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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentti on korostanut useaan otteeseen, että jäsenvaltioiden välistä ja niiden 
harjoittamaa valvontaa, hallinnollista yhteistyötä ja koordinointia on vahvistettava, jotta 
voidaan tukea aktiivisesti vapaaseen liikkuvuuteen liittyvien oikeuksien käyttöä, ja että on 
kehitettävä avunantoa ja tiedonvaihtoa työntekijöiden lähettämiseen liittyvien petosten 
torjunnassa sekä selkeiden ja avointen tietojen antamista palveluntarjoajille ja kaikille 
työntekijäluokille, mukaan luettuina EU:n sinisen kortin haltijat, yrityksen sisäisesti siirretyt 
työntekijät ja pitkään EU:ssa oleskelleet henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä. Tätä taustaa 
vasten komissio ehdotti, että perustetaan Euroopan työviranomainen, joka toimisi EU:n 
erillisvirastona, käsittelisi työvoiman liikkuvuutta koskevia haasteita unionin laajuisesti ja 
varmistaisi, että asiaankuuluvat EU:n säännöt pannaan täytäntöön oikeudenmukaisella, 
yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla.

Työvoiman liikkuvuus EU:ssa hyödyttää yksittäisiä ihmisiä, työmarkkinaosapuolia, taloutta ja 
yhteiskuntia kokonaisuudessaan. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja vapaus tarjota palveluja 
unionissa ovat riippuvaisia selkeistä, oikeudenmukaisista ja tehokkaasti täytäntöönpannuista 
työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta koskevista säännöistä, kolmansien maiden kansalaiset 
huomioon ottaen.

EU:n sääntöjen noudattamiseen sekä niiden tehokkaaseen ja vaikuttavaan täytäntöönpanoon 
liittyy kuitenkin ongelmia, jotka voivat vaarantaa luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden 
sisämarkkinoilla. Esiin tuodut ongelmat liittyvät erityisesti liikkuvuutta harjoittavien 
työntekijöiden alttiuteen väärinkäytöksille tai heidän oikeuksiensa loukkaamiseen samoin 
kuin yrityksiin, jotka toimivat epävarmassa tai epäselvässä liiketoimintaympäristössä ja joilla 
on eriarvoiset toimintaedellytykset. Jotta kansalaisille voidaan tarjota rajatylittäviin 
tilanteisiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista korkealaatuista ja päivitettyä tietoa ja 
palveluita johdonmukaisella, selkeällä ja tehokkaalla tavalla, sitä on koordinoitava unionin 
tasolla. Näin ollen Euroopan työviranomaiselle annetaan joukko operatiivisia tehtäviä, joihin 
kuuluu esimerkiksi asiaankuuluvien tietojen ja palvelujen tarjoaminen yksityishenkilöille, 
työmarkkinaosapuolille ja työnantajille sekä jäsenvaltioiden tukeminen yhteistyössä, 
tiedonvaihdossa sekä samanaikaisissa tai yhteisissä tarkastuksissa, mikä on valmistelijan 
mielestä erityisen tärkeää, jotta toimivaltaisia viranomaisia voidaan varoittaa työvoiman 
hyväksikäyttöön liittyvistä perusoikeuksien rikkomisista ja ihmiskaupasta. Unioniin 
suuntautuva muuttoliike kaikissa muodoissaan vaikuttaa epäilemättä EU:n työmarkkinoihin.

Valmistelija tukee vahvasti komission ehdotusta Euroopan työviranomaisen perustamisesta.

Ehdotetut tarkistukset

Koska työviranomaisen olisi edistettävä työvoiman rajatylittävään liikkuvuuteen ja 
sosiaaliturvan koordinointiin liittyvien unionin sääntöjen selvää, oikeudenmukaista ja 
tehokasta täytäntöönpanoa, valmistelija tukee tällaisilla säännöillä varmistettavaa 
perusoikeuksien suojelua. Tällaisia oikeuksia ovat henkilöiden ja työntekijöiden vapaa 
liikkuvuus, mukaan lukien EU:n sinisen kortin haltijat, yrityksen sisäisesti siirretyt työntekijät 
ja pitkään EU:ssa oleskelleet henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä. Valmistelija tukee myös 
oikeuksien käyttämistä valtioiden rajat ylittävästi oikeudenmukaisten ja kohtuullisten 
työolojen ja työehtojen, sosiaaliturvan, terveydenhuollon ja syrjintäkiellon alalla sekä 
työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan torjumisessa.
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Toinen valmistelijalle tärkeä asia on pimeän työn ongelma. Valmistelija on ehdottanut 
tarkistusta, jossa tarjotaan selkeä visio pimeän työn torjumisesta. Pimeä työ on usein 
rajatylittävää ja sillä voi olla vakavia vaikutuksia työntekijöihin. Jotkut haavoittuvassa 
asemassa olevat ryhmät, kuten kolmansien maiden kansalaiset, ovat erityisen alttiita pimeälle 
työlle ja siihen liittyvälle työntekijöiden perusoikeuksien epäämiselle. Euroopan 
työviranomaisen olisi ylläpidettävä ja kehitettävä pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävää 
eurooppalaista foorumia, joka on perustettu päätöksellä (EU) 2016/344, ja vahvistettava 
unionin tason yhteistyötä tällä alalla.

