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MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 153 lõike 1 
punkti i ja lõike 2 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 153 lõike 1 
punkti b, lõike 2 punkti b ja artiklit 157,

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 153 lõike 1 
punkti i ja lõike 2 punkti b,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise 
lepingut, eriti selle artikli 153 lõike1 punkti
b ja lõike 2 punkti b ning artikli 157 
lõikeid 1–3,

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa sotsiaalõiguste samba 2. 
põhimõttes korratakse, et naiste ja meeste 
võrdne kohtlemine ja võrdsed võimalused 
tuleb tagada ja neid tuleb edendada 
kõikides valdkondades, sh tööturul 
osalemise ning töötingimuste ja karjääri 
arengu osas, ning et naistel ja meestel on 
õigus võrdsele tasule võrdväärse töö eest 
kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 
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157 lõigetega 1–3.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Tunnistab, et tööandjate 
organisatsioonide ja töötajaid esindavate 
organisatsioonide vahel kokku lepitavad 
kollektiivläbirääkimiste vahendid on 
otsustava tähtsusega, et seista vastu 
moonutustele tööturul, mis ilmnevad 
uutes töösuhetes, mis on sageli pigem 
ebakindlad ja mõjutavad eriti naisi, ning 
need ületada; kollektiivläbirääkimised on 
seega peamine vahend meeste ja naiste 
vahelise ebavõrdsuse ületamiseks 
töökohtadel.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Komisjon tunnistas oma 8. märtsi 
2016. aasta teatises Euroopa 
sotsiaalõiguste samba kohta (COM(2016) 
0127, I lisa), et naisi diskrimineeritakse 
Euroopa tööturul endiselt; naiste tööhõive 
on endiselt väiksem ja nad on 
üleesindatud osalise tööajaga ja madalate 
palkadega sektorites ning nad saavad 
väiksemat tunnitasu, isegi kui nende töö 
on samaväärne meeste omaga ja kui 
nende haridustase on meestega võrreldes 
samaväärne või kõrgem.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 c) Toonitab, et liikmesriikidel tuleb 
luua õigusraamistik, mis võimaldaks võtta 
vajalikke meetmeid tagamaks, et igas 
töösuhtes oleks tagatud võrdne tasu, 
olenemata töösuhte laadist ja kestusest, et 
tagada meeste ja naiste võrdne 
tasustamine ja aidata vähendada püsivat 
ebavõrdsust, mis on tähendab seda, et 
lisaks sellele, et naistele makstakse 
meestest oluliselt vähem, on nad ka eriti 
suures vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
ohus.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tasu käsitlev teave peaks hõlmama 
kõiki tasu elemente, sealhulgas rahalisi ja 
mitterahalisi komponente, mille töötaja 
saab oma töö eest otseselt või kaudselt. 
Sellise teabe andmine ei tohiks piirata 
tööandjate vabadust näha ette muid 
tasuelemente, nt ühekordseid makseid. See, 
et kõnealusesse teabesse ei ole lisatud 
õigusest või kollektiivlepingust tulenevaid 
tasuelemente, ei tohiks olla põhjus, mille 
alusel töötaja neist ilma jätta.

