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B9-0172/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon piiriüleste ja hooajatöötajate kaitse kohta Euroopas 
seoses COVID-19 kriisiga
(2020/2664(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõiget 2,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 4 ja 9, artikli 26 lõiget 2 ning 
artikleid 45, 46, 48, 151, 153 ja 168,

– võttes arvesse Euroopa sotsiaalõiguste sammast, eelkõige selle 5., 6., 10., 12. ja 
16. põhimõtet,

– võttes arvesse ühenduse hartat töötajate sotsiaalsete põhiõiguste kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiivi 
2014/54/EL meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis 
töötajatele antud õiguste kasutamist1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta määrust 
(EL) nr 492/2011 töötajate liikumisvabaduse kohta liidu piires2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 
2014/36/EL kolmandate riikide kodanike hooajatöötajatena riiki sisenemise ja seal 
viibimise tingimuste kohta3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/104/EÜ renditöö kohta4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrust 
(EL) 2019/1149, millega asutatakse Euroopa Tööjõuamet5,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) 
nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 
(sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprill 2004. aasta määrust (EÜ) nr 

1 ELT L 128, 30.4.2014, lk 8.
2 ELT L 141, 27.5.2011, lk 1.
3 ELT L 94, 28.3.2014, lk 375.
4 ELT L 327, 5.12.2008, lk 9.
5 ELT L 186, 11.7.2019, lk 21.
6 ELT L 284, 30.10.2009, lk 1.
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883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta7,

– võttes arvesse nõukogu 30. novembri 1989. aasta direktiivi 89/654/EMÜ töökohale 
esitatavate ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta (esimene üksikdirektiiv 
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)8,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 
96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega9,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. juuni 2018. aasta direktiivi 
(EL) 2018/957, millega muudetakse direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta 
seoses teenuste osutamisega10,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 
2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ (töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012, 
mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („siseturu 
infosüsteemi määrus“)11,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiivi 
2000/54/EÜ töötajate kaitse kohta bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest tulenevate 
ohtude eest tööl12,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2019. aasta direktiivi (EL) 
2019/1937 liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse kohta13,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiivi 
2009/52/EÜ, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide 
kodanike tööandjatele kehtestatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded14,

– võttes arvesse komisjoni 13. mai 2020. aasta teatist „Etapiviisiline ja kooskõlastatud 
tegevus liikumisvabaduse taastamiseks ja sisepiiridel tehtava kontrolli kaotamiseks – 
COVID-19“ (C(2020)3250),

– võttes arvesse Euroopa põllumajandusvaldkonna sotsiaalpartnerite – ELi 
põllumajandustootjate kutseliitude tööandjate rühma (GEOPA-COPA) ning Euroopa 
Toidu-, Põllumajandus- ja Turismiametite Föderatsiooni (EFFAT) – 15. mai 2020. aasta 
ühisdeklaratsiooni Euroopa riikidest pärit hooajatöötajate kasutamise kohta ELis,

– võttes arvesse Euroopa hotelli-, restorani- ja toitlustusteenuste ehk HORECA sektori 
sotsiaalpartnerite – EFFATi ning hotellide, restoranide ja kohvikute 

7 ELT L 166, 30.4.2004, lk 1.
8 EÜT L 393, 30.12.1989, lk 1.
9 EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1.
10 ELT L 173, 9.7.2018, lk 16.
11 ELT L 159, 28.5.2014, lk 11.
12 EÜT L 262, 17.10.2000, lk 21.
13 ELT L 305, 26.11.2019, lk 17.
14 ELT L 168, 30.6.2009, lk 24.
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katusorganisatsiooni HOTREC 11. märtsi 2020. aasta ja 27. aprilli 2020. aasta 
ühisavaldusi,

– võttes arvesse toiduainetetööstuse sotsiaalpartnerite (EFFAT ja FoodDrinkEurope) 9. 
aprilli 2020. aasta suuniseid toiduainetetööstuse töötajate tervisekaitse ja ohutuse kohta 
COVID-19 pandeemia ajal,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiivi 
(EL) 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus15,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 
2011/98/EL kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist 
võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate 
kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta16,

– võttes arvesse 2018. aasta ülemaailmset turvalise, korrakohase ja seadusliku rände 
kokkulepet, eelkõige selle 5. ja 22. eesmärki,

– võttes arvesse ühtset Euroopa tegevuskava COVID-19 leviku tõkestamiseks võetud 
meetmete lõpetamise suunas,

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu liikmete 26. märtsi 2020. aasta ühisavaldust,

– võttes arvesse komisjoni 13. märtsi 2020. aasta teatist „Euroopa koordineeritud 
majanduslikud meetmed COVID-19 puhangule reageerimiseks“ (COM(2020)0112),