Valmistelija pitää erittäin tärkeinä säännöksiä, jotka koskevat yhteistyötä muiden EU:n 
virastojen kanssa. Valmistelija kehottaa Euroopan työviranomaista tekemään tehokasta 
yhteistyötä Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja Euroopan unionin 
rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) kanssa järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunnassa. Euroopan työviranomaisen olisi tehtävä yhteistyötä muiden oikeus- ja 
sisäasioiden alalla aktiivisesti toimivien EU:n virastojen kanssa, erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeusviraston ja ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin kanssa, jotta voidaan torjua 
ihmiskauppaa ja keskittyä erityisesti työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan 
torjuntaan.

Henkilötietojen suojan osalta tämän ehdotuksen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 679/ 2016 (yleinen tietosuoja-asetus) ja asetuksen (EY) N:o 
45/2001 säännöksiä. Valmistelija pyrkii varmistamaan, että henkilötietojen käsittely 
rajoitetaan siihen, mikä on tarpeen ja oikeasuhteista näiden sääntöjen mukaisesti. Tiedot on 
kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä 
myöhemmin tämän tarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Valmistelija haluaa 
selventää, että työviranomainen ja komissio olisi katsottava yhteisiksi rekisterinpitäjiksi 
tietosuojasääntöjä sovellettaessa.

Valmistelija katsoo, että myös petostentorjunta on erittäin tärkeä kysymys ja haluaa selkeät 
viittaukset Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisesta annetun neuvoston asetuksen 
soveltamiseen sekä EPPOn osallistumiseen tarvittaessa petostentorjuntaa koskeviin 
tutkimuksiin, jotka liittyvät Euroopan työviranomaisen työhön.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus, 
sijoittautumisen vapaus ja palvelujen 
tarjoamisen vapaus ovat Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT-

(1) Sosiaalisten ja työntekijöiden 
oikeuksien suojelu, työntekijöiden vapaa 
liikkuvuus, sijoittautumisen vapaus ja 
palvelujen tarjoamisen vapaus ovat 
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sopimukseen) kirjattuja unionin 
sisämarkkinoiden perusperiaatteita.

Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen (SEUT-sopimukseen) 
kirjattuja unionin sisämarkkinoiden 
perusperiaatteita.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU-sopimuksen) 3 artiklan 
mukaisesti unioni pyrkii täystyöllisyyttä ja 
sosiaalista edistystä tavoittelevaan erittäin 
kilpailukykyiseen sosiaaliseen 
markkinatalouteen ja edistää 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
sosiaalista suojelua. SEUT-sopimuksen 9 
artiklan mukaisesti unioni ottaa 
politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä 
ja toteuttamisessa huomioon muun muassa 
korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoisen koulutuksen edistämiseen ja 
ihmisten terveyden korkeatasoiseen 
suojeluun liittyvät vaatimukset.