(13) Tasu käsitlev teave peaks muu 
hulgas hõlmama kõiki tasu elemente ja 
selle arvutamise meetodeid ning teavet 
sama või võrdväärset tööd tegevate 
töötajate kategooriate palgatasemete 
kohta, mis on esitatud sugude lõikes, 
sealhulgas rahalisi ja mitterahalisi 
komponente, mille töötaja saab oma töö 
eest otseselt või kaudselt, 
ületunnitöötasusid, preemiaid ja muid 
hüvitisi, näiteks haigushüvitist. Sellise 
teabe andmine ei tohiks piirata tööandjate 
vabadust näha ette muid tasuelemente, nt 
ühekordseid makseid. See, et kõnealusesse 
teabesse ei ole lisatud õigusest või 
kollektiivlepingust tulenevaid 
tasuelemente, ei tohiks olla põhjus, mille 
alusel töötaja neist ilma jätta.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Katseaeg võimaldab tööandjatel 
kontrollida, kas töötaja sobib ametikohale, 
millele ta on tööle võetud, ning pakkuda 
talle samal ajal vajalikku tuge ja koolitust. 
Sellise aja jooksul võib kaitse töölt 
vabastamise eest olla väiksem. Tööturule 
tulekuga ega uuele ametikohale 
üleminekuga ei tohiks kaasneda pikaaegset 
ebakindlust. Euroopa sotsiaalõiguste 
samba kohaselt peaks seepärast olema 
katseaeg mõistliku kestusega.
Märkimisväärne arv liikmesriike on 
kehtestanud katseaja üldise 
maksimumkestuse kolm kuni kuus kuud, 
mida tuleks lugeda mõistlikuks. Katseaeg 
võib kesta kauem kui kuus kuud, kui seda 
õigustab töö laad, nt juhtivate 
ametikohtade puhul või juhul, kui see on 
töötaja huvides, näiteks pika haiguse 
korral või kui võetakse erimeetmeid, 
millega soodustakse alalisele tööle 
asumist eelkõige noorte töötajate hulgas.

(19) Katseaeg võimaldab tööandjatel 
kontrollida, kas töötaja sobib ametikohale, 
millele ta on tööle võetud, ning pakkuda 
talle samal ajal vajalikku tuge ja koolitust. 
Sellise aja jooksul võib kaitse töölt 
vabastamise eest olla väiksem. Tööturule 
tulekuga ega uuele ametikohale 
üleminekuga ei tohiks kaasneda pikaaegset 
ebakindlust. Katseajast ei tohi saada 
töötajate ärakasutamise vahend selliselt, 
et neile on tagatud madalapalgaline 
tööhõive pikendatud ajaks ja seejärel
katseaja lõpus lõpetatakse nendega 
töösuhe. See tähendaks tähtajaliste 
lepingute asendamist ebakindlamate 
lepingutega ning kõige rohkem mõjutaks 
see jälle naisi. Katseaeg ei tohi olla pikem
kui kolm kuud ning peaks ideaaljuhul 
olema lühem. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võib katseaeg olla 
pikem kui kolm kuud, näiteks kui see on 
põhjendatud töö tehnilise keerukuse või 
ametikohaga kaasneva suure vastutusega
või kui töötaja on nimetatud juhtivale 
ametikohale. Liikmesriigid peaksid võtma 
vastu õigusaktid, milles määratakse 
kindlaks juhud, mil on lubatud teha erand 
kolmekuulisest katseajast, ja vastavad 
asjakohased katseajad.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kui töötajad peavad õigusaktide 
või kollektiivlepingute kohaselt andma 
töötajatele koolitust selle töö tegemiseks, 
mille jaoks nad on tööle võetud, on tähtis 
tagada, et sellist koolitust antakse võrdselt, 
sealhulgas mittestandardses tööhõives 
töötajatele. Sellise koolituse kulusid ei 
tohiks töötajalt sisse nõuda ega neid tema 
töötasust kinni pidada või maha arvata.

