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TARKISTUKSET 001-061  
esittäjä(t): Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 

 

Mietintö 

Georgi Pirinski A8-0172/2015 

Pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän 

eurooppalaisen foorumin perustaminen 

 

Ehdotus päätökseksi (COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus päätökseksi 

Otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 

pimeän työn ehkäisemiseksi ja 

torjumiseksi tehtävän yhteistyön 

edistämistä käsittelevän eurooppalaisen 

foorumin perustamisesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 

pimeän työn vastaista yhteistyötä 

edistävän eurooppalaisen foorumin 

perustamisesta 

Tarkistus 2 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Perussopimuksen 151 artiklan mukaan 

sosiaalipolitiikan alan tavoitteisiin kuuluvat 

työllisyyden edistäminen ja elin- ja 

työolojen kohdentaminen. Kyseisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi unioni voi 

tukea ja täydentää jäsenvaltioiden 

toimintaa työterveyden ja -turvallisuuden, 

työehtojen, työmarkkinoilta syrjäytyneiden 

(3) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) 151 artiklan mukaan 

sosiaalipolitiikan alan tavoitteisiin kuuluvat 

työllisyyden edistäminen ja elin- ja 

työolojen kohentaminen. Kyseisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi unioni voi 

tukea ja täydentää jäsenvaltioiden 

toimintaa työterveyden ja -turvallisuuden, 
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henkilöiden integroimisen ja sosiaalisen 

syrjäytymisen torjumisen aloilla. 

työehtojen, työmarkkinoilta syrjäytyneiden 

henkilöiden integroimisen ja sosiaalisen 

syrjäytymisen torjumisen aloilla, mutta 

tähän ei kuulu jäsenvaltioiden lakien ja 

asetusten yhdenmukaistamista. 

SEUT 153 artiklan 2 kohdan mukaan 

unioni voi kuitenkin toteuttaa 

toimenpiteitä jäsenvaltioiden välisen 

yhteistyön edistämiseksi. 

Tarkistus 3 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Tehokkaiden työsuojelutarkastusten 

strategiasta työolojen parantamiseksi 

Euroopassa antamassaan 

päätöslauselmassa Euroopan parlamentti 

piti myönteisenä komission aloitetta 

eurooppalaisen foorumin perustamiseksi ja 

kannatti yhteistyön lisäämistä EU:n tasolla 

pimeän työn torjumiseksi.27 

(4) Tehokkaiden työsuojelutarkastusten 

strategiasta työolojen parantamiseksi 

Euroopassa 14 päivänä tammikuuta 2014 

antamassaan päätöslauselmassa27 Euroopan 

parlamentti piti myönteisenä komission 

aloitetta eurooppalaisen foorumin 

perustamiseksi ja kannatti yhteistyön 

lisäämistä unionin tasolla pimeän työn 

torjumiseksi, sillä se vahingoittaa unionin 

taloutta, siitä seuraa vilpillistä kilpailua ja 

markkinoiden vääristymiä, se vaarantaa 

unionin sosiaalisten mallien taloudellisen 

kestävyyden ja se lisää työntekijöiden 

sosiaalisen suojelun ja työsuhdeturvan 

purkamista. Tässä tarkoituksessa 

eurooppalaisen foorumin (jäljempänä 

’foorumi’) olisi parannettava kokemusten 

ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, tarjottava 

ajantasaisia, puolueettomia, luotettavia ja 

vertailukelpoisia tietoja, tehostettava rajat 

ylittävää yhteistyötä sekä tunnistettava 

postilaatikkoyhtiöitä ja vastaavia 

toimintoja ja pidettävä niitä koskevaa 

rekisteriä. 

__________________ _________________ 

27 Euroopan parlamentin päätöslauselma 

14. tammikuuta 2014 tehokkaiden 

työsuojelutarkastusten strategiasta 

työolojen parantamiseksi Euroopassa 

(2013/2112/INI) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popup

s/ficheprocedure.do?lang=en&reference=

27 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0012 (ei 

vielä julkaistu virallisessa lehdessä). 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)
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2013/2112(INI). 

Tarkistus 4 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 b) Foorumin perustaminen ei saisi 

vaikuttaa jäsenvaltioiden toimivaltaan 

ja/tai velvoitteisiin, jotka koskevat pimeän 

työn torjumista sekä ILO:n yleissopimusta 

nro 81. Jäsenvaltioilla ja niiden 

lainvalvontaelimillä on ratkaiseva asema 

pimeän työn tehokkaassa ehkäisemisessä, 

jäljittämisessä ja rankaisemisessa. 

Foorumin tekemä työ ei siksi saisi estää 

jäsenvaltioita toteuttamasta tiukkoja 

tarkastuksia tai muita toimintoja 

harmaan talouden torjumiseksi vaan sillä 

olisi pikemminkin tuettava toimenpiteitä, 

joilla kannustetaan virallisesti 

ilmoitettuun työhön ja edistetään sen 

tekemistä sekä hillitään sosiaaliturvan 

väärinkäyttöä. 

Tarkistus 5 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) EU:n tasolla pimeä työ on määritelty 

”maksetuksi toiminnaksi, joka on 

luonteeltaan laillista mutta josta ei 

ilmoiteta viranomaisille, ottaen samalla 

huomioon eri jäsenvaltioiden 

sääntelyjärjestelmien erot”28, eli sen 

ulkopuolelle jää kaikki laiton toiminta. 

(5) Kuten 24 päivänä lokakuuta 2007 

annetussa komission tiedonannossa 

”Tehokkaammin pimeää työtä vastaan” 

todetaan, unionin tasolla pimeä työ on 

vuodesta 1998 alkaen määritelty 

”maksetuksi toiminnaksi, joka on 

luonteeltaan laillista mutta josta ei 

ilmoiteta viranomaisille, ottaen samalla 

huomioon eri jäsenvaltioiden 

sääntelyjärjestelmien erot”, eli sen 

ulkopuolelle jää kaikki laiton toiminta. 

Määritelmä olisi ajantasaistettava 

vastaamaan työmarkkinoiden 

viimeaikaista kehitystä. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)
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_________________  

28 Komission tiedonanto ”Tehokkaammin 

pimeää työtä vastaan”, KOM(2007) 628, 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:FI:HTML. 

 

Tarkistus 6 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Pimeän työn määritelmissä ja 

kansallisissa säännöksissä on eroja 

jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi pimeää 

työtä voi esiintyä monissa erilaisissa 

muodoissa taloudellisen, hallinnollisen, 

rahoitukseen liittyvän ja sosiaalisen 

ympäristön mukaan, minkä vuoksi 

ongelmaa on vaikea ilmaista määrällisesti 

unionin tasolla. Myös pimeän työn 

muodot vaihtelevat suuresti työn luonteen 

ja tyypin ja kyseisen työntekijän mukaan. 

Kotitaloustyöntekijöiden, pääasiassa 

naisten, tekemä pimeä työ muodostaa 

erityisen haasteen, koska se on yksin 

tehtävää työtä ja luonteeltaan 

näkymätöntä. Toimenpiteet, joilla 

puututaan pimeään työhön, olisi 

räätälöitävä näiden erojen mukaisesti. 

Tarkistus 7 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 b) Pimeän työn torjumiseksi tehtävällä 

tiiviimmällä yhteistyöllä olisi edistettävä 

yhdenvertaisten mahdollisuuksien 

luomista ja hyödytettävä niitä taloudellisia 

toimijoita, jotka eivät turvaudu pimeään 

työhön. Foorumin työskentelyalan olisi 

ulotuttava erotuksetta kaikkiin pimeän 

työn muotoihin siten, että päämääränä 

olisi päästä eroon pimeästä taloudesta 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:FI:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:FI:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:FI:HTML


 

 

 PE576.004/ 5 

 FI 

unionissa, luoda laadukkaita ja kestäviä 

työpaikkoja, vahvistaa talouden elpymistä 

ja saavuttaa unionin työllisyystavoitteet ja 

sosiaaliset tavoitteet. 

Tarkistus 8 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 c) Pimeän talouden koko on 

merkittävä, se vastaa yli 18:aa prosenttia 

unionin BKT:stä. Se vaihtelee kuitenkin 

merkittävästi jäsenvaltioiden välillä, 

nimittäin alle 8 prosentista yli 30 

prosenttiin BKT:stä. Eurofoundin 

mukaan unionissa on myös havaittavissa 

selvä pohjoisen ja etelän sekä idän ja 

lännen välinen jakolinja.1 a 

 __________________ 

 1 a Eurofoundin raportti ”Combating 

Undeclared Work in 27 European Union 

Member States and Norway” (2013). 

Tarkistus 9 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Itsenäisen ammatinharjoittajan aseman 

väärinkäyttö, joko kansallisesti tai 

valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa, liittyy 

usein pimeään työhön. 