– võttes arvesse komisjoni 30. märtsi 2020. aasta teatist töötajate liikumisvabaduse 
kasutamise suuniste kohta COVID-19 puhangu ajal,

– võttes arvesse komisjoni 30. märtsi 2020. aasta teatist „COVID-19. Juhised ELi 
suunatud mittehädavajalike reiside ajutise piirangu rakendamise, ELi kodanike 
repatrieerimise puhul transiidikorra hõlbustamise ja viisapoliitikale avalduva mõju 
kohta“ (C(2020)2050),

– võttes arvesse oma 17. aprilli 2020. aasta resolutsiooni ELi kooskõlastatud meetmete 
kohta võitluses COVID‑19 pandeemia ja selle tagajärgede vastu17,

– võttes arvesse oma 4. juuli 2020. aasta resolutsiooni töötingimuste ja ebakindlate 
töösuhete kohta18,

– võttes arvesse ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja kestliku arengu 
eesmärke, eelkõige 3. ja 8. eesmärki,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kehtestatud peamisi 

15 ELT L 186, 11.7.2019, lk 105.
16 ELT L 343, 23.12.2011, lk 1.
17 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0054.
18 ELT C 334, 19.9.2018, lk 88.
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tööstandardeid ning tema konventsioone ja soovitusi töötingimuste kohta,

– võttes arvesse ILO konventsiooni nr 184 (ohutus ja tervishoid põllumajanduses),

– võttes arvesse komisjoni 13. mai 2020. aasta teatist „Turism ja transport 2020. aastal ja 
pärast seda“ (COM(2020)0550),

– võttes arvesse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) 24. aprilli 
2020. aasta suuniseid pealkirjaga „COVID-19: tagasi tööle. Töökohtade 
ümberkorraldamine ja töötajate kaitse“,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et töötajate vaba liikumine on töötajate õigus ja üks Euroopa Liidu 
aluspõhimõtteid ning see on oluline siseturu nõuetekohase toimimise seisukohalt; 
arvestades, et töötajate liikuvus peaks olema mitte ainult vaba, vaid ka õiglane; 
arvestades, et võrdse kohtlemise põhimõte on sätestatud ELi toimimise lepingu artikli 
45 lõikes 2 ja sellega keelatakse liikmesriikide töötajate igasugune kodakondsusel 
põhinev diskrimineerimine nii töölevõtmisel, töö tasustamisel kui ka muude 
töötingimuste puhul; arvestades, et seda põhimõtet kohaldatakse ühtmoodi nii piiriüleste 
kui ka hooajatöötajate suhtes, kellele tuleb tagada vastuvõtva liikmesriigi kodanikest 
töötajatega võrdne kohtlemine kooskõlas ELi õigusaktidega, seda nii võrdsete õiguste, 
võrdsete töötingimuste kui ka võrdse kaitse osas;

B. arvestades, et piiriüleste töötajate hulka kuuluvad isikud, kes kasutavad oma vaba 
liikumise õigust, et töötada ühes ELi liikmesriigis, jäädes samas teise liikmesriigi 
elanikeks, piirialatöötajad ja lähetatud töötajad; arvestades, et piirialatöötaja on töötaja, 
kes töötab ELi liikmesriigi piirialal, kuid naaseb iga päev või vähemalt kord nädalas 
selle naaberriigi piirialale, kus on tema elukoht ja mille kodanik ta on; arvestades, et 
lähetatud töötaja on töötaja, kelle tööandja on saatnud ajutiselt osutama teenust teises 
ELi liikmesriigis teenuslepingu alusel või kontsernisisese lähetuse või renditööjõu 
vahendamise raames; arvestades, et hooajatöötajate hulka kuuluvad ELi ja kolmandate 
riikide kodanikud, kes reisivad mõnda liikmesriiki, et seal ajutiselt elada ja teha tööd, 
mis sõltub hooaegade vaheldumisest;

C. arvestades, et üle 17 miljoni ELi kodaniku (3,9 % kogu tööjõust 2018. aastal) elab ja 
töötab mõnes teises ELi liikmesriigis, mis ei ole nende kodakondsusjärgne riik; 
arvestades, et ELis on 1,5 miljonit piiriülest töötajat; arvestades, et teises liikmesriigis 
osutatakse teenuseid enam kui 2,3 miljoni lähetuse raames;