(26) Kui tööandjad peavad õigusaktide 
või kollektiivlepingute kohaselt andma 
töötajatele koolitust selle töö tegemiseks, 
mille jaoks nad on tööle võetud, on tähtis 
tagada, et sellist koolitust antakse võrdselt
ja igasuguse, nt soo alusel toimuva 
diskrimineerimiseta, sealhulgas 
mittestandardses tööhõives töötajatele. 
Sellise koolituse kulusid ei tohiks töötajalt 
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sisse nõuda ega neid tema töötasust kinni 
pidada või maha arvata. Koolitus peaks 
toimuma tööajal.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Liikmesriigid peaksid tagama 
igasuguse diskrimineerimise 
likvideerimise seoses tasustamise kõigi 
aspektidega, järgides võrdse ja võrdväärse 
töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtet 
ning võrdsete töötingimuste nõuet, 
olenemata töötaja lepingu liigist, nagu on 
määratletud käesolevas direktiivis.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Töötajad, kes kasutavad käesoleva
direktiiviga ettenähtud õigusi, peaksid 
saama kaitset selle eest, et nad vabastatakse 
töölt või et neile tekitatakse samaväärset 
kahju (nt nõudetöö tegijale ei anta enam 
tööülesandeid) või et tehakse ettevalmistusi 
töölt vabastamiseks põhjusel, et töötaja on 
püüdnud kõnealuseid õigusi kasutada. Kui 
töötajad leiavad, et nad on töölt vabastatud 
või nad on kannatanud samaväärset kahju 
sel põhjusel, peaks neil ja pädevatel 
asutustel olema võimalik nõuda tööandjalt 
nõuetekohast põhjendust töölt vabastamise 
või samaväärse meetme kohta.

(32) Töötajad, kes kasutavad käesoleva 
direktiiviga ettenähtud õigusi, peaksid 
saama kaitset selle eest, et nad vabastatakse 
töölt või et neile tekitatakse samaväärset 
kahju (nt nõudetöö tegijale ei anta enam 
tööülesandeid) või et tehakse ettevalmistusi 
töölt vabastamiseks põhjusel, et töötaja on 
püüdnud kõnealuseid õigusi kasutada. Kui 
töötajad leiavad, et nad on töölt vabastatud 
või nad on kannatanud samaväärset kahju 
sel põhjusel, peaks neil ja pädevatel 
asutustel olema võimalik nõuda tööandjalt 
nõuetekohast põhjendust töölt vabastamise 
või samaväärse meetme kohta ning tööle 
ennistamist, kui esitatud põhjused on 
alusetud. Asjaomased asutused tagavad, 
et töötajale makstakse tekitatud kahju eest 
hüvitist, ning neil on õigus kehtestada 
karistused ettevõtjatele, kes on süüdi 
sellises tegevuses. Erilist tähelepanu 
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pööratakse olukordadele, mis mõjutavad 
eelkõige naisi, ja olukordadele, mis 
tulenevad diskrimineerimisest raseduse ja 
sünnituse tõttu; viimast käsitletakse 
raskendava asjaoluna.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid võivad otsustada 
mitte kohaldada artiklites 10 ja 11 ning 
artikli 14 punktis a sätestatud kohustusi 
füüsiliste isikute suhtes, kes kuuluvad 
leibkonda, milles tehakse tööd selle 
leibkonna jaoks.

välja jäetud

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ajutise töösuhte puhul selle 
lõppkuupäev või eeldatav kestus;

(e) ajutise töösuhte puhul selle 
lõppkuupäev või eeldatav kestus; ajutiste 
töötajate puhul kasutajaettevõtte nimi ja 
võrdse tasustamise tagamiseks 
kasutajaettevõtte töötasu määrad;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) töötasu arvutamise meetod ja teave 
sama või võrdväärset tööd tegevate 
töötajate kategooriate palgatasemete 
kohta, mis on esitatud sugude lõikes;
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) tasustatavate puhkusepäevade arv, 
mida töötajal on õigus saada, või juhul, kui 
seda ei ole võimalik teavitamise ajal 
märkida, sellise puhkuse andmise ja 
määramise kord;

(h) tasustatavate puhkusepäevade arv, 
mida töötajal on õigus saada, ja 
puhkusepäevade väljavõtmise eri vormid 
või juhul, kui seda ei ole võimalik 
teavitamise ajal märkida, sellise puhkuse 
andmise ja määramise kord;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a) kõik töötaja õigused, nt õigus 
saada haigushüvitisi, rasedus- ja 
sünnitus- ning muid samaväärseid 
hüvitisi, vanema-, isadus-, hooldus-, 
vanadus-, invaliidsus-, toitjakaotus-, 
töötus-, eelpensioni- ja perehüvitisi;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) algne põhipalk, muud tasu osad ja 
see, kui sageli ja mis meetodiga makstakse 
tasu, millele töötajal õigus on;