Näennäisyrittäjyydellä tarkoitetaan sitä, 

että tiettyjen lainsäädäntö- tai 

verovelvollisuuksien välttämiseksi henkilö 

ilmoitetaan itsenäiseksi 

ammatinharjoittajaksi, vaikka hän täyttää 

tyypilliset työsuhteessa olevaa työntekijää 

koskevat edellytykset. Näin ollen 

näennäisyrittäjyys on väärin ilmoitettua 

työtä, ja sen olisi kuuluttava foorumin 

työskentelyalaan. 

(6) Pimeän työn lisäksi foorumin olisi 

tarkasteltava väärin ilmoitettua työtä, jolla 

tarkoitetaan maksua vastaan tehtävää 

työtä, joka on luonteeltaan laillista mutta 

josta ei ilmoiteta viranomaisille 

totuudenmukaisesti. Pimeän työn yksi 

erityismuoto on itsenäisen 

ammatinharjoittajan aseman väärinkäyttö, 

joko kansallisesti tai valtioiden rajat 

ylittävissä tilanteissa. 

Näennäisyrittäjyydellä tarkoitetaan sitä, 

että tiettyjen lainsäädäntö- tai 

verovelvollisuuksien välttämiseksi henkilö 

ilmoitetaan itsenäiseksi 

ammatinharjoittajaksi, vaikka hän täyttää 
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tyypilliset työsuhteessa olevaa työntekijää 

koskevat edellytykset. Näin ollen 

näennäisyrittäjyys on väärin ilmoitettua 

työtä. Olisi kuitenkin otettava huomioon, 

että itsenäisen ammatinharjoittamisen 

määritelmät ja sitä koskeva lainsäädäntö 

vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. 

Näennäisyrittäjyys ja pimeä työ ovat 

harmaan talouden keskeisiä toimintoja. 

Foorumin olisi siksi käsiteltävä 

näennäisyrittäjyyden ja pimeän työn 

laajenevia ilmiöitä ja kartoitettava 

merkittävimmät petosten riskit. 

Tarkistus 10 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Postilaatikkoyhtiöt ovat yrityksiä, 

jotka on perustettu tarkoituksena 

hyödyntää lainsäädännön aukkoja ja 

jotka eivät itse tarjoa palveluja 

asiakkaille. Ne ovat kulisseja niiden 

omistajien tarjoamille palveluille. 

Postilaatikkoyhtiöt olisi siksi katsottava 

yhdeksi pimeän työn muodoksi, ja niitä 

olisi käsiteltävä foorumin työskentelyalan 

puitteissa. 

Tarkistus 11 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 b) Kansallisella tasolla ja rajat 

ylittävällä tasolla tehtävä pimeä työ ovat 

kaksi erillistä pimeän työn muotoa. Pimeä 

työ voi edistää sosiaalisen polkumyynnin 

nimellä tunnettua ilmiötä muun muassa 

sitä kautta, että palkat alenevat 

jäsenvaltioissa, joissa näitä palveluja 

tarjotaan.  
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Tarkistus 12 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 6 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 c) Pimeällä työllä on vakavia 

vaikutuksia sitä tekeviin työntekijöihin, 

joiden on hyväksyttävä epävarmat ja 

joskus vaaralliset työolot, huomattavasti 

alhaisemmat palkat, vakavat 

työoikeuksien rikkomiset ja merkittävästi 

vähäisempi työ- ja 

sosiaaliturvalainsäädännön tarjoama 

suojelu, minkä vuoksi he jäävät ilman 

riittäviä sosiaalietuuksia, eläkeoikeuksia 

sekä mahdollisuuksia saada 

terveydenhuoltopalveluja, kehittää 

osaamistaan ja käyttää elinikäisen 

oppimisen mahdollisuuksia. Alaikäisten 

tilanne on vielä huonompi.  

Perustelu 

Komission alkuperäinen ehdotus johdanto-osan 7 kappaleeksi on jaettu kahdeksi kappaleeksi, 

jotka ovat 6 c ja 7. 

Tarkistus 13 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Pimeällä työllä on vakavia vaikutuksia 

talousarvioon verotulojen ja 

sosiaaliturvamaksuista saatavien tulojen 

pienentymisen vuoksi. Se vaikuttaa 

kielteisesti työllisyyteen, tuottavuuteen, 

työoloja koskevien vaatimusten 

noudattamiseen, taitojen kehittämiseen ja 

elinikäiseen oppimiseen. Se heikentää 

sosiaalisen suojelun järjestelmien 

taloudellista kestävyyttä, jättää työntekijän 

ilman asianmukaisia sosiaalietuuksia ja 

johtaa eläkeoikeuksien heikkenemiseen ja 

terveydenhuollon huonompaan 

saatavuuteen. 

(7) Samanaikaisesti pimeällä työllä on 

vakavia vaikutuksia talousarvioon 

verotulojen ja sosiaaliturvamaksuista 

saatavien tulojen pienentymisen vuoksi, 

mikä heikentää sosiaalisen suojelun 

järjestelmien taloudellista kestävyyttä. 

Lisäksi se vaikuttaa kielteisesti sekä 

työllisyyteen että tuottavuuteen ja johtaa 

markkinoita vääristävään epäterveeseen 

kilpailuun, jolla on haitallinen vaikutus 

yleisesti koko talouteen. Foorumin olisi 

kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 

että tämä ongelma vahingoittaa erityisesti 

pk-yrityksiä, jotka edustavat unionin 

yritysten suurta enemmistöä. Lisäksi 
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laiton etuuksien hyödyntäminen ja 

sosiaalinen polkumyynti saattavat kuulua 

pimeän työn välittömiin seurauksiin. 

Tarkistus 14 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Pimeällä työllä on erilaisia 

vaikutuksia eri sosiaaliryhmissä. Erityistä 

huomiota olisi kiinnitettävä 

haavoittuvimpiin ryhmiin kuten 

maahanmuuttajiin ja naisiin, jotka ovat 

usein yliedustettuina pimeästä työstä 

kärsivillä aloilla. Koska työolot sekä 

työnantajien ja työntekijöiden syyt ryhtyä 

pimeään työhön vaihtelevat aloittain ja 

valtioittain, ongelmaan puuttumiseksi 

tarvitaan lukuisia erilaisia 

lähestymistapoja. 

Tarkistus 15 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 b) Jäsenvaltioiden tiiviimmän 

yhteistyön avulla voidaan sekä tarttua 

ongelmaan verotuksellisesti että vaihtaa 

sosiaalista suojelua, kuten eläkeoikeuksia 

ja terveydenhuollon saatavuutta, koskevia 

parhaita käytäntöjä, myös niiden pimeää 

työtä tekevien työntekijöiden ryhmien 

osalta, jotka ovat erityisen haavoittuvassa 

asemassa tai tekevät työtä, jota ei edes 

pidetä pimeänä kaikissa jäsenvaltioissa, 

kuten epävirallinen lastenhoito ja 

iäkkäistä perheenjäsenistä huolehtiminen, 

jota lähinnä naiset harjoittavat tiiviissä 

perheyhteisöissä. 
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Tarkistus 16 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Eri jäsenvaltioissa on otettu käyttöön 

lukuisia erilaisia lähestymistapoja ja 

toimenpiteitä pimeän työn torjumiseksi. 

Jäsenvaltiot ovat myös solmineet 

kahdenvälisiä sopimuksia ja toteuttaneet 

monenvälisiä hankkeita tiettyihin pimeän 

työn näkökohtiin puuttumiseksi. Foorumi 

ei ole esteenä hallinnollista yhteistyötä 

koskevien kahdenvälisten sopimusten tai 

järjestelyjen soveltamiselle.  

(8) Eri jäsenvaltioissa on otettu käyttöön 

lukuisia erilaisia lähestymistapoja ja 

toimenpiteitä pimeän työn ongelman 

torjumiseksi, mutta kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa ei usein vieläkään ole. 

Enemmistö jäsenvaltioista soveltaa 

edelleen pääasiassa lähestymistapaa, 

jossa säännösten noudattaminen pyritään 

aikaansaamaan noudattamatta jättämisen 

havaitsemisen ja rankaisemisen avulla. 

Monissa jäsenvaltioissa on jo otettu 

käyttöön tehokkaita toimenpiteitä pimeän 

työn torjumiseksi erityisesti työmarkkina-, 

vero- ja työlainsäädäntöön kohdistuvien 

väärinkäytösten osalta siten, että pimeän 

työn teettäjiin kohdistetaan tiukempia 

täytäntöönpanotoimia ja rangaistuksia. 