D. arvestades, et COVID-19 pandeemia ohustab tõsiselt rahvatervist ning mõjutab kõigi 
ELi elanike elu ja tervist ja liikmesriikide tervishoiu- ja hooldussüsteeme; arvestades, et 
kriis on mõjutanud kogu Euroopa ühiskonda ja majandust, eriti eesliinisektoreid ja 
nende töötajaid; arvestades, et mõjutatud on kõik töötajad nende staatusest sõltumata; 
arvestades, et pandeemia puhkemine on toonud esile õiglase ja ohutu liikuvuse vahelise 
olemusliku seose;

E. arvestades, et paljud piiriülesed ja hooajatöötajad on hädavajalikud esmatähtsate 
kaupade ja teenuste pakkumiseks sellistes peamistes majandussektorites nagu 
põllumajandus ja toiduainete tootmine, transport, logistika, ehitus, sotsiaalteenused 
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(sealhulgas hooldus), sotsiaaltöö ja turism, samuti toiduainete töötlemine ja 
pakendamine, kalandus, metsandus, tervishoid ja teadusuuringud, IT ja 
farmaatsiatööstus, elutähtsad taristud ja muud sektorid, ning neil on keskne koht 
majanduse taastamisel; arvestades, et neis sektorites võib mõnede rendiagentuuride ja 
tööandjate ärimudel põhineda tööjõukulude vähendamisel ja ebakindlatel 
töötingimustel; arvestades, et tööinspektsioonid on korduvalt teatanud piiriüleste ja 
hooajatöötajate tööõiguste rikkumisest nendes sektorites;

F. arvestades, et piiriüleseid ja hooajatöötajaid on tõsiselt mõjutanud nii kriis kui ka 
liikmesriikide meetmed viiruse leviku tõkestamiseks, eelkõige piiride sulgemine, 
ajutised piirangud ja kontroll sisepiiridel; arvestades, et COVID-19 pandeemia tõttu 
suleti piirid ning lakkasid või peatati paljud majandustegevused, mis omakorda 
suurendas tööpuudust ja tekitas tõsiseid ümberpaiknemisprobleeme piiriülestele ja 
hooajatöötajatele, kes jäid oma senise töökoha liikmesriiki ilma sissetuleku, kaitse ja 
transpordivõimalusteta ning mõnikord ka peavarju, arstiabi ja toiduta;

G. arvestades, et paljud piiriülesed ja hooajatöötajad töötavad lühiajaliste töölepingute 
alusel, mis pakuvad neile vähest või olematut töökohakindlust ja ebapiisavat või 
olematut sotsiaalkindlustuskatet ning jätavad nad tihtipeale allapoole sotsiaaltoetuste 
saamiseks vajalikku riiklikku kvalifikatsioonikünnist; arvestades, et paljud piiriülesed ja 
hooajatöötajad on sageli pärit vaesunud ja enamohustatud piirkondadest, vähemustest ja 
sotsiaalsetest rühmadest, neid ohustab tihtipeale palgavaesus ja sotsiaalne tõrjutus ning 
värbajad, vahendajad või tööandjad võivad nende õigusi rikkuda, ning kõik need 
nähtused on pandeemia tõttu veelgi süvenenud; arvestades, et lühiajalisi ülesandeid 
täitvad töötajad elavad sageli hulgakesi koos, mis muudab suhtlemisdistantsi hoidmise 
raskeks ja suurendab nende nakatumisohtu; arvestades, et suured COVID-19 
nakkuspuhangud esinesid sellistes tööstusharudes nagu toiduainete tootmine ning 
tõenäoliselt jätkuvad need sektorites ja töökohtadel, kus suhtlemisdistantsi võib olla 
raske hoida, kui ei võeta asjakohaseid meetmeid;

H. arvestades, et COVID-19 kriisi kontekstis on paljud piiriülesed ja hooajatöötajad 
töötingimuste ning töötervishoiu ja tööohutuse seisukohast eriti haavatavas olukorras; 
arvestades, et kriisi ajal on tulnud muret tekitavaid teateid piiriüleste ja hooajatöötajate 
töö- ja elutingimustega seotud õiguste rikkumiste kohta, eelkõige seoses tööaja, 
miinimumpalga, ebaõiglase vallandamise, töötervishoiu- ja ohutusnõuetega (näiteks 
kirjalike juhiste ja teadete puudumine töökohal, sanitaarnõuetele vastava ja 
suhtlemisdistantsi hoidmist võimaldava ohutu transpordi ja korraliku majutuse 
puudumine), seoses pingelise töö ja kohandamata töökorralduse, lähetamiskorra ja 
alltöövõtutavadega, karantiinipiirangute eiramise ja repatrieerimistoetusega ning 
isikukaitsevahendite ebapiisavusega; arvestades, et need teated ja kriis üldiselt on 
paljastanud ja süvendanud paljude piiriüleste ja hooajatöötajate olukorra ebakindlust 
ning puudusi nende kaitseks kehtestatud õigusaktide rakendamisel ja jõustamisel; 
arvestades, et paljud piiriülesed ja hooajatöötajad sõltuvad tegelikkuses oma tööandjast 
või rendiagentuurist lisaks oma sissetulekule ka eluaseme osas; arvestades, et paljud 
piiriülesed ja hooajatöötajad on pärast vallandamist sattunud tänavale; arvestades, et 
neil töötajatel võib ka oma haavatava olukorra tõttu olla raske teatada kuritarvitustest 
või haigestumise korral töölt puududa, kas siis teabe puudumise tõttu või sissetuleku, 
eluaseme või elamisloa kaotamise kartuses;
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I. arvestades, et kriis on rängalt tabanud ka piirialade ettevõtjaid ja füüsilisest isikust 
ettevõtjaid; arvestades, et COVID-19 pandeemia ajal liikmesriikides võetud meetmed 
töötajatele, ettevõtjatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele rahalise toetuse maksmiseks 
põhinevad peamiselt oma riigi tööturul ning tihtipeale puuduvad asjakohased 
õigusnormid piirialade töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks;

