survemeetmete eest;

23. rõhutab kaasavate tööturgude tähtsust ja seda, et soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamiseks töökohal on vaja terviklikku lähenemisviisi; peab kahetsusväärseks, et 
võrdsete võimaluste tagamiseks on veel palju teha, ning rõhutab vajadust tagada naiste 
ja puuetega inimeste suurem osalemine tööturul; rõhutab, et on oluline tagada Euroopa 
töönõukogudes sooliselt tasakaalustatud koosseis, ja toonitab, et Euroopa töönõukogude 
liikmed ja muud töötajate esindusorganid võivad olla selleks kasulikud vahendid;

24. nõuab, et komisjon esitaks ELi toimimise lepingu artikli 153 lõike 1 punkti e alusel 
direktiivi 2009/38/EÜ läbivaatamise ettepaneku, järgides käesoleva dokumendi lisas 
esitatud soovitusi;

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja lisas toodud soovitused 
komisjonile ja nõukogule.
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RESOLUTSIOONI ETTEPANEKU LISA:
SOOVITUSED TAOTLETAVA ETTEPANEKU SISU KOHTA

Euroopa Parlament palub komisjonil esitada ettepaneku muuta direktiivi 2009/38/EÜ Euroopa 
töönõukogu asutamise või töötajate teavitamise ja nendega konsulteerimise korra 
sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides, lähtudes järgmistest 
soovitustest: 

1) Rohe- ja digipööre loovad tööturgudele, tööandjatele ja töötajatele võimalusi ja 
tekitavad väljakutseid. Tööturu muutustele jätkusuutlike lahenduste leidmiseks tuleks 
töötajaid, tööandjaid ja kodanikke julgustada osalema demokraatlikes süsteemides ja 
otsustusprotsessides.

2) Euroopa töönõukogud on kahtlemata edulugu ja Euroopa sotsiaalse mudeli oluline 
tugisammas. Direktiivi 94/45/EÜ vastuvõtmisest ja ülevõtmisest on möödunud peaaegu 
kolmkümmend aastat ning direktiivi 2009/38/EÜ vastuvõtmisest on möödunud üle 
kümne aasta. Enam ei ole põhjendatud enne direktiivi 94/45/EÜ sõlmitud kokkulepete 
suhtes erandi tegemine ega selle igas mõttes aegunud direktiivi jõus hoidmine direktiivi 
2009/38/EÜ ülevõtmisperioodi jooksul sõlmitud või muudetud kokkulepete jaoks. 
Seepärast tuleks direktiivi 2009/38/EÜ artikli 14 alusel erandi alla kuulunud 
kokkulepped lisada käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.

3) Teatavatest otsustest, millel võib olla märkimisväärne otsene või kaudne mõju töötajate 
huvidele, tuleb töötajate esindajaid võimalikult kiiresti teavitada ja nendega 
konsulteerida.

4) Kuigi direktiividega 94/45/EÜ ja 2009/38/EÜ on kehtestatud riigiülesed kollektiivsed 
töötajate õigused teavitamise ja nõustamise osas, ei järgita neid õigusi praktikas sageli 
ning nende jõustamine on osutunud väga keeruliseks. Paljudel juhtudel on tööandjad 
rakendanud riigiülestes küsimustes meetmeid ilma Euroopa töönõukogu teavitamata ja 
temaga konsulteerimata (Renault Vilvoorde)1 ning Euroopa töönõukogusid teavitatakse 
ja nendega konsulteeritakse sageli alles pärast riigiüleste küsimustega seotud meetmete 
rakendamist. Seetõttu tuleks kehtestada sätted, mis võimaldavad tõhusat jõustamist;

5) Mõnes liikmesriigis ei ole selge, milline siseriiklik kohus on pädev tegema Euroopa 
töönõukogusid või läbirääkimiste erikomisjone käsitlevaid otsuseid. Töötajate 
kollektiivsete õiguste olemuse tõttu on pädev riiklik töövaidlusi lahendav kohus 
töökohus. Liikmesriigid peaksid määrama pädeva riikliku töökohtu, millele Euroopa 
töönõukogul ja läbirääkimiste erikomisjonil on lihtne juurdepääs, ning teatama sellest 
komisjonile.

Direktiivi 2009/38/EÜ muudetakse järgmiselt.

1) Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Riigiüleste küsimustena käsitatakse küsimusi, mis võivad otseselt või 

1 https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/1997/the-renault-case-and-the-future-of-social-europe 
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kaudselt mõjutada liikmesriigiülest ettevõtet või liikmesriigiülest kontserni 
tervikuna või vähemalt kahte kahes eri liikmesriigis asuvasse ettevõttesse või 
kontserni kuuluvat ettevõtet või asutust.“

4a. Küsimuse riigiülese olemuse kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta 
selle võimaliku mõju ulatust ning asjassepuutuva juhtkonna ja esinduse taset. 
See hõlmab küsimusi, mis olenemata asjassepuutuvate liikmesriikide arvust 
valmistavad töötajatele muret nende võimaliku mõju ulatuse pärast, samuti 
küsimusi, mis puudutavad tegevuse üleviimist ühest liikmesriigist teise või 
mitmesse liikmesriiki. Eri liikmesriikides asuvaid ettevõtjaid või asutusi 
peetakse asjassepuutuvaks, kui on alust eeldada, et ühte ettevõtjat või asutust 
mõjutav küsimus avaldab või võib lähitulevikus avaldada mõju teistes 
liikmesriikides asuvatele ettevõtjatele või asutustele, sealhulgas juhul, kui 
ettevõtja või ettevõtjate rühma kavandatavad otsused tehakse muus liikmesriigis 
kui see, kus need tagajärjed tekivad.“

2) Artikli 2 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a) punkt d asendatakse järgmisega:

„d) „töötajate esindajad“ – riigisisese õiguse või tavadega ette nähtud 
ametiühingud või töötajate esindajad“; 

b) punkt g asendatakse järgmisega:

„g) „konsulteerimine“ – dialoogi arendamine ning arvamuste vahetamine 
töötajate esindajate ja keskjuhatuse või mõne muu vastava 
juhtimistaseme vahel sellisel ajal, viisil ja niisuguse sisuga, mis 
võimaldaks töötajate usaldusisikutel edastatud teabest lähtuvalt ja 
juhatuse kohustusi piiramata esitada mõistliku aja jooksul 
konsulteerimise teemaks olevate kavandatavate meetmete kohta eelnevalt 
oma arvamuse, mida liikmesriigiülene ettevõte või liikmesriigiülene 
kontsern peavad arvesse võtma. Konsulteerimine toimub viisil, mis 
võimaldab töötajate esindajatel saada keskjuhatuselt õigeaegselt enne 
otsuse vastuvõtmist põhjendatud vastuse;“;

3) Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Selleks et saavutada artikli 1 lõikes 1 sätestatud eesmärki, alustab 
keskjuhatus omal algatusel või vähemalt kahe liikmesriigi kahe ettevõtte 
või asutuse vähemalt 100 töötaja või nende esindaja ühiselt või eraldi 
esitatud kirjaliku taotluse korral läbirääkimisi Euroopa töönõukogu 
asutamiseks või teavitamis- ja konsulteerimiskorra sisseseadmiseks.“;

b) lõike 2 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„2. Sel eesmärgil moodustatakse läbirääkimiste erikomisjon kuue kuu 
jooksul alates lõike 1 kohase taotluse esitamise kuupäevast (tähtaega võib 
pikendada kuue kuu võrra) järgmiste suuniste kohaselt:“;
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c) lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

„b) läbirääkimiste erikomisjoni liikmed valitakse või nimetatakse 
ametisse proportsionaalselt liikmesriigiülese ettevõtte või 
liikmesriigiülese kontserni töötajate arvuga igas liikmesriigis, püüdes 
saavutada soolist tasakaalu, kusjuures igale liikmesriigile eraldatakse üks 
koht sellise 

töötajate arvu kohta, mis moodustab kõikide liikmesriikide töötajate 
koguarvust 10% või osa sellest;“;

d) lõike 4 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Läbirääkimiste pidamisel võib läbirääkimiste erikomisjon küsida oma 
töös abi pädevate tunnustatud liidu tasandi ametiühinguorganisatsioonide 
esindajatelt ja vajaduse korral muudelt enda valitud ekspertidelt. 
Kõnealused eksperdid ja selliste ametiühingute 

esindajad võivad läbirääkimiste erikomisjoni taotlusel osaleda 
läbirääkimistel nõuandjana.“; 

e) lõike 6 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Vastavalt sellele põhimõttele võivad liikmesriigid kehtestada normid 
läbirääkimiste erikomisjoni tegevuse rahastamiseks. Eelkõige võivad nad 
piirata rahastamist nii, et see hõlmaks lisaks tunnustatud liidu tasandi 
ametiühinguorganisatsiooni esindajale ainult ühe eksperdi kulusid.“;

4) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 5a

Soolise tasakaalu eesmärgid Euroopa töönõukogudes ja vähendatud komiteedes

1. Keskjuhatus ja läbirääkimiste erikomisjon peavad uue Euroopa töönõukogu 
või keskjuhatuse ja Euroopa töönõukogu loomisel tiheda koostöö vaimus uuesti 
läbirääkimisi Euroopa töönõukogu kokkuleppe üle, et tagada Euroopa töönõukogude 
järgmiste eesmärkide täitmine:

a) alaesindatud soost liikmed moodustavad vähemalt 40% Euroopa töönõukogu 
liikmetest;

b) alaesindatud soost liikmed moodustavad vähemalt 40% vähendatud komitee 
liikmetest.

Esimeses lõigus sätestatud eesmärkide saavutamiseks vajalikuks peetavate Euroopa 
töönõukogu liikmete ja vähendatud komiteede liikmete arv on võimalikult lähedal 40% 
osakaalule, kuid mitte üle 49%.“;

5) artikli 6 lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega: 
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„b) Euroopa töönõukogu koosseis, selle liikmete arv, kohtade jaotus, järgides 
võimaluste piires töötajate proportsionaalset esindatust tegevusvaldkonna ja 
töötajate kategooriate lõikes, ning ametiaeg ja kohtade jaotamisel ka 
menetlusnõuded sooliselt tasakaalus esindatuse saavutamiseks;“;

6) artikli 7 lõike 1 teine ja kolmas taane asendatakse järgmisega:

„– kui läbirääkimiste erikomisjoni esimest koosolekut ei kutsuta kokku kuue kuu 
jooksul pärast artikli 5 lõike 1 kohase taotluse saamist,

– kui nad 18 kuu möödudes pärast sellise taotluse esitamist pole suutelised 
sõlmima artiklis 6 ette nähtud kokkulepet ning läbirääkimiste erikomisjon ei 
ole võtnud vastu artikli 5 lõikes 5 sätestatud otsust.“; 

7) Artikli 8 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega2:

„1. Liikmesriigid tagavad, et läbirääkimiste erikomisjoni või Euroopa 
töönõukogude liikmetel ja neid abistavatel ekspertidel ei ole liidu ja 
siseriiklike õigusaktidega sätestatud piirides ja tingimustel ning 
objektiivsete kriteeriumide järgi lubatud avaldada mingit ettevõtte või 
asutuse õigustatud huvides otseselt neile antud konfidentsiaalset teavet. 

Sama kehtib ka teavitamisel ja konsulteerimisel osalevate töötajate 
esindajate kohta.

Nimetatud kohustus kehtib esimeses ja teises alalõigus nimetatud 
isikute suhtes olenemata nende asukohast ka pärast nende ametiaja 
lõppemist.

Käesolevat lõiget ei kohaldata Euroopa töönõukogu liikmete suhtes, kes 
avaldavad riiklikele või kohalikele töönõukogudele teavet, mis võib 
mõjutada töötajate olukorda, kui selline teave on neile edastatud 
konfidentsiaalselt ja selle suhtes kohaldatakse siseriiklikke 
konfidentsiaalsuse norme.

Keskjuhatus esitab Euroopa töönõukogu liikmetele lõikes 2 osutatud 
objektiivsed kriteeriumid ja määrab kindlaks konfidentsiaalsusnõuete 

2 Kehtiv tekst on järgmine: 

„1. Liikmesriigid näevad ette, et läbirääkimiste erikomisjoni või Euroopa töönõukogude liikmetel ja neid 
abistavatel ekspertidel ei ole lubatud avaldada mingit otseselt neile antud konfidentsiaalset teavet.

Sama kehtib ka teavitamisel ja konsulteerimisel osalevate töötajate esindajate kohta.

Nimetatud kohustus kehtib esimeses ja teises alalõigus nimetatud isikute suhtes olenemata nende asukohast ka 
pärast nende ametiaja lõppemist.

2. Liikmesriigid näevad ette, et erijuhtudel ja riigisiseste õigusaktidega sätestatud tingimustel ning piires ei ole 
nende territooriumil paiknev keskjuhatus kohustatud edastama sellist teavet, mis objektiivsete kriteeriumide järgi 
võiks oma olemuselt asjaosaliste ettevõtete tegutsemist tõsiselt kahjustada ning nende huve riivata.

Liikmesriik võib sellisest kohustusest vabastada eelneva haldus- või kohtuloa alusel.“.
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kestuse.