Periaatetta, jonka mukaan vastuu 

maksamattomien sosiaaliturvamaksujen 

ja verojen maksamisesta kuuluu 

työnantajalle, sekä lisätarkastusten ja 

kaikkia pimeän työn tuomia voittoja 

selvästi suurempien sakkojen uhka ovat 

tärkeitä pelotteita, jotka vähentävät 

työnantajien halukkuutta toimia 

epävirallisessa taloudessa. 

Tarkistus 17 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Viime vuosien aikana on myös yhä 

yleisemmin otettu käyttöön 

lähestymistapoja, joissa kannustetaan 

virallisesti ilmoitettuun työhön ja 

edistetään sitä. Eurofoundin kehittämä 

tietopankki tai muu interaktiivinen 

tietopankki voisi auttaa jäsenvaltioita 

löytämään tähän liittyviä uusia 
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lähestymistapoja. 

Tarkistus 18 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 b) Jäsenvaltiot ovat myös solmineet 

kahdenvälisiä sopimuksia ja toteuttaneet 

monenvälisiä hankkeita tiettyihin pimeän 

työn näkökohtiin puuttumiseksi. 

Foorumin olisi täydennettävä näitä toimia 

ja autettava parantamaan hallinnollista 

yhteistyötä koskevien kahdenvälisten ja 

monenvälisten sopimusten tai järjestelyjen 

soveltamista. 

Tarkistus 19 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 8 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 c) Foorumin olisi noudatettava 

täysimääräisesti Euroopan unionin 

peruskirjaa ja erityisesti sen 5, 15, 28 ja 

31 artiklaa sekä ILO:n tätä koskevia 

yleissopimuksia ja suosituksia, erityisesti 

ammattientarkastusta teollisuudessa ja 

kaupassa koskevaa yleissopimusta nro 81, 

kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista 

työtä koskevaa yleissopimusta nro 189, 

työasiainhallinnon roolia, tehtäviä ja 

organisaatiota koskevaa yleissopimusta 

nro 150 sekä työsuhteita koskevaa 

suositusta nro 198, ja toimittava niiden 

mukaisesti. 

Tarkistus 20 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) EU:n tason yhteistyö ei ole läheskään (9) Unionin tason tiivis ja tehokas 
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kattavaa sen enempää jäsenvaltioiden 

osallistumisen kuin käsiteltävien 

kysymysten suhteen. Pimeään työhön 

liittyvää jäsenvaltioiden asiaankuuluvien 

viranomaisten maidenvälistä yhteistyötä 

varten ei ole olemassa virallista 

järjestelmää. 

yhteistyö ei tällä hetkellä ole läheskään 

kattavaa sen enempää jäsenvaltioiden 

osallistumisen kuin käsiteltävien 

kysymysten suhteen. Pimeään työhön 

liittyvää jäsenvaltioiden asiaankuuluvien 

viranomaisten maidenvälistä yhteistyötä 

varten ei ole olemassa virallista 

järjestelmää. Foorumin työssä olisi 

hyödynnettävä muiden elinten tekemää 

työtä ja tarvittaessa käytettävä hyväksi 

sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmää (IMI). Lisäksi 

siinä olisi otettava huomioon pimeää työtä 

koskevien kansallisten lainsäädäntöjen 

väliset erot ja tarvittaessa kannustettava 

tarjoamaan riittävät resurssit 

työsuojelutarkastusten toteuttamiseksi 

rajat ylittävän täytäntöönpanon 

valvonnan parantamiseksi. 

Tarkistus 21 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Jäsenvaltioiden yhteistyön 

lujittaminen EU:n tasolla on tarpeen, jotta 

jäsenvaltioita voidaan auttaa ehkäisemään 

ja torjumaan pimeää työtä tehokkaammin 

ja tuloksellisemmin. 

(10) Tarvittaessa keskinäiseen apuun, 

avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen 

perustuvan jäsenvaltioiden aktiivisen 

yhteistyön lujittaminen unionin tasolla on 

tarpeen, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa 

torjumaan pimeää työtä tehokkaammin ja 

tuloksellisemmin kunnioittaen samalla 

palvelujen tarjoamisen vapautta, 

työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja 

syrjimättömyysperiaatetta sekä 

työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalialan 

säännöstöä. Yhteistyön lujittamisen 

tavoitteena olisi oltava, että edistetään 

virallisesti ilmoitetun työn tekemistä ja 

tehdään pimeästä työstä vähemmän 

houkutteleva vaihtoehto. 
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Tarkistus 22 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 a) Kansallisten 

työsuojelutarkastusvirastojen ja muiden 

asianomaisten elinten, erityisesti 

valvontaviranomaisten, on usein tarpeen 

saada välittömästi käyttöönsä ulkomaisten 

kansallisten viranomaisten hallussa olevia 

tietoja. Pimeän työn hillitsemisen 

kannalta on siksi keskeistä, että tietoja 

vaihdetaan tehokkaasti ja nopeasti, mutta 

samalla olisi tunnustettava tietosuojan 

tärkeys. 

Tarkistus 23 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10 b) Kansalliset 

työsuojelutarkastusjärjestelmät olisi 

organisoitava tehokkaasti ja niihin olisi 

osoitettava riittävästi pätevää henkilöstöä, 

jotta ne voivat toimia tehokkaasti ja 

toteuttaa järjestelmällistä ja säännöllistä 

valvontaa.  

Tarkistus 24 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Foorumin avulla pyritään 

helpottamaan parhaiden käytäntöjen ja 

tiedon vaihtoa, tarjoamaan EU:n tason 

puitteet asiantuntemuksen ja analyysien 

kehittämiselle ja parantamaan toimien 

operationaalista koordinointia 
jäsenvaltioiden eri valvontaviranomaisten 

välillä. 

(11) Foorumin avulla olisi edistettävä 

pimeän työn muodossa tapahtuvan 

työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 

periaatteen väärinkäytön kitkemistä. Sen 

avulla olisi pyrittävä helpottamaan ja 

parantamaan kokemusten, parhaiden 

käytäntöjen ja tiedon vaihtoa sekä 

kehittämään unionin tasolla yhteistä 

ymmärrystä, asiantuntemusta ja 
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analyyseja, muun muassa uusien ja 

yleistyvien työsuhteiden osalta. Sen olisi 

myös lisättävä tietämystä tietopankin 

perustamisen avulla, tutkittava tapoja 

parantaa tietojenvaihtoa, ehdotettava 

yhteisiä koulutustilaisuuksia ja 

työsuojelutarkastusvirastojen välistä 

vaihtoa, edistettävä tehokkaita 

valvontamekanismeja ja 

myötävaikutettava operationaalisen 

koordinoinnin parantamiseen 
jäsenvaltioiden eri valvontaviranomaisten 

välillä. Lisäksi foorumin avulla 

helpotetaan parhaiden käytäntöjen ja 

tietojen vaihtoa. 

Tarkistus 25 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Tässä työssä hankittujen tietojen 

pohjalta foorumin olisi ehdotettava 

normeja ja tarjottava neuvoja pimeää 

työtä koskevan lainsäädännön laatimiseen 

siltä osin kuin tämä on tarpeen sekä 

kehitettävä valmiuksiaan antaa tarvittavia 

toimia ja välineitä koskevia neuvoja.  

Tarkistus 26 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 b) Työoloja ja sosiaalista suojelua 

työssä koskevan unionin lainsäädännön 

täytäntöönpanoon liittyvien käytännön 

ongelmien määrittäminen, analysointi ja 

ratkaiseminen kuuluvat pääasiassa 

jäsenvaltioiden ja niiden kansallisten 

työsuojelutarkastusjärjestelmien 

toimivaltaan. Tästä syystä on tarpeen 

tehdä tiivistä ja tehokasta yhteistyötä 

unionin tasolla. 
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Tarkistus 27 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Foorumin olisi hyödynnettävä kaikkia 

asiaankuuluvia tietolähteitä ja etenkin 

tutkimuksia, jäsenvaltioiden tekemiä 

kahdenvälisiä sopimuksia ja monenvälisiä 

yhteistyöhankkeita sekä luotava synergiaa 

EU:n tason nykyisten välineiden ja 

rakenteiden välille toimenpiteiden 

ehkäisevän vaikutuksen maksimoimiseksi. 

Jäsenvaltioiden toimien operationaalinen 

koordinointi voitaisiin toteuttaa yhteisten 

koulutustoimien, vertaisarviointien ja 

tiedonjakoratkaisujen avulla. Tietoisuutta 

pimeästä työstä voitaisiin lisätä Euroopan 

laajuisilla kampanjoilla tai yhteisillä 

strategioilla. 

(12) Foorumin olisi hyödynnettävä kaikkia 

asiaankuuluvia tietolähteitä ja etenkin 

tutkimuksia, jäsenvaltioiden tekemiä 

kahdenvälisiä sopimuksia ja monenvälisiä 

yhteistyöhankkeita sekä luotava synergiaa 

EU:n tason nykyisten välineiden ja 

rakenteiden välille toimenpiteiden 

ehkäisevän vaikutuksen maksimoimiseksi. 