J. arvestades, et töötajaid on COVID-19 viirusega nakatumise tagajärjel surnud paljudes 
liikmesriikides; arvestades, et mõnedel juhtudel on nõuetekohane hooldus, ravi ja 
haiglad ning tervise- ja sotsiaalkindlustus olnud töötajatele isegi enne kriisi raskesti 
kättesaadav või lausa kättesaamatu; arvestades, et selliste töötajate puhul on probleeme 
ka seoses nende edutamisega ja haiguspuhkuse kättesaadavusega;

K. arvestades, et Euroopa Tööjõuamet (ELA) loodi 2019. aasta juulis eesmärgiga toetada 
liikmesriike ja komisjoni tööjõu liikuvuse ja sotsiaalkindlustuse koordineerimisega 
seotud liidu õiguse tulemuslikul kohaldamisel ja jõustamisel; arvestades, et 2024. 
aastaks peaks ELA olema muutunud täielikult toimivaks;

L. arvestades, et vabaühendused ja sotsiaalpartnerid on kriisi ajal abistanud töötajaid nii 
nende päritoluriikides kui ka töökohaliikmesriikides;

M. arvestades, et valdaval enamikul piiriülestest ja hooajatöötajatest, keda COVID-19 
pandeemia majanduslikult mõjutab, ei ole seni olnud juurdepääsu piisavale 
sotsiaalkaitsele ja sotsiaalkindlustusõigustele liikmesriikide sotsiaalkindlustusasutuste 
tegevuse kooskõlastamisel esinenud takistuste tõttu, mida COVID-19 on veelgi 
süvendanud; arvestades, et piiriülesed ja hooajatöötajad on sattunud olukorda, kus neil 
ei pruugi olla õigust sellistele ajutistele toetusmeetmetele nagu lühendatud tööaja kavad, 
kohandatud töötushüvitised ja kodus töötamist hõlbustavad meetmed;

N. arvestades, et mõned liikmesriigid on kriisi ajal võtnud meetmeid piiriüleste ja 
hooajaliste võõrtöötajate COVID-19 kriisist tingitud raskuste leevendamiseks ning 
teadvustanud nende tähtsuse meie ühiskonnas;

O. arvestades, et kriis on tõsiselt mõjutanud ka piirialatöötajaid ja ELi piirialasid seoses 
tööhõive, töökohtadele juurdepääsu ja kaugtöö korraldusega ning kohaldatavate 
sotsiaalkindlustus- ja maksusüsteemide osas valitseva õiguskindlusetusega;

P. arvestades, et kohati iseloomustab Euroopa põllumajandussektorit ja eelkõige seal 
hõivatud piiriüleseid ja hooajatöötajaid keskmisest madalam sissetulek, pikad 
tööpäevad, haigused ja õnnetusjuhtumid ning vähene osalemine haridus- ja 
koolitusprogrammides; arvestades, et mõnedes liikmesriikides on kehvad töötingimused 
põllumajandussektoris üks peamisi tööjõupuuduse põhjuseid;

Q. arvestades, et puudub kogu ELi hõlmav süstemaatiline andmekogumis- või digitaalne 
jälgimissüsteem, mis annaks piisavalt andmeid mõjutatud piiriüleste ja hooajatöötajate 
koguarvu kohta või võimaldaks töötajatel lihtsalt ja kiiresti kindlaks teha oma 
sotsiaalkindlustuse staatuse ja taotleda mitmesuguseid enne kriisi puhkemist omandatud 
õigusi; arvestades, et liigagi sageli puudub kohalikel omavalitsustel teave nende 
territooriumil elavate ja töötavate piiriüleste ja hooajatöötajate kohta;