2. Liikmesriigid määravad kindlaks, et konkreetsetel ja 
põhjendatud juhtudel ja riigisiseste õigusaktidega sätestatud tingimustel 
ning piires ei ole nende territooriumil paiknev keskjuhatus kohustatud 
edastama sellist teavet, mis objektiivsete kriteeriumide järgi võiks oma 
olemuselt asjaosaliste ettevõtete tegutsemist tõsiselt kahjustada.

Liikmesriik annab sellisest kohustusest vabastuse eelneva haldus- või 
kohtuloa alusel.“;

8) Artiklisse 9 lisatakse järgmised lõigud:

„Teavitamis- ja konsulteerimismenetlus algatatakse sellise aja jooksul ja sellisel viisil, 
mis võimaldab Euroopa töönõukogul pidada sisulist arutelu asjaomaste töötajate 
esindajatega riiklikul ja kohalikul tasandil, et esitada oma arvamus enne asjaomase 
tasandi konsulteerimismenetluse lõppu.

Kui keskjuhatuse ja Euroopa töönõukogu või töötajate esindajate vahel tekib vaidlus 
selle üle, kas teavitamine ja konsulteerimine tuleb korraldada, esitab keskjuhatus 
kirjalikult nõuetekohased põhjendused, miks käesolevas direktiivis sätestatud või selle 
kohaselt sõlmitud kokkulepetes ette nähtud teavitamis- ja konsulteerimisnõudeid ei 
kohaldata, ning sealhulgas riigiüleste küsimuste puudumise põhjendused.“;

Kui see on Euroopa töönõukogu ülesannete täitmiseks vajalik, võib Euroopa 
töönõukogu või vähendatud komitee paluda abi enda valitud ekspertidelt. Selliste 
ekspertide hulka võivad kuuluda pädevate tunnustatud liidu tasandi 
ametiühinguorganisatsioonide esindajad. Euroopa töönõukogu taotlusel osalevad 
eksperdid Euroopa töönõukogu koosolekutel ja keskjuhatuse koosolekutel nõuandva 
pädevusega.

Kooskõlas käesoleva artikliga võivad liikmesriigid kehtestada normid Euroopa 
töönõukogu tegevuse rahastamiseks. Eelkõige võivad nad piirata rahastamist nii, et see 
hõlmaks abi palumist lisaks tunnustatud liidu tasandi ametiühinguorganisatsiooni 
esindajale ainult ühelt eksperdilt.“;

9) Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Töötajate esindajate ülesanded ja kaitse

1. Ilma et see piiraks muude asutuste või organisatsioonide pädevust selles 
valdkonnas, peavad läbirääkimiste erikomisjoni liikmetel ja Euroopa töönõukogu 
liikmetel olema vajalikud vahendid ning õigus- ja teovõime käesolevast direktiivist 
tulenevate õiguste kohaldamiseks ning liikmesriigiülese ettevõtte või liikmesriigiülese 
kontserni töötajate huvide kollektiivseks esindamiseks.; 

2. Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, peavad Euroopa töönõukogu liikmetel 
olema vajalikud vahendid ja õigus teavitada liikmesriigiüleste asutuste töötajate 
esindajaid või liikmesriigiülese kontserni ettevõtete töötajate esindajaid või nende 
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puudumisel kogu töötajaskonda läbiviidud teavitamis- ja konsulteerimismenetluse sisust 
ja tulemustest, kui nad peavad seda vajalikuks oma käesolevast direktiivist tulenevate 
ülesannete täitmiseks, eelkõige enne ja pärast töönõukogu koosolekuid.

3. Läbirääkimiste erikomisjoni liikmetel, Euroopa töönõukogude liikmetel ja 
artikli 6 lõikes 3 osutatud korra kohaselt 

oma tööülesandeid täitvatel töötajate esindajatel on tööülesannete täitmisel õigus 
samasugusele kaitsele (eelkõige survemeetmete ja vallandamise eest) ja tagatistele, 
nagu on 

riigisiseste õigusaktide ja/või tavaga sätestatult tagatud töötajate 

esindajatele selles riigis, kus nad töötavad, ning sealhulgas on neil õigus moodustada 
ametiühinguid ja nendega ühineda.

Eelkõige kehtib see läbirääkimiste erikomisjoni või Euroopa töönõukogude 
koosolekutel või mis tahes muudel artikli 6 lõikes 3 osutatud kokkuleppe alusel 
toimuvatel koosolekutel osalemise kohta, samuti palga väljamaksmise kohta 
liikmesriigiülese ettevõtte või kontserni personali liikmetele töölt puudumise ajal, kui 
see on vajalik nende kohustuste täitmiseks.