Jäsenvaltioiden toimien operationaalinen 

koordinointi voitaisiin toteuttaa yhteisten 

koulutustoimien, vertaisarviointien ja 

tiedonjakoratkaisujen avulla. Tietoisuutta 

pimeästä työstä voitaisiin lisätä Euroopan 

laajuisilla kampanjoilla tai yhteisillä 

strategioilla, jotka perustuvat 

jäsenvaltioissa vaihtelevassa määrin jo 

käytössä oleviin, tietoisuutta pimeästä 

työstä lisääviin toimintatapoihin ja 

strategioihin. Myös valtioista 

riippumattomia toimijoita olisi 

hyödynnettävä foorumin merkittävinä 

tietolähteinä. Foorumin olisi 

myötävaikutettava yhteistyön 

vahvistamiseen jäsenvaltioiden välillä 

muun muassa ehdottamalla 

innovatiivisten lähestymistapojen 

soveltamista rajat ylittävään yhteistyöhön 

ja valvontaan sekä arvioimalla tällaisesta 

yhteistyöstä saatuja kokemuksia 

päätelmien tekemiseksi tulevia toimia 

varten. 

Tarkistus 28 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) Foorumin olisi oltava enemmän 

kuin vain passiivista kartoittamista ja 

arviointia harjoittava elin. Sen olisi myös 

aktiivisesti osallistuttava pimeän työn 
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ehkäisemiseen laatimalla käytännön 

ohjeita pimeän työn organisoitujen 

muotojen ja verkostojen torjumiseksi ja 

toimittamalla asianomaisille 

viranomaisille ja toimijoille jatkuvasti 

tietoja. Tässä tarkoituksessa foorumin 

olisi keskusteltava lähestymistavoista ja 

ehdotettava toimenpiteitä ja välineitä, 

joilla voitaisiin edistää pimeän työn 

organisoitujen muotojen ja verkostojen 

parempaa ehkäisemistä ja valvomista sekä 

seuraamusten määräämistä niistä ja 

helpottaa pimeää työtä koskevan 

lainsäädännön noudattamista. 

Tarkistus 29 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Pimeää työtä käsittelevät pääasiassa 

kolmenlaiset kansalliset 

valvontaviranomaiset: 

työsuojelutarkastusvirastot, sosiaaliturva-

alan tarkastusvirastot ja veroviranomaiset. 

Joissakin tapauksissa mukana ovat myös 

maahanmuuttoviranomaiset ja 

työvoimapalvelut sekä tulliviranomaiset, 

poliisi, yleisen syyttäjän virasto ja 

työmarkkinaosapuolet. 

(13) Pimeän työn torjumista käsittelevät 

usein monet kansalliset valvontaelimet ja 

toimijat, muun muassa 
työsuojelutarkastusvirastot, sosiaaliturva-

alan tarkastusvirastot sekä 

sosiaaliturvalaitokset, työterveys- ja 

työturvallisuusalan tarkastuselimet ja 

veroviranomaiset. Joissakin tapauksissa 

mukana ovat myös 

maahanmuuttoviranomaiset ja 

työvoimapalvelut sekä tulliviranomaiset, 

poliisi, yleisen syyttäjän virasto ja 

työmarkkinaosapuolet. 

Tarkistus 30 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Jotta pimeään työhön voitaisiin 

puuttua kattavasti ja menestyksekkäästi, 

jäsenvaltioissa on toteutettava toimia 

useilla eri aloilla; sitä helpottaa jäsennelty 

yhteistyö asiaankuuluvien viranomaisten 

välillä. Kaikkien niiden kansallisten 

(14) Jotta pimeään työhön voitaisiin 

puuttua kattavasti ja menestyksekkäästi, 

jäsenvaltioissa olisi toteutettava 

yksilöllisesti räätälöityjä toimia useilla eri 

aloilla perustuen jäsenneltyyn 

yhteistyöhön kaikkien asiaankuuluvien 



 

 

 PE576.004/ 16 

 FI 

viranomaisten, joilla on johtava ja/tai 

aktiivinen rooli pimeän työn torjunnassa 

ja/tai ehkäisemisessä, olisi osallistuttava 

yhteistyöhön. 

elinten välillä. Kaikkien niiden kansallisten 

viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten 

edustajien, joilla on johtava ja/tai 

aktiivinen rooli pimeän työn torjunnassa ja 

pimeää työtä tekevien työntekijöiden 

suojelussa, olisi osallistuttava 

yhteistyöhön, ja siihen voivat tarvittaessa 

osallistua myös muut tällaiset toimijat. 

Tässä yhteydessä myös asianmukaisten 

muiden kuin julkisten toimijoiden välisen 

yhteistyön tukeminen on tärkeää. 

Tarkistus 31 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Foorumin tehokkuuden ja 

menestyksen takaamiseksi olisi 

vahvistettava 

työsuojelutarkastusvirastojen asemaa 

jäsenvaltioissa. 

Tarkistus 32 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Jotta foorumi voisi saavuttaa 

tavoitteensa, sen tukena jokaisessa 

jäsenvaltiossa olisi oltava keskitetty 

yhteyspiste, jolla olisi oltava riittävät 

valtuudet toimia yhteistyössä pimeään 

työhön liittyviä moninaisia näkökohtia 

käsittelevien kansallisten viranomaisten 

kanssa. 

(15) Jotta foorumi voisi saavuttaa 

tavoitteensa, sen tukena olisi oltava 

jokaisesta jäsenvaltiosta johtava edustaja, 

jolla olisi oltava riittävät valtuudet toimia 

yhteistyössä pimeään työhön liittyviä 

moninaisia näkökohtia käsittelevien 

kansallisten viranomaisten, alueellisten ja 

unionin elinten sekä muiden toimijoiden, 

erityisesti työmarkkinaosapuolten, kanssa. 

Foorumin työskentelyn olisi pysyttävä 

asiantuntijatasolla. 
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Tarkistus 33 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) Johtavien edustajien olisi 

toimittava yhteistyössä kaikkien pimeän 

työn torjumiseen osallistuvien 

toimeenpanoelinten kanssa koskien 

foorumin toimintoja ja otettava siten 

kaikki sidosryhmät mukaan työhön ja 

helpotettava niiden panoksen antamista 

foorumin toimintoihin tai sen työryhmiin, 

jos asiat, joista keskustellaan, koskevat 

niiden osaamisalaa.  

Tarkistus 34 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) EU:n tason työmarkkinaosapuolten – 

niin alojen välisten kuin niitä aloja 

edustavien, jotka kärsivät pimeästä työstä 

muita enemmän – olisi osallistuttava 

foorumiin ja tehtävä yhteistyötä 

asiaankuuluvien kansainvälisten 

organisaatioiden, esimerkiksi 

Kansainvälisen työjärjestön (ILO), ja 
unionin erillisvirastojen, etenkin 

Eurofoundin ja Euroopan 

työturvallisuus- ja työterveysviraston, 
kanssa. Eurofoundin ja Euroopan 

työterveys- ja työturvallisuusviraston 

osallistuminen foorumin työskentelyyn 

tarkkailijoina ei laajenna niiden nykyisiä 

toimivaltuuksia. 

(16) EU:n tason työmarkkinaosapuolten – 

niin alojen välisten kuin niitä aloja 

edustavien, jotka joko kärsivät 

huomattavasti pimeästä työstä tai jotka 

ovat erityisessä asemassa pimeän työn 

torjunnassa – olisi osallistuttava foorumiin 

ja tehtävä yhteistyötä asiaankuuluvien 

kansainvälisten organisaatioiden, 

esimerkiksi ILO:n ja Taloudellisen 

yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) 

sekä unionin erillisvirastojen, kanssa. 

Tarkistus 35 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Eurofoundilla olisi oltava 
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keskeinen rooli sellaisen interaktiivisen 

tietopankin perustamisessa, jonka avulla 

vahvistetaan yhteistyötä pimeän työn 

torjumisessa ja pimeän työn 

työntekijöiden terveyteen ja 

turvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten 

arvioimisessa. 

Tarkistus 36 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 b) Johtavien työsuojelutarkastajien 

komitea (SLIC) perustettiin komission 

päätöksellä 95/319/EY1 a käsittelemään 

ongelmia, jotka liittyvät jäsenvaltioiden 

toteuttamaan unionin työterveys- ja 

työturvallisuuslainsäädännön 

täytäntöönpanoon. Myös SLIC:n 

tarkkailijan olisi osallistuttava foorumiin 

päällekkäisyyksien välttämiseksi ja 

synergiavaikutusten luomiseksi. 