(j) algne põhipalk, muud tasu osad ja 
see, kui sageli ja mis meetodiga makstakse 
tasu, millele töötajal õigus on, ning muud 
korrapärased ja perioodilised hüvitised, 
mida töötajal on õigus saada samaväärse 
või võrdse töö eest;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt m a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m a) läbipaistvuse tagamiseks ja selleks, 
et võidelda naiste töötasupõhise 
diskrimineerimise vastu tööturul, töötajate 
palgaastmestik vastavalt tööülesannetele, 
mis töötajale on tegelikult ettevõttes 
määratud töösuhte alusel tööandjaga;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt m b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(m b) kõik töötaja õigused, mille annab 
talle töösuhe tööandjaga, kuid samuti 
kõik sotsiaalõigused, mis töötaja on 
omandanud käesoleva direktiivi artikli 2 
lõike 1 punkti a kohase töötaja staatuses 
olles, nagu õigus rasedus- ja 
sünnituspuhkusele, isapuhkusele ja 
lapsehoolduspuhkusele ning juurdepääs 
koolitusele, millele töötajal on õigus, 
samuti nende õiguste rakendamise 
tingimused;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(n a) mehhanismid, mille kaudu 
töötajad võivad esitada kaebusi, sh teave 
psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise 
kohta kaebuste esitamise konkreetsete 
mehhanismide kohta.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 a 

Võrdne kohtlemine ja 
mittediskrimineerimine

Liikmesriigid tagavad põhimõtte maksta 
võrdse või võrdväärse töö eest võrdset tasu 
ning võtavad kasutusele meetmed, millega 
tagatakse, et ettevõtjate ja 
organisatsioonide tööandjad annavad 
korrapäraselt teada keskmise töötasu 
töötajate kategooriate või ametikohtade 
kaupa, mis on esitatud sugude lõikes.

Liikmesriigid tagavad diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise seoses 
töötasu kõigi aspektide ja tingimustega, 
võrdse kohtlemise ja võrdsete 
võimalustega tööhõivele juurdepääsul 
ning töötingimuste osas, hoolimata nende 
tööalasest staatusest.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kollektiivlepingud peaksid muu hulgas 
aitama tagada põhimõtet maksta võrdse 
töö eest võrdset tasu, kaotada ebakindlad 
töösuhted ja kaitsta rasedus- ja 
sünnituspuhkuse õigusi ning aidata 
vähendada meeste ja naiste ebavõrdsust 
töösuhetes.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
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Võrdne kohtlemine

Liikmesriigid tagavad võrdse tasu ja 
võrdsete tingimuste põhimõtte 
kohaldamise kõigi töötajate suhtes nende 
tööalasest staatusest olenemata. 
Liikmesriigid tagavad diskrimineerimise 
likvideerimise seoses kõikide töötasu 
aspektide ja tingimuste ning tööhõive 
tingimustega, olenemata tööalasest 
staatusest.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad meetmeid töökohal 
toimuva psühholoogilise ja seksuaalse 
ahistamise ärahoidmiseks 
poliitikameetmetega, millega sätestatakse 
ennetavad meetmed, mõjusad, 
läbipaistvad ja salajased menetlused 
kaebustega tegelemiseks, karistused teo 
toimepanijatele, teave ja koolitused 
töötajatele ja tööandjatele ning tugi 
ettevõtjatele kõigi nende meetmete 
rakendamise tegevuskavade koostamiseks.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a

Kaebuste esitamise lihtsustamine

Liikmesriigid tagavad konkreetsed ja 
salajased menetlused psühholoogilise ja 
seksuaalse ahistamise kohta esitatud 
kaebuste käsitlemiseks.
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