R. arvestades, et kriis võib jätkuda ning veelgi süvendada probleeme seoses piiriüleste ja 
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hooajatöötajate kohtlemisega mõningate renditööjõu vahendajate ja kohalike tööandjate 
poolt;

Õiguste kaitse, ohutuse tagamine ja kehtivate õigusaktide jõustamine

1. tunneb heameelt selle üle, et komisjon jätkab osana praegusest ELi ühisest COVID-19 
puhangule reageerimise koordineerimisest suuniste andmist eelkõige seoses võrdse 
kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtte rakendamisega ning töötajate vaba ja 
õiglase liikumise kasutamisega; rõhutab, et piirikontrollid, tervisekontrollid ja 
liikumispiirangud peavad jääma proportsionaalseteks ja erandlikeks ning 
liikumisvabadus tuleks täielikult taastada niipea, kui seda peetakse riikide COVID-19 
olukorda arvestades turvaliseks; tuletab meelde, et võrdse kohtlemise põhimõte ei piirdu 
piiriüleste ja hooajatöötajatega ainult olulistes sektorites ja kutsealadel, vaid laieneb 
kõigile sellistele töötajatele, kes peavad ületama sisepiire, tingimusel et kõnealused 
sektorid oleksid avatud ka vastuvõtva liikmesriigi kohalikele töötajatele; kutsub 
liikmesriike, kes seda veel teinud ei ole, kaotama võimalikult kiiresti kõik piiriüleste ja 
hooajatöötajate suhtes kohaldatavad reisipiirangud ning diskrimineerivad 
liikumispiirangud ja karantiinimeetmed, et hoida ära tööjõupuudust peamistes sektorites 
ja tegutseda töötajate huvides, tagades samas nende tervise ja ohutuse;

2. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rakendama meetmeid, et tagada piiriülestele ja 
hooajatöötajatele ning piiriülestele ettevõtjatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele piisav 
kaitse COVID-19 ja selle tagajärgede eest, sealhulgas lihtsasti kättesaadav analüüside 
tegemine ning teavitamine ohtudest ja võetavatest ettevaatusabinõudest neile 
arusaadavas keeles; nõuab ühtlasi meetmete võtmist, et tagada töötajate tervise ja 
ohutuse kaitse reisi ajal töökohta, mis ei ole nende elukohariik, inimväärsed 
elamistingimused ja suhtlemisdistantsi hoidmine, samuti leida vajaduse korral 
repatrieerimislahendused, mida ei tehta töötaja kulul; rõhutab, et järgida tuleb kehtivaid 
õigusakte, mis käsitlevad juurdepääsu sotsiaalsetele õigustele, sealhulgas nende 
kasutamist teises riigis; rõhutab, et piiriüleseid ja hooajatöötajaid ei tohi jätta kaitseta 
põhjusel, et nad on ELi kodanikena kasutanud oma liikumisvabadust;

3. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama selles valdkonnas aktiivselt töötavate 
sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna organisatsioonide tööd, tagamaks, et kõigil 
töötajatel, kes on kriisi tõttu või muul põhjusel pidanud jääma nende territooriumile, on 
olemas nõuetekohane ja kiire juurdepääs avalikele teenustele, ametiühingute toetusele, 
inimväärsele eluasemele, kaitsevahenditele, toidule ja tervishoiule; väljendab heameelt 
sotsiaalpartnerite kaasamise üle sektoripõhiste probleemide lahendamisse seoses 
piiriüleste ja hooajatöötajate liikuvuse ja õigustega;

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama COVID-19 kontekstis kolmandatest 
riikidest pärit hooajatöötajatele ELi kodanikega võrdse kohtlemise, nagu on sätestatud 
direktiivis 2014/36/EL, ja tuletab meelde, et sellistel töötajatel on samad töö- ja 
sotsiaalsed õigused kui ELi kodanikel;

5. kutsub komisjoni ja liikmesriike kiiremas korras tagama kohaldatavate ELi õigusaktide 
nõuetekohase rakendamise ja jõustamise seoses piiriüleste ja hooajatöötajate õigustega, 
eelkõige õiguse osas saada samal töökohal võrdse töö eest võrdset tasu, ning tegema 
seda muu hulgas riikliku ja piiriülese kooskõlastatud ja ühise tööjõu kasutamise 