 ____________ 

 1 a Komission päätös (95/319/EY), tehty 12 

päivänä heinäkuuta 1995, johtavien 

työsuojelutarkastajien komitean 

perustamisesta (EYVL L 188, 9.8.1995, 

s. 11). 

Tarkistus 37 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(19) Foorumi voi perustaa työryhmiä 

tutkimaan tiettyjä kysymyksiä, ja sen olisi 

saatava luottaa erityisasiantuntijoiden 

ammattitaitoon. 

(19) Foorumi voi perustaa työryhmiä 

tutkimaan tiettyjä kysymyksiä, kuten 

kohdennettuja toimia nuorille, 

ikääntyneille tai naispuolisille – etenkin 

vammaisille naisille tai naispuolisille 

maahanmuuttajille – työntekijöille 

epävirallisella sektorilla, samoin kuin 

pimeän työn syitä, ja sen olisi saatava 

luottaa erityisasiantuntijoiden 
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ammattitaitoon. 

Perustelu 

Yksityisissä kotitalouksissa tehty työ, mukaan luettuina sellaiset kotitalouspalvelut kuin 

siivous tai lastenhoito ja vanhustenhoito, on usein sääntelemätöntä ja sitä tekevät naiset. Heti 

foorumia perustettaessa olisi luotava työryhmä, joka keskittyy pimeää työtä tekevien naisten 

työoloihin ja pimeän työn vaikutuksiin heidän sosiaaliturvaansa. Lisäksi on tärkeää, että 

foorumissa tarkastellaan toistuvia syitä, joiden takia työntekijät siirtyvät pimeään työhön, ja 

että jäsenvaltioissa keskustellaan toimintamalleista näihin syihin puuttumiseksi. 

Tarkistus 38 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(20) Foorumi tekee yhteistyötä sellaisten 

asiaankuuluvien EU:n tason 

asiantuntijaryhmien ja komiteoiden kanssa, 

joiden työskentely liittyy pimeään työhön. 

(20) Foorumin olisi tehtävä yhteistyötä 

sellaisten asiaankuuluvien 

asiantuntijaryhmien, komiteoiden ja 

sidosryhmien kanssa, joiden toiminta 

liittyy pimeän työn torjumiseen. 

Tarkistus 39 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) Foorumin työn olisi tuotettava 

pimeän työn torjumista koskevaa 

aineistoa komission yhteistä 

työllisyysraporttia varten. 

Tarkistus 40 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Foorumia ja sen tehtäviä olisi tuettava 

työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 

koskevan ohjelman (EaSI) Progress-

lohkosta budjettivallan käyttäjän 

vahvistamien määrärahojen puitteissa. 

(21) Foorumia ja sen tehtäviä olisi tuettava 

työllisyyttä ja sosiaalista innovointia 

koskevan ohjelman (EaSI) Progress-

lohkosta budjettivallan käyttäjän 

vahvistamien määrärahojen puitteissa. 

Komission olisi varmistettava, että 

foorumi käyttää varojaan työhönsä 
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avoimella ja tehokkaalla tavalla. 

Tarkistus 41 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(22) Komissio toteuttaa verkoston 

perustamisen edellyttämät hallinnolliset 

toimenpiteet, 

(22) Komissio toteuttaa foorumin 

perustamisen edellyttämät hallinnolliset 

toimenpiteet, 

Tarkistus 42 

Ehdotus päätökseksi 

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (22 a) Vaikka foorumi on hyödyllinen 

ensitoimenpide pimeän työn torjumista 

koskevan jäsenvaltioiden yhteistyön 

parantamisessa, sitä ei pitäisi nähdä 

ainoana mahdollisena välineenä, jolla 

unioni voi torjua tätä ilmiötä. Erityisesti 

komission olisi jatkettava jäsenvaltioiden 

ja unionin nykyisten lainsäädäntöjen 

tutkimista selvittääkseen, kannustavatko 

ne suoraan tai epäsuorasti pimeään 

työhön. 

Tarkistus 43 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Perustetaan foorumi, jonka 

tarkoituksena on edistää EU:n tason 

yhteistyötä pimeän työn ehkäisemiseksi ja 

torjumiseksi, jäljempänä ’foorumi’. 

1. Perustetaan eurooppalainen foorumi, 

jonka tarkoituksena on edistää unionin 

tason yhteistyötä pimeän työn torjumiseksi, 

jäljempänä ’foorumi’. 
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Tarkistus 44 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) kaikkien jäsenvaltioiden nimeämät 

valvontaviranomaiset, 

(a) kustakin jäsenvaltiosta yksi sen 

nimittämä johtava edustaja, joka edustaa 

kansallisia valvontaelimiä ja/tai muita 

pimeän työn torjumiseen osallistuvia 

toimijoita ja jolla on valtuutus osallistua 

kaikkeen foorumiin liittyvään toimintaan 

jäsenvaltion puolesta, 

Tarkistus 45 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) enintään neljä unionin tasolla 

järjestäytyneiden, alojen välisten 

työmarkkinaosapuolten edustajaa, jotka 

työmarkkinaosapuolet ovat itse 

nimittäneet ja jotka edustavat 

tasapuolisesti alan molempia 

työmarkkinaosapuolia. 

Tarkistus 46 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 3 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3) Foorumin kokouksiin voivat osallistua 

tarkkailijoina foorumin työjärjestyksessä 

vahvistetuin ehdoin 

3. Seuraavien sidosryhmien olisi 

osallistuttava aktiivisesti foorumin 

kokouksiin tarkkailijoina, joiden kanta 

otetaan asianmukaisesti huomioon, 

foorumin työjärjestyksessä vahvistetuin 

ehdoin: 
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Tarkistus 47 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) unionin tason alojen välisten 

työmarkkinaosapuolten edustajat sekä 

niiden alojen työmarkkinaosapuolten 

edustajat, joilla pimeä työ on yleistä, 

(a) enintään neljätoista 

työmarkkinaosapuolten itse nimittämää ja 

tasapuolisesti alan molempia 

työmarkkinaosapuolia edustavaa niiden 

alojen työmarkkinaosapuolten edustajaa, 

joilla pimeä työ on yleistä, 

Tarkistus 48 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 3 kohta – b a–b d alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) johtavien työsuojelutarkastajien 

komitean (SLIC) edustaja, 

 (b b) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksella (EY) N:o 883/20041 a 

perustetun sosiaaliturvajärjestelmien 

yhteensovittamista käsittelevän 

hallintotoimikunnan edustaja, 

 (b c) julkisten työvoimapalvelujen 

verkoston edustaja, 

 (b c) Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean (ETSK) edustaja ja 

alueiden komitean (AK) edustaja, 

 (b d) yksi Taloudellisen yhteistyön ja 

kehityksen järjestön (OECD) edustaja, 

 ______________ 

 1 a EUVL L … 

Tarkistus 49 

Ehdotus päätökseksi 

1 artikla – 3 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(d) ETA-maiden edustajat. (d) yksi edustaja kustakin Euroopan 

unionin ulkopuolisesta ETA-maasta. 
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Tarkistus 50 

Ehdotus päätökseksi 

1 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a artikla 

 Määritelmät 

 Tässä päätöksessä ’pimeän työn 

torjumisella’ tarkoitetaan pimeän työn 

ehkäisemistä ja sen vastaista toimintaa 

sekä virallisesti ilmoitettuun työhön 

kannustamista ja sen edistämistä.  

Tarkistus 51 

Ehdotus päätökseksi 

2 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

2 artikla 2 artikla 

Tavoitteet Tavoitteet 

 Foorumin ensisijaisena tavoitteena on 

tarjota unionin tasolla lisäarvoa 

jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten 

tekemälle työlle, jolla pyritään 

puuttumaan tuloksekkaasti pimeän työn 

monimutkaiseen ongelmaan sekä sen 

aiheuttamiin monenlaisiin seurauksiin ja 

vaikutuksiin, muun muassa 

kannustamaan virallisesti ilmoitettuun 

työhön ja edistämään sitä. 

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 

foorumi pyrkii osaltaan parantamaan EU:n 

ja kansallisen lainsäädännön 
täytäntöönpanoa, vähentämään pimeää 

työtä ja lisäämään virallista työntekoa, jotta 

vältytään työn laadun heikkenemiseltä, ja 

edistämään työmarkkinoille 

integroitumista ja sosiaalista osallisuutta 

Tässä tarkoituksessa 1 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu foorumi pyrkii osaltaan 

parantamaan unionin ja jäsenvaltioiden 

lainsäädäntöä sekä niiden 
täytäntöönpanoa, vähentämään pimeää 

työtä ja lisäämään virallista työntekoa. 