Läbirääkimiste erikomisjoni või Euroopa töönõukogu liikmel või asendusliikmel, kes 
on merelaeva meeskonna liige, on õigus osaleda läbirääkimiste erikomisjoni või 
Euroopa töönõukogu koosolekul või mis tahes muudel artikli 6 lõike 3 kohase 
kokkuleppe alusel toimuvatel koosolekutel, kui kõnealune liige või asendusliige ei asu 
koosoleku toimumise ajal merel või asub sellise riigi sadamas, mis ei ole 
laevandusettevõtja alalise asukoha riik.

Võimaluse korral kavandatakse koosolekute toimumine viisil, mis hõlbustab selliste 
liikmete või asendusliikmete osalemist, kes on merelaeva meeskonna liikmed.

Juhul kui läbirääkimiste erikomisjoni või Euroopa töönõukogu liikmel või 
asendusliikmel, kes on merelaeva meeskonna liige, ei ole võimalik koosolekul kohal 
viibida, kaalutakse võimaluse korral uute info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate 
kasutamist.

4. Läbirääkimiste erikomisjoni ja Euroopa töönõukogu liikmetele tagatakse tasuta 
koolitus palka kaotamata sellises ulatuses, mis on vajalik nende esinduskohustuste 
täitmiseks rahvusvahelisel tasandil.“;

10) Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 2 asendatakse järgmisega3:

„2. Liikmesriigid tagavad, et kui käesolevat direktiivi ei täideta, on direktiivist 
tulenevate õiguste ja kohustuste õigeaegseks ja tõhusaks jõustamiseks saadaval 

3 Kehtiv tekst on järgmine: „2. Liikmesriigid näevad ette asjakohased meetmed, kui käesolevat direktiivi 
ei täideta; eelkõige tagavad nad, et käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste jõustamiseks oleksid 
kättesaadavad vastavad haldus- ja kohtumenetlused.“
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ja kergesti kättesaadavad vastavad haldus- ja kohtumenetlused.

Liikmesriigid kehtestavad tõhusad kohtumenetlused, mis on õigeaegselt 
kättesaadavad ning mis võimaldavad taotleda keskjuhatuse otsuste ajutist 
peatamist ning need peatada või kasutada võimalust taotleda esialgset 
õiguskaitset keskjuhatuse otsuste ajutiseks peatamiseks, kui otsused 
vaidlustatakse põhjusel, et on rikutud käesolevas direktiivis sätestatud või selle 
alusel sõlmitud kokkulepetes ette nähtud teavitamis- ja konsulteerimisnõudeid. 
Vastavalt peatatakse ka vaidlustatud otsuste mõju asjassepuutuvate töötajate 
töölepingutele või töösuhetele.“;

b) lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„3. Artikli 8 kohaldamisel sätestavad liikmesriigid haldusliku või kohtuliku 
edasikaebamise korra, mida Euroopa töönõukogu liikmed ja/või töötajate 
esindajad võivad kasutada, kui keskjuhatus peab andmeid konfidentsiaalseks 
või ei anna nimetatud artiklis osutatud teavet. See kord tagab õigeaegse otsuse 
tegemise, et Euroopa töönõukogu saaks oma teavitamis- ja 
konsulteerimisõigusi tõhusalt kasutada.“;

„Keskjuhatus katab korra rakendamisega seotud kohtukulud ning vähemalt ühe 
töötajate esindaja õigusliku esindamise kulud ja lisakulud, nagu elamis- ja 
reisikulud.“;

11) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 11a

Karistused

1. Liikmesriigid kehtestavad reeglid karistuste kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi või selle alusel sõlmitud kokkulepete rikkumise korral. 
Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2. Lõikes 1 osutatud karistused hõlmavad järgmist:

a) rahalised karistused, mis on proportsionaalsed ettevõtja rikkumise laadi, 
raskusastme ja kestusega ning mille summa suureneb vastavalt mõjutatud 
töötajate arvule;

b) korraldus jätta ettevõtja kuni kolmeks aastaks ilma õigusest osale või 
kõigile avalikele hüvedele, abimeetmetele või toetustele, sealhulgas 
asjaomaste liikmesriikide hallatavatele ELi vahenditele;

c) korraldus, mis välistab ettevõtja osalemise riigihankemenetluses, nagu on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/24/EL4.