PE647.656v01-00 10/13 RE\1207671ET.docx

ET

järelevalve abil; rõhutab, et tuleb võtta selgeid meetmeid, tagamaks et töötajatel on enne 
lahkumist selge arusaam oma lepingutest, õigustest ja kohustustest, täielik teave nende 
kohta ja takistamatu juurdepääs neile ning et kõnealused lepingud tehakse 
kättesaadavaks töötamise koha töökaitseasutustele; kutsub liikmesriike üles suurendama 
tööinspektsioonide suutlikkust ja lugema esmatähtsaks sektoreid, kus töötajad on ohus;

6. palub komisjonil jälgida COVID-19 puhangu ajal töötajate vaba liikumist käsitlevate 
juhiste rakendamist ja eelkõige koostada uued erijuhendid piiriüleste ja hooajatöötajate 
ning piiriüleste ettevõtjate ja füüsilisest isikutest ettevõtjate, tööandjate ja liikmesriikide 
jaoks, eriti mis puudutab liikumisvabaduse vaba ja õiglast kasutamist, inimväärset 
majutust, kohaldatavaid töö- ja töölevõtmistingimusi ning tervishoiu- ja ohutusnõudeid, 
sealhulgas vajadust tagada suhtlemisdistantsi hoidmine transpordis, majutamisel ja 
töökohas, sotsiaalkindlustuse korraldamine ja koordineerimine, tervishoiuteenuste 
kättesaadavus ja osutamine ning teavitamine, näiteks kirjalikud juhendid ja teated 
töökohal töötajatele arusaadavas keeles, samuti heade tavade vahetamine selle kohta; 
rõhutab, et juhendite koostamisse tuleb täielikult kaasata sotsiaalpartnerid;

7. kutsub liikmesriike tagama piiriülestele ja hooajatöötajatele kvaliteetse eluaseme, mis ei 
oleks osa nende töötasust, samuti tagama inimväärsed elamistingimused, üürniku eraelu 
puutumatuse ja tööinspektsioonide kinnitatud kirjalikud üürilepingud ning kehtestama 
sellekohased standardid;

8. palub komisjonil esmajärjekorras tagada, et Euroopa Tööjõuamet hakkaks täielikult 
toimima ja andma asjakohast teavet üksikisikute õiguste ja kohustuste kohta tööjõu 
piiriülese liikuvuse korral, tehes seda muu hulgas kogu ELi hõlmava ühise veebisaidi 
vahendusel, mis peaks olema portaal juurdepääsuks teabeallikatele ja -teenustele ELi ja 
liikmesriikide tasandil; märgib, et kasutusel ei ole ühtlustatud korda kuritarvitustest ja 
probleemidest teatamiseks; kutsub seepärast Euroopa Tööjõuametit üles looma koostöös 
liikmesriikide asjaomaste ametiasutustega piiriüleste töötajate jaoks Euroopa süsteemi, 
mille vahendusel teatada kuritarvitustest anonüümselt, ning rakendama määruse (EL) 
2019/1149 artikli 8 lõiget 1, et viia läbi ühiseid või kooskõlastatud kontrolle võimalike 
kuritarvituste puhul, millele ameti tähelepanu on juhitud;

9. kutsub komisjoni üles pakkuma välja pikaajalisi lahendusi, et takistada töötajatele 
kahjulike alltöövõtulepingute sõlmimist kaitsta hooajalisi ja piiriüleseid töötajaid 
allhanke- ja tarneahelas;

Õiglase liikuvuse edendamine ja siseturu tugevdamine

10. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles valmistuma COVID-19 võimalikeks järgmisteks 
puhanguteks ning nõuab veel kord, et kooskõlastataks riigipiiridel võetavaid meetmeid 
ja töötataks välja liikuvate töötajate turvameetmed, sealhulgas turvalise majutuse 
tagamine; märgib, et tuleb luua püsivad liikumisvõimalused koos nn roheliste 
koridoride kindlaksmääramise ja käigushoidmisega, mida täiendavad ohutusmeetmed 
ning täpselt kindlaks määratud ja teatavaks tehtud reisinõuded ja -tingimused; rõhutab 
sellega seoses piirkondlike ja kohalike omavalitsuste ning olemasolevate piiriüleste 
institutsioonide keskset rolli, sealhulgas kõigi nende elukohajärgsetes 
omavalitsusüksustes registreeritud piiriüleste ja hooajatöötajate andmete säilitamisel ja 
korrapärasel ajakohastamisel; rõhutab, et kõikide kriisi ja taastumisega seotud meetmete 
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juhtpõhimõte peaks olema kõigi töötajate tervis ja ohutus ning kõigi kohaldatavate 
töötingimuste täitmine ja tõhus jõustamine, võttes arvesse piiriüleste ja liikuvate 
töötajate eriti haavatavat olukorda COVID-19 puhangu ajal ja selle järel;