Foorumi edistää tällä tavoin unionin 

työllisyystavoitteiden saavuttamista 

tarjoamalla tehokkaamman unionin 

kehyksen työllisyyden sekä työterveyden ja 

-turvallisuuden edistämiseksi, jotta 

vältytään työn laadun heikkenemiseltä, ja 

se edistää työmarkkinoille integroitumista 
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ja sosiaalista osallisuutta 

(a) parantamalla jäsenvaltioiden eri 

valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä 

EU:n tasolla, jotta pimeän työn, 

näennäisyrittäjyys mukaan luettuna, 

ehkäiseminen ja torjunta olisi 

tehokkaampaa ja tuloksellisempaa, 

(a) parantamalla jäsenvaltioiden 

asiaankuuluvien valvontaelinten ja 

muiden mukana olevien toimijoiden 
välistä tehokasta ja tiivistä yhteistyötä 

unionin tasolla, jotta pimeän työn kaikkien 

muotojen, näennäisyrittäjyys mukaan 

luettuna, ehkäiseminen ja niiden vastainen 

toiminta olisi tehokkaampaa ja 

tuloksellisempaa, 

(b) parantamalla jäsenvaltioiden eri 

valvontaviranomaisten teknisiä 

valmiuksia puuttua pimeään työhön 

liittyviin valtioiden rajat ylittäviin 

näkökohtiin, 

(b) auttamalla jäsenvaltioiden eri 

valvontaelimiä puuttumaan pimeän työn 
valtioiden rajat ylittäviin näkökohtiin ja 

niihin liittyvään epäterveeseen kilpailuun 

sekä markkinoiden vääristymiin ja 

ratkaisemaan niiden aiheuttamia 

ongelmia, 

(c) lisäämällä yleistä tietoisuutta 

toimenpiteiden kiireellisyydestä ja 

kannustamalla jäsenvaltioita tehostamaan 

toimiaan pimeän työn torjumiseksi. 

(c) lisäämällä yleistä tietoisuutta pimeään 

työhön liittyvistä ongelmista ja tarpeesta 

toteuttaa asianmukaisia toimia sekä 
kannustamalla jäsenvaltioita kiireellisesti 

tehostamaan toimiaan pimeän työn 

torjumiseksi, 

Tarkistus 52 

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) koordinoi valtioiden rajat ylittäviä 

operationaalisia toimia. 

(c) kannustaa toteuttamaan ja helpottaa 

käytännöllisiä, tehokkaita ja tuloksellisia 
valtioiden rajat ylittäviä operationaalisia 

toimia, 

Tarkistus 53 

Ehdotus päätökseksi 

3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (c a) edistää pimeään työhön liittyvien 

kysymysten horisontaalista ymmärtämistä. 
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Tarkistus 54 

Ehdotus päätökseksi 

4 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

4 artikla 4 artikla 

Tehtävät Tehtävät 

(1) Tehtäviensä suorittamiseksi foorumi 

huolehtii etenkin seuraavista tehtävistä: 

(1) Tehtäviensä suorittamiseksi foorumi 

huolehtii etenkin seuraavista tehtävistä: 

(a) parantaa pimeää työtä koskevaa 

tietämystä yhteisten käsitteiden ja 

mittausvälineiden avulla sekä edistämällä 

yhteisiä vertailuanalyysejä ja niihin 

liittyviä indikaattoreita, 

(a) parantaa pimeän työn kaikkia muotoja 

koskevaa tietämystä, myös syiden ja 

alueellisten erojen osalta, yhteisten 

käsitteiden avulla, mukaan lukien 

nykyisten ja uusien pimeän työn muotojen 

kattavat määritelmät, sekä 

indikaattoreiden, tietojen 

keruumenetelmien ja mittausvälineiden 

avulla sekä edistämällä yhteisiä 

vertailuanalyysejä ja tutkimusta, 

 (a a) parantaa tietämystä ja 

vastavuoroista ymmärtämystä eri 

kansallisista 

työsuojelutarkastusjärjestelmistä ja 

pimeän työn torjumisen käytännöistä, 

pimeän työn ja myös rajat ylittävän 

pimeän työn seurauksista, jotka ilmenevät 

epäterveenä kilpailuna ja markkinoiden 

vääristyminä, sekä pimeän työn tekijöiden 

epävarmoista työoloista, 

(b) kehittää erilaisten pimeän työn 

hillitsemiseksi toteutettavien poliittisten 

toimenpiteiden vaikuttavuutta mittaavia 

analyysejä, olipa kyse estämis- tai 

rankaisutoimenpiteistä taikka yleisistä 

ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä, 

(b) analysoida erilaisten pimeän työn 

hillitsemiseksi toteutettavien 

politiikkatoimenpiteiden vaikuttavuutta ja 

seurauksia, olipa kyse sen vastaisesta 

toiminnasta taikka helpottavista 

toimenpiteistä, joilla kannustetaan 

virallisesti ilmoitettuun työhön ja 

edistetään sitä, 

(c) laatia välineitä, esimerkiksi tietopankki 

erilaisista käytännöistä/toimenpiteistä (mm. 

kahdenväliset sopimukset), joita 

jäsenvaltioissa käytetään pimeän työn 

ehkäisemisessä ja torjunnassa, 

(c) laatia tehokkaita välineitä, esimerkiksi 

interaktiivinen tietopankki erilaisista 

käytännöistä/toimenpiteistä erilaisissa 

työmarkkinamalleissa tapahtuvan 

soveltamisen pohjalta, mukaan lukien 
kahdenväliset ja monenväliset sopimukset, 

joita jäsenvaltioissa käytetään pimeän työn 

torjunnassa, 
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(d) tarkastajille tarkoitettujen ei-sitovien 

suuntaviivojen, hyvän käytännön oppaiden 

ja tarkastuksia koskevien yhteisten 

periaatteiden hyväksyminen pimeän työn 

torjuntaa varten, 

(d) kehittää täytäntöönpanoa koskevia 

suuntaviivoja, hyvän käytännön oppaita ja 

tarkastuksia koskevia yhteisiä periaatteita 

pimeän työn torjuntaa varten ja seurata 

suuntaviivojen täytäntöönpanon 

edistymistä, 

(e) sellaisten yhteistyömuotojen 

kehittäminen, jotka lisäävät teknisiä 

valmiuksia puuttua pimeään työhön 

liittyviin valtioiden rajat ylittäviin 

näkökohtiin, hyväksymällä yhteiset 

puitteet yhteisiä tarkastusoperaatioita ja 

henkilöstövaihtoa varten, 

(e) kehittää tiivistä yhteistyötä 

kansallisten 

työsuojelutarkastusjärjestelmien 

valmiuksien parantamiseksi valvonnassa 

ja puuttua pimeän työn rajat ylittäviin 

näkökohtiin sellaisten toimien avulla kuin 

yhteiset operaatiot, asianmukaiset 

tietokannat ja henkilöstövaihto, 

 (e a) koota ja julkaista tietoja kansallisten 

työsuojelutarkastusjärjestelmien toimien 

helpottamiseksi, 

(f) tiedonjakamisen parantamista unionin 

tietosuojasääntöjen puitteissa koskevien 

tapojen tarkasteleminen, esimerkiksi 

sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) ja 

sosiaaliturvan sähköisen tiedonvaihdon 

(EESSI) käyttömahdollisuuden 

selvittäminen, 

(f) kehittää luotettava ja tehokas nopea 

tietojenvaihtojärjestelmä sekä parantaa 
unionin tietosuojasääntöjen puitteissa 

tapahtuvaa tiedonjakamista, esimerkiksi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksella (EU) N:o 1024/20121 a 

perustetun sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) ja 

sosiaaliturvan sähköisen tiedonvaihdon 

(EESSI) käyttömahdollisuuden 

selvittäminen, 

 (f a) osallistua sellaisten pimeään työhön 

liittyvien alueiden määrittämiseen, joilla 

unionin lainsäädännöllä ei ole saavutettu 

sen tavoitteita, 

(g) pysyvän koulutuskapasiteetin 

kehittäminen valvontaviranomaisille ja 

yhteisen koulutuksen järjestämistä 

koskevien puitteiden hyväksyminen, 

(g) kehittää ja parantaa pysyvää 

koulutuskapasiteettia 
valvontaviranomaisille ja hyväksyä 

yhteisen koulutuksen järjestämistä 

koskevat puitteet, jotta autetaan 

jäsenvaltioita täyttämään velvoitteensa, 

muun muassa ILO:n yleissopimuksesta 

nro 81 johtuvat velvoitteet, 

(h) vertaisarviointien järjestäminen 

jäsenvaltioiden pimeän työn torjunnassa 

saavuttaman edistymisen seuraamiseksi 

sekä neuvoston antamien pimeän työn 

torjuntaa tai ehkäisemistä koskevien 

maakohtaisten suositusten täytäntöönpanon 

(h) järjestää vertaisarviointeja 

jäsenvaltioiden pimeän työn torjunnassa 

saavuttaman edistymisen seuraamiseksi 

sekä tukea neuvoston antamien pimeän 

työn torjuntaa tai ehkäisemistä koskevien 

maakohtaisten suositusten 

täytäntöönpanoa ja edistää asianmukaisia 
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tukeminen, toimia, 