3. Lõikes 1 osutatud rikkumiste puhul, mis ei ole toime pandud tahtlikult, on 
lõike 2 punktis a osutatud rahalised karistused sisulised ja samaväärsed 

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja 
direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EMPs kohaldatav tekst).
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määruse (EL) 2016/6795 artikli 83 lõikes 4 sätestatud karistustega.

4. Lõikes 1 osutatud rikkumiste korral, mis on toime pandud tahtlikult, on lõike 2 
punktis a osutatud rahalised karistused sisulised ja samaväärsed määruse (EL) 
2016/679 artikli 83 lõikes 5 sätestatud karistustega.“

12) Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

Kehtivad kokkulepped

1. Käesolevast direktiivist tulenevaid kohustusi kohaldatakse täielikult kõigi 
liikmesriigiüleste ettevõtjate või liikmesriigiüleste üleste kontsernide suhtes 
hiljemalt... [kaks aastat pärast käesoleva muutmisdirektiivi ülevõtmise 
tähtaega].

2. Kõik direktiivi 94/45/EÜ artikli 13 lõike 1 kohaselt sõlmitud kokkulepped ja 
direktiivi 94/45/EÜ artikli 6 kohaselt sõlmitud kokkulepped, mis on 
allkirjastatud või läbi vaadatud ajavahemikul 5. juunist 2009 kuni 5. juunini 
2011, kuuluvad käesoleva direktiivi reguleerimisalasse ilma uuesti 
läbirääkimise kohustuseta. Uusi läbirääkimisi kehtivate kokkulepete üle võib 
pidada, kohaldades lepingute enda asjakohaseid sätteid ning järgides käesoleva 
direktiivi artikleid 5 ja 13.

3. Käesolev direktiiv ei mõjuta kehtivate kokkulepete sätteid, mis on Euroopa 
töönõukogudele soodsamad.“;

13) Artiklisse 16 lisatakse järgmine lõige: 

„3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni artikli 11 lõikes 2 osutatud meetmetest 
esimesel võimalusel.“;

14) I lisa muudetakse järgmiselt:

a) punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2. „Euroopa töönõukogul on õigus kohtuda keskjuhatusega kaks korda 
aastas, et saada keskjuhatuse koostatud aruande põhjal teavet ja konsulteerida 
liikmesriigiülese ettevõtte või liikmesriigiülese kontserni äritegevuse 
edenemise ning väljavaadete küsimustes. Sellest teavitatakse ka kohalikke 
juhtkondi.“;

b) punkti 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„3. Kui esineb töötajate huve olulisel määral mõjutada võivaid erakordseid 
asjaolusid või tehakse otsuseid, mille kiireloomulisus ei võimalda teavitamist 
või konsulteerimist järgmisel Euroopa töönõukogu kavandatud koosolekul, 

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus). 
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eelkõige ümberpaigutamise, asutuste või ettevõtete sulgemise või kollektiivse 
koondamise korral, on vähendatud komiteel või sellise komitee puudumisel 
Euroopa töönõukogul õigus saada õigeaegselt teavet. Tal on õigus nõuda 
kohtumist liikmesriigiülese ettevõtja või liikmesriigiülese kontserni 
keskjuhatuse või mõne teise asjakohasema ja otsustamisõigust omava 
juhtimistasandiga, et saada teavet ja osaleda konsultatsioonides. Lisaks 
vähendatud komiteele on erakorralistel koosolekutel õigus osaleda Euroopa 
töönõukogu liikmetel, kes on ametisse nimetatud liikmesriikides, keda 
erakordsed asjaolud otseselt või potentsiaalselt puudutavad.“;

c) punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5. Euroopa töönõukogu või vähendatud komitee võib kasutada enda 
valitud ekspertide abi, kui see on vajalik tööülesannete täitmiseks. Selliste 
ekspertide hulka võivad kuuluda tunnustatud liidu tasandi 
ametiühinguorganisatsioonide esindajad. Euroopa töönõukogu taotlusel 
osalevad eksperdid Euroopa töönõukogu koosolekutel ja keskjuhatuse 
koosolekutel nõuandva pädevusega.“;

d) punkti 6 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„6. Nimetatud põhimõtteid järgides võivad liikmesriigid kehtestada normid 
Euroopa töönõukogu tegevuse rahastamise kohta. Eelkõige võivad nad piirata 
rahastamist nii, et see hõlmaks lisaks tunnustatud liidu tasandi 
ametiühinguorganisatsiooni esindajale ainult ühe eksperdi kulusid.“
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