11. tuletab meelde, et oluline ja vajalik on hea koostöö kolmandate riikidega, kus on palju 
piiriüleseid töötajaid, näiteks Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigid, Šveits ja 
Ühendkuningriik;

12. rõhutab, et liikmesriikidel on vaja teha head koostööd piiriüleseid ja hooajatöötajaid 
käsitlevate andmete kogumisel, et täita lüngad riikides kasutusel olevates tavades, saada 
parem juurdepääs olemasolevale teabele ning luua prognoositav ja juurdepääsetav 
tööturg; kutsub Euroopa Tööjõuametit üles täitma aktiivset rolli andmete kogumisel ja 
koordineerimisel, et analüüsida tööjõu liikuvust ja hinnata riske vastavalt ameti 
asutamismääruses sätestatud ülesannetele;

13. on veendunud, et piiriüleste ja hooajatöötajate kaitsmiseks vajavad tööandjad ka selgeid 
reegleid ja õigusselgust; kutsub liikmesriike üles koguma ja ajakohastama oma riigi 
institutsioonide veebisaitidel teavet kõigi selliste reeglite, sealhulgas COVID-19 ja 
reisipiirangute kohta; palub komisjonil uurida võimalust luua portaal või 
mobiilirakendus, mis võimaldaks koondada liikmesriikidest pärit andmeid, et pakkuda 
ELi kodanikele reaalajas täpset teavet reisipiirangute kohta koos reisivõimaluste ja 
võimalike marsruutidega juhul, kui erakorralised meetmed osaliselt või täielikult 
taaskehtestatakse;

14. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et piiriülestel töötajatel, eelkõige kriisist 
mõjutatud piirialatöötajatel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel, sealhulgas neil, kes teevad 
kaugtööd oma elukohariigist, oleks juurdepääs kohaldatavale sotsiaalkindlustusele, 
töötajate õigustele ja maksukorrale ning neil oleks kindlus selles, milline on valdkonna 
eest vastutav pädev asutus, ja nad saaksid kasutada lühendatud tööaja võimalusi teiste 
töötajatega samadel tingimustel ega satuks ebasoodsasse olukorda seoses maksude või 
sotsiaalkindlustusõigustega, kuna nad on viibinud pandeemia tõttu pikemalt oma 
elukohaliikmesriigis; nõuab, et välismaal kaugtööna töötatud aeg loetaks võrdseks 
töökohariigis töötatud ajaga;

Vastupanuvõime, digiüleminek ja läbipaistvuse tagamine

15. palub komisjonil kiiresti läbi viia uuringu piiriüleste ja hooajatöötajate tööhõive-, 
tervishoiu- ja ohutustingimuste üldise olukorra kohta, sealhulgas ajutist tööd 
vahendavate asutuste, värbamisagentuuride, muude vahendajate ja alltöövõtjate rolli 
kohta, et teha kindlaks puudujäägid kaitses ja võimalik vajadus vaadata läbi kehtiv 
õigusraamistik, näiteks töötervishoiu ja tööohutuse õigusraamistik, direktiiv 2014/36/EL 
hooajatöötajate kohta ja direktiiv 2008/104/EÜ renditöö kohta, ning tagada selle 
pandeemiakindlus; rõhutab, et saadud kogemused ei ole üksnes väärtuslikud COVID-19 
kriisi seisukohast, vaid peaksid tugevdama ka tõenditel põhinevat poliitikakujundamist, 
et tulla toime ELi ja liikmesriikide õigusaktide puudustega kriiside ajal ja tavaolukorras;

16. rõhutab, et liikmesriigid vastutavad selle eest, et nende sotsiaalkindlustussüsteemid 
oleksid stabiilsed, usaldusväärsed ja kriisidele vastupidavad, ning EL näeb ette ühised 
reeglid, et Euroopa piires liikudes oleksid kaitstud sotsiaalkindlustusõigused; kutsub 
praegust nõukogu eesistujariiki ja tulevasi eesistujariike ning liikmesriike üles tegema 
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Euroopa Parlamendiga koostööd kiire ja tasakaalustatud kokkulepe saavutamiseks 
sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitlevate määruste (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 
987/2009 kavandatava läbivaatamise suhtes, et kehtestada ajakohastatud ja 
eesmärgipärased õigusnormid, millega edendada õiglast liikuvust ja sotsiaalkaitset kõigi 
ELi kodanike jaoks ning võidelda samas tõhusalt sotsiaalkindlustuspettuse ja liikuvate 
töötajate sotsiaalsete õiguste kuritarvitamise vastu; kutsub sellega seoses liikmesriike 
üles rakendama kiiremas korras kõiki sotsiaalkindlustusalase teabe elektroonilise 
vahetamise süsteemi (EESSI) komponente, et tagada tõhusam koostöö 
sotsiaalkindlustusasutuste vahel ning üksikjuhtumite kiirem ja digiteeritud menetlemine 
piiriülestes olukordades olevate isikute huvides;