 (h a) esittää komissiolle, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle ehdotuksia, 

jotka koskevat maakohtaisiin suosituksiin 

sisällytettäviä asianmukaisia toimia, joilla 

puututaan tiettyihin pimeän työn 

torjumista koskeviin näkökohtiin ja 

toimien toteuttamatta jättämisen 

vaikutuksiin kyseisissä jäsenvaltioissa, 

 (h b) antaa lausuntoja ja ehdotuksia 

komissiolle, Euroopan parlamentille tai 

neuvostolle kysymyksistä, jotka liittyvät 

parempaan sääntelyyn ja pimeän työn 

torjumiseen liittyvän työoloja ja 

sosiaalista suojelua koskevan unionin 

lainsäädännön täytäntöönpanoon 

jäsenvaltioissa sekä toimien toteuttamatta 

jättämisen vaikutuksiin,  

 (h c) kannustaa jäsenvaltioiden ja 

kolmansien maiden 

valvontaviranomaisten välisen aktiivisen 

yhteistyön tekemiseen tarvittaessa, jotta 

voidaan ratkaista näitä kolmansia maita 

koskevia pimeään työhön liittyviä 

ongelmia, 

(i) ongelmakokonaisuutta koskevan 

tietoisuuden lisääminen toteuttamalla 

yhteisiä toimenpiteitä, kuten koko EU:ta 

koskevia kampanjoita, ja hyväksymällä 

alueellisia tai EU:n laajuisia strategioita 

sekä alakohtaisia lähestymistapoja. 

(i) ongelmakokonaisuutta koskevan 

tietoisuuden lisääminen toteuttamalla 

yhteisiä toimenpiteitä, kuten koko unionia 

koskevia kampanjoita, ja hyväksymällä 

alueellisia tai unionin laajuisia strategioita 

sekä alakohtaisia lähestymistapoja, 

 (i a) kannustaa kansallisia viranomaisia 

ja muita elimiä tarjoamaan neuvoja ja 

tietoja työntekijöille, jotka ovat joutuneet 

kärsimään pimeän työn käytäntöjen 

vuoksi. 

(2) Tehtäviään hoitaessaan foorumi 

hyödyntää kaikkia asiaankuuluvia 

tietolähteitä, kuten tutkimuksia ja 

monenvälisiä yhteistyöhankkeita, ja ottaa 

huomioon soveltuvat unionin välineet ja 

rakenteet sekä asiaa koskevista 

kahdenvälisistä sopimuksista saadut 

kokemukset. Se tekee asiaan liittyvää 

yhteistyötä Eurofoundin ja EU-OSHAn 

kanssa. 

(2) Tehtäviään hoitaessaan foorumi 

hyödyntää kaikkia asiaankuuluvia 

tietolähteitä, kuten tutkimuksia ja 

monenvälisiä yhteistyöhankkeita, ja ottaa 

huomioon soveltuvat unionin välineet ja 

rakenteet sekä asiaa koskevista 

kahdenvälisistä sopimuksista saadut 

kokemukset. 
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 (2 a) Foorumi tekee asiaan liittyvää 

yhteistyötä Eurofoundin kanssa, 

erityisesti kehitettäessä interaktiivista 

tietopankkia viraston uutena tehtävänä, 

sekä EU-OSHAn kanssa. 

 _________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 

päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta 

yhteistyöstä sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission 

päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta 

(IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, 

s. 1). 

Tarkistus 55 

Ehdotus päätökseksi 

5 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

5 artikla 5 artikla 

Keskitetty yhteyspiste Johtavat edustajat 

(1) Jokaisen jäsenvaltion on nimitettävä 

yksi keskitetty yhteyspiste foorumin 

jäseneksi. Ne voivat nimittää myös yhden 

varajäsenen.  

(1) Jokaisen jäsenvaltion on nimitettävä 

1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 

tarkoitettu johtava edustaja foorumin 

jäseneksi. Se voi nimittää myös 

tarvittaessa foorumin kokouksiin 

osallistuvan varaedustajan. 

(2) Nimittäessään edustajiaan 

jäsenvaltioiden olisi otettava mukaan 

edustajat kaikista julkisista 

viranomaisista, joilla on pimeän työn 

ehkäisemiseen ja/tai torjuntaan liittyviä 

tehtäviä ja joita ovat esimerkiksi 

työsuojelutarkastusvirastot, 

sosiaaliturvaviranomaiset, 

veroviranomaiset, työvoimapalvelut ja 

maahanmuuttoviranomaiset, jäljempänä 

’valvontaviranomaiset’. Jäsenvaltiot voivat 

kansallisten säännösten ja/tai käytäntöjen 

mukaisesti ottaa mukaan myös 

työmarkkinaosapuolet. 

(2) Nimittäessään johtavaa edustajaa ja 

varajäsentä jäsenvaltioiden olisi otettava 

mukaan kaikki asiaankuuluvat elimet, 

joilla on pimeän työn torjuntaan liittyviä 

tehtäviä kansallisissa tai valtioiden rajat 

ylittävissä yhteyksissä ja joita ovat 

esimerkiksi työsuojelutarkastusvirastot, 

sosiaaliturvaviranomaiset, 

veroviranomaiset, työvoimapalvelut ja 

maahanmuuttoviranomaiset, jäljempänä 

’valvontaviranomaiset’. Jäsenvaltioiden 

olisi kansallisten säännösten ja/tai 

käytäntöjen mukaisesti otettava mukaan 

myös työmarkkinaosapuolet ja muut 

asiaankuuluvat toimijat. 

(3) Jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle luettelo kaikista 

(3) Jäsenvaltioiden on toimitettava 

komissiolle luettelo kaikista 
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valvontaviranomaisista, jotka osallistuvat 

pimeän työn ehkäisemiseen ja/tai 

torjuntaan, sekä niiden yhteystiedot. 

valvontaelimistä ja kansallisten 

säännösten tai käytäntöjen mukaisesti 

työmarkkinaosapuolista ja niistä 

asiaankuuluvista toimijoista, jotka 

osallistuvat pimeän työn torjuntaan, sekä 

niiden yhteystiedot. 

(4) Keskitettyjen yhteyspisteiden on 

pidettävä foorumin toiminnan osalta 

yhteyttä kaikkiin pimeän työn 

ehkäisemiseen ja/tai torjuntaan 

osallistuviin valvontaviranomaisiin ja 

varmistettava niiden osallistuminen 

foorumin tai sen työryhmien kokouksiin 

ja/tai toimintaan, jos käsiteltävät asiat 

koskevat niiden toimivaltaan kuuluvaa 

alaa. 

(4) Edellä 1 artiklan 2 kohdan 

a alakohdassa tarkoitettujen johtavien 

edustajien on pidettävä säännöllisesti 

yhteyttä kaikkiin kansallisiin 

valvontaelimiin ja kansallisten 

säännösten tai käytäntöjen mukaisesti 

työmarkkinaosapuoliin ja muihin 

asiaankuuluviin toimijoihin, jotka 

osallistuvat pimeän työn torjuntaan, ja 

siten osallistettava kaikki sidosryhmät. 

Tarkistus 56 

Ehdotus päätökseksi 

6 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

6 artikla Poistetaan. 

Työmarkkinaosapuolten edustajat  

(1) Alojen välisen tason 

työmarkkinaosapuolten sekä niiden alojen 

työmarkkinaosapuolten, joilla pimeä työ 

on yleistä, edustajat voivat osallistua 

foorumin kokouksiin tarkkailijoina 

organisaatioidensa määrittelemien 

menettelyjen mukaisesti. 

 

(2) Kyseisten tarkkailijoiden ryhmä 

koostuu unionin tasolla toimivien alojen 

välisten ja alakohtaisten 

työmarkkinaosapuolten ehdotusten 

perusteella seuraavista: 

 

(a) enintään kahdeksan alojen välisen 

tason työmarkkinaosapuolten tarkkailijaa 

(jakautuen tasapuolisesti työntekijä- ja 

työnantajajärjestöjen kesken), 

 

(b) enintään kymmenen sellaisia aloja 

edustavaa tarkkailijaa, joilla pimeä työ on 

yleistä (jakautuen tasapuolisesti 

työntekijä- ja työnantajajärjestöjen 
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kesken). 