17. palub komisjonil ajakohastada ja asjakohaselt edendada oma veebilehti seoses COVID-
19-ga ja anda teavet töötajate õiguste ning piiriüleseid ja hooajatöötajaid käsitlevate 
siseriiklike õigusaktide, samuti riiklike ja piirkondlike töökaitseasutuste andmete kohta 
ning korraldada koostöös liikmesriikidega piiriülestele ja hooajatöötajatele mõeldud 
teavituskampaaniaid kättesaadaval viisil, kaasates sotsiaalpartnereid ja 
kodanikuühiskonna organisatsioone, et teavet veelgi laialdasemalt levitada; 

18. kordab, et oluline on rikkumisest teatajate, sealhulgas piiriüleste ja hooajatöötajate 
nõuetekohane kaitse liikmesriikides; soovitab liikmesriikidel teha direktiivis (EL) 
2019/1937 sätestatud miinimumnõuetest enamat kõigi töötajate puhul, olenemata nende 
staatusest, ning uurida viise, kuidas kohaldada rikkumisest teatajate kaitset käsitlevaid 
siseriiklikke õigusakte kuritarvitustest teavitavate piiriüleste ja hooajatöötajate suhtes; 
rõhutab, et töölepingutesse on vaja lisada läbipaistval viisil olemasolevad võimalused 
kuritarvitustest teavitamiseks ja toetuse saamiseks, ilma et oleks vaja karta survestamist; 
rõhutab, et nendele töötajatele tuleb tagada juurdepääs ametiühingutele ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonidele, sealhulgas vastuvõtvas riigis;

19. on seisukohal, et digitaalse ja dünaamilise tuvastamis- ja andmevahetussüsteemi 
loomine liikmesriikide vahel võiks hõlbustada võitlust piiriüleste ja hooajatöötajate 
õiguste kuritarvitamise ja nendega seotud probleemide ning deklareerimata töö vastu 
ning aidata kindlaks teha vastutustundliku sotsiaalkindlustussüsteemi katvust; palub 
sellega seoses komisjonil koostada põhjaliku mõjuhinnangu digitaalse Euroopa 
sotsiaalkindlustusnumbri kasutuselevõtu kohta, et esitada seejärel ettepanek; 

20. kutsub liikmesriike võtma töötajate lähetamist käsitlev muudetud direktiiv üle 
nõuetekohaselt, õigeaegselt ja põhjalikult, tagades lähetatud töötajatele täiesti võrdse 
kohtlemise ja kaitse, eelkõige selleks, et järgida direktiivi artikli 3 lõikes 7 sätestatud 
tööandja kohustust maksta lähetatud töötajatele lähetusega seotud toetusi ja hüvitada 
lähetuse tõttu tehtud tegelikud kulud, nagu reisi-, söögi- ja majutuskulud, ning teha seda 
kooskõlas töösuhtele kohaldatava siseriikliku õiguse ja/või tavaga;

21. leiab, et komisjonil on vaja koos liikmesriikidega tegelda sellega, et ELis puuduvad 
selged sätted, mis reguleeriksid piiriüleste ja hooajatöötajate ajutist tööd vahendavate 
büroode ja värbamisagentuuride asutamist; tuletab meelde olemasolevaid häid tavasid, 
mille kohaselt peavad sellised ettevõtted saama konkreetsetelt haldusasutustelt selged 
läbipaistvusega seotud load;

22. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et strateegia „Talust taldrikule“ ja ühise 
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põllumajanduspoliitika eelseisev läbivaatamine annaks tulemusi Euroopa 
põllumajandustöötajatele, sealhulgas hooajatöötajatele, võõrtöötajatele ja teistele 
liikuvatele töötajatele;

23. kutsub komisjoni ja liikmesriike võitlema hooajatöötajate ja piiriüleste töötajate 
negatiivse kuvandi vastu seal, kus seda esineb; märgib, et päritoluliikmesriigid on 
kohustatud tagama oma kodanikest hooaja- ja piiriülestele töötajatele juurdepääsu 
piisavale teabele töö- ja sotsiaalkaitse kohta, tööõnnetuste korral antavale toetusele ning 
repatrieerimise ja taasintegreerumise abile, tagades samas, et nende territooriumil 
tegutsevad värbamisagentuurid, alltöövõtjad ja muud vahendajad austaksid selliste 
töötajate õigusi;

°

° °

24 teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, Euroopa 
Ülemkogule ja komisjonile.