Tarkistus 57 

Ehdotus päätökseksi 

7 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

7 artikla 7 artikla 

Toiminta Toiminta 

(1) Komissio koordinoi foorumin 

työskentelyä ja toimii sen kokousten 

puheenjohtajana.  

(1) Komissio koordinoi foorumin 

työskentelyä, ja komission edustaja 

foorumissa toimii sen kokousten 

yhteispuheenjohtajana. Foorumin jäsenet 

valitsevat keskuudestaan toisen 

tasavertaisen yhteispuheenjohtajan sekä 

kaksi varapuheenjohtajaa. 

Yhteispuheenjohtajat ja 

varapuheenjohtajat muodostavat 

foorumin puheenjohtajiston (jäljempänä 

’puheenjohtajisto’). 

 (1 a) Foorumi kokoontuu vähintään kaksi 

kertaa vuodessa. 

(2) Tehtäviensä hoitamista varten foorumi 

vahvistaa enemmistöpäätöksellä 

(2) Tehtäviensä hoitamista varten foorumi 

vahvistaa enemmistöpäätöksellä 

(a) työjärjestyksen, joka sisältää muun 

muassa foorumin päätöksentekomenettelyt, 

(a) työjärjestyksen, joka sisältää muun 

muassa foorumin päätöksentekomenettelyt, 

(b) foorumin kaksivuotisen työohjelman, 

jossa esitellään muun muassa foorumin 

yksityiskohtaiset tehtävät ja kahden 

vuoden välein annettavat säännölliset 

kertomukset, 

(b) foorumin vuotuisen ja monivuotisen 

työohjelman, joissa esitellään muun 

muassa foorumin yksityiskohtaiset tehtävät 

ja otetaan huomioon edellisen vuoden / 

edellisten vuosien toimet, 

(c) foorumin työohjelmissa täsmennettyjä 

kysymyksiä tarkastelevien työryhmien 

perustamisen. Tällaiset työryhmät 

lakkautetaan heti, kun ne ovat täyttäneet 

toimeksiantonsa. 

(c) foorumin työohjelmissa täsmennettyjä 

kysymyksiä tarkastelevien työryhmien 

perustamisen; tällaisten työryhmien 

puheenjohtajana toimii foorumin jäsen ja 

ne lakkautetaan heti, kun ne ovat täyttäneet 

toimeksiantonsa, 

 (c a) vuosikertomuksen omasta 

toiminnastaan. 

(3) Käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita 

voidaan tapauskohtaisesti kutsua 

osallistumaan foorumin tai työryhmän 

työhön, jos se on hyödyllistä ja/tai 

(3) Puheenjohtajisto voi kutsua 

käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita 

tapauskohtaisesti osallistumaan foorumin 

tai työryhmän työhön, jos tämän katsotaan 
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tarpeellista. olevan hyödyllistä tai tarpeellista. 

(4) Foorumia avustaa sihteeristö, jonka 

komissio järjestää. Sihteeristö valmistelee 

foorumin kokoukset, työohjelmat ja sen 

kertomukset.  

(4) Foorumia avustaa sihteeristö, jonka 

komissio järjestää. Sihteeristö valmistelee 

foorumin kokoukset, sen 

työohjelmaluonnokset ja sen 

kertomusluonnokset tiiviissä yhteistyössä 

puheenjohtajiston kanssa ja sen 

valvonnassa. Se myös toteuttaa foorumin 

suosituksiin liittyviä jatkotoimia. 

 (4 a) Foorumin työtä tehdään 

SEUT 15 artiklassa vahvistetun 

avoimuusperiaatteen mukaisesti. 

(5) Komissio tiedottaa foorumin 

toiminnasta säännöllisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

(5) Foorumi toimittaa 2 kohdan 

b alakohdassa tarkoitetut työohjelmat ja 

2 kohdan c a alakohdassa tarkoitetut 

kertomukset komissiolle. Komissio 

toimittaa työohjelmat ja kertomukset 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 

alueiden komitealle. 

Tarkistus 58 

Ehdotus päätökseksi 

8 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

8 artikla 8 artikla 

Yhteistyö Yhteistyö 

Foorumi toimii tarpeen mukaan 

yhteistyössä muiden sellaisten 

asiaankuuluvien unionin tason 

asiantuntijaryhmien ja komiteoiden kanssa, 

joiden työskentely liittyy pimeään työhön, 

etenkin johtavien työsuojelutarkastajien 

komitean (SLIC), työntekijöiden 

lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon 

käsittelevän asiantuntijakomitean, 

sosiaaliturvajärjestelmien 

yhteensovittamista käsittelevän 

hallintotoimikunnan, työllisyyskomitean 

(EMCO), sosiaalisen suojelun komitean 

(SPC) ja hallinnollista yhteistyötä 

verotuksen alalla käsittelevän työryhmän 

kanssa. Myös yhteisiä kokouksia voidaan 

järjestää. 

1. Foorumi toimii tarpeen mukaan 

yhteistyössä muiden sellaisten 

asiaankuuluvien unionin tason 

asiantuntijaryhmien ja komiteoiden kanssa, 

joiden työskentely liittyy pimeään työhön, 

etenkin johtavien työsuojelutarkastajien 

komitean (SLIC), työntekijöiden 

lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon 

käsittelevän asiantuntijakomitean, 

sosiaaliturvajärjestelmien 

yhteensovittamista käsittelevän 

hallintotoimikunnan, H5-päätöksen 

mukaisten kansallisten yhteyspisteiden 

EU:n foorumin, työllisyyskomitean 

(EMCO), sosiaalisen suojelun komitean 

(SPC) ja hallinnollista yhteistyötä 

verotuksen alalla käsittelevän työryhmän 
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kanssa. Jotta työskentely olisi 

tehokkaampaa ja sen vaikutuksia 

vahvistettaisiin, voidaan järjestää yhteisiä 

kokouksia. Tällaisten kokousten 

pöytäkirjat toimitetaan Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kohtuullisen 

ajan kuluessa. 

 1 a. Päällekkäisyyttä muiden elinten 

unionin tasolla tekemän työn kanssa on 

vältettävä. Tätä varten avoimuus ja 

tietojen jakaminen on erittäin tärkeää. 

Tarkistus 59 

Ehdotus päätökseksi 

10 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Rahoitustuki Rahoitustuki 

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi 

tarvittavat kokonaismäärärahat 

vahvistetaan työllisyyttä ja sosiaalista 

innovointia koskevan ohjelman (EaSI) 

puitteissa, jonka vuotuiset määrärahat 

vahvistaa budjettivallan käyttäjä 

rahoituskehyksen rajoissa. 

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi 

tarvittavat kokonaismäärärahat 

vahvistetaan työllisyyttä ja sosiaalista 

innovointia koskevan ohjelman (EaSI) 

puitteissa, jonka vuotuiset määrärahat 

vahvistaa budjettivallan käyttäjä 

rahoituskehyksen rajoissa. Komissio 

varmistaa, että EaSI-ohjelman varoja 

käytetään avoimesti ja tehokkaasti. 

Tarkistus 60 

Ehdotus päätökseksi 

11 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Uudelleentarkastelu Uudelleentarkastelu 

Komissio toimittaa neljän vuoden kuluttua 

tämän päätöksen voimaantulosta Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle kertomuksen tämän päätöksen 

soveltamisesta. Kertomuksessa arvioidaan 

erityisesti, missä määrin foorumi on 

edistänyt 2 artiklassa asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista ja täyttänyt 

3 artiklassa ja foorumin työohjelmissa 

Komissio toimittaa viimeistään … päivänä 

…kuuta …* [neljän vuoden kuluttua 

tämän päätöksen voimaantulosta] ja 

foorumia kuultuaan Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle kertomuksen tämän päätöksen 

soveltamisesta ja sen tuomasta lisäarvosta. 

Kertomuksessa arvioidaan erityisesti, 

missä määrin foorumi on edistänyt 
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vahvistetut tehtävänsä. 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista, hoitanut 3 artiklassa 

vahvistetun toimeksiantonsa, suorittanut 

4 artiklassa tarkoitetut tehtävänsä ja 

käsitellyt foorumin työohjelmissa esitettyjä 

painopisteitä. Siinä myös tuodaan esiin 

puutteita ja esitetään tarvittaessa 

foorumin toimintaa koskevia ehdotuksia. 

Tarkistus 61 

Ehdotus päätökseksi 

11 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 11 a artikla 

 Oikeuksien turvaaminen 

 Henkilöitä, jotka ilmoittavat foorumille 

pimeää työtä koskevista tapauksista joko 

suoraan tai kansallisten 

valvontaviranomaisten välityksellä, 

suojellaan kaikenlaiselta työnantajan 

taholta tulevalta epäsuotuisalta 

kohtelulta. 

 