(2) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU-sopimuksen) 3 artiklan 
mukaisesti unioni pyrkii täystyöllisyyttä ja 
sosiaalista edistystä tavoittelevaan erittäin 
kilpailukykyiseen sosiaaliseen 
markkinatalouteen, torjuu sosiaalista 
syrjäytymistä ja syrjintää ja edistää 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
sosiaalista suojelua, naisten ja miesten 
tasa-arvoa, sukupolvien välistä 
yhteisvastuuta ja lapsen oikeuksien 
suojelua sekä taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä. 
SEUT-sopimuksen 9 artiklan mukaisesti 
unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa 
määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon 
muun muassa korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoisen 
koulutuksen edistämiseen ja ihmisten 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun 
liittyvät vaatimukset.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 15 ja 45 artiklassa 
määrätään henkilöiden ja työntekijöiden 
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oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen, 21 
artiklassa oikeudesta syrjimättömyyteen, 
29 artiklassa oikeudesta maksuttomiin 
työnvälityspalveluihin, 16 artiklassa 
elinkeinovapaudesta ja 31, 34 ja 35 
artiklassa oikeudesta oikeudenmukaisisiin 
ja kohtuullisiin työoloihin ja työehtoihin, 
sosiaaliturvaan ja terveyden suojeluun.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Huolenaiheina ovat edelleen 
nykyiset vapaan liikkuvuuden, 
työllistymismahdollisuuksien ja 
sosiaaliturvan saatavuuden esteet sekä 
kansalaisuuteen perustuva syrjintä 
sisämarkkinoilla.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 c) Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin sisällytti 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
koskevaan erityiskertomukseensa nro 
6/2018 ”Työntekijöiden vapaa liikkuvuus 
– perusvapaus on varmistettu, mutta EU 
varojen parempi kohdentaminen 
helpottaisi työvoiman liikkuvuutta” 
suosituksia komissiolle siitä, kuinka 
voidaan tiedottaa välineistä, joilla 
annetaan tietoja työntekijöiden vapaasta 
liikkuvuudesta ja joiden kautta voidaan 
ilmoittaa syrjinnästä, sekä siitä, kuinka 
käytettävissä olevia tietoja voidaan 
hyödyntää paremmin vapaaseen 
liikkuvuuteen liittyvän syrjinnän eri 
tyyppien tunnistamiseksi.



AD\1166967FI.docx 7/39 PE623.868v03-00

FI

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 d) Vakavaa työvoiman 
hyväksikäyttöä tapahtuu monilla talouden 
aloilla EU:ssa, ja siitä kärsivät erilaiset 
rajatyöntekijäryhmät, joihin kuuluu sekä 
unionin että kolmansien maiden 
kansalaisia. Euroopan unionin 
perusoikeusvirasto suosittaa vuoden 2015 
selonteossaan ”Severe labour 
exploitation: workers moving within or 
into the European Union”, että tällaisiin 
käytäntöihin olisi puututtava muun 
muassa työolosuhteita koskevien 
kohdennettujen tarkastusten kattavan 
järjestelmän avulla.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa korostetaan, että jokaisella on 
oikeus saada oikea-aikaista ja räätälöityä 
apua omien työllisyysnäkymiensä 
parantamiseksi ja itsensä työllistämisen 
helpottamiseksi. Lisäksi siinä korostetaan, 
että jokaisella on oikeus siirtää sosiaalista 
suojelua ja koulutusta koskevat etuudet 
työelämän muutostilanteissa ja että 
nuorilla on oikeus 
täydennyskoulutukseen, 
oppisopimuskoulutukseen, harjoitteluun 
tai tasokkaaseen työtarjoukseen, ja 
painotetaan, että työttömillä on oikeus 
henkilökohtaiseen, jatkuvaan ja 
johdonmukaiseen tukeen.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kuten EU:n 
lainsäädäntöprioriteetteja vuosiksi 2018–
2019 koskevassa Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission yhteisessä 
julistuksessa todetaan, ne sitoutuvat 
toteuttamaan toimia unionin sosiaalisen 
ulottuvuuden vahvistamiseksi parantamalla 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista36, suojaamalla 
työntekijöitä työpaikan terveysriskeiltä37, 
varmistamalla kaikkien tasapuolinen 
kohtelu unionin työmarkkinoilla 
nykyaikaistamalla työntekijöiden 
lähettämistä koskevia sääntöjä38 sekä 
parantamalla unionin lainsäädännön 
rajatylittävää täytäntöönpanon valvontaa.

(4) Kuten EU:n 
lainsäädäntöprioriteetteja vuosiksi 2018–
2019 koskevassa Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission yhteisessä 
julistuksessa todetaan, ne sitoutuvat 
toteuttamaan toimia unionin sosiaalisen 
ulottuvuuden vahvistamiseksi parantamalla 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista36, suojaamalla kaikkia 
työntekijöitä työpaikan terveysriskeiltä37, 
varmistamalla kaikkien tasapuolinen 
kohtelu unionin työmarkkinoilla 
nykyaikaistamalla työntekijöiden 
lähettämistä koskevia sääntöjä38 sekä 
parantamalla unionin lainsäädännön 
rajatylittävää täytäntöönpanon valvontaa.

_________________ _________________

36Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 
883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 
annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 
muuttamisesta (COM(2016) 815 final).

36Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 
883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 
annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 
muuttamisesta (COM(2016) 815 final).

37Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi työntekijöiden 
suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaville tekijöille tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille 
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 
annetun direktiivin 2004/37/EY 
muuttamisesta (COM(2017) 11 final).

37Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi työntekijöiden 
suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaville tekijöille tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille 
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 
annetun direktiivin 2004/37/EY 
muuttamisesta (COM(2017) 11 final).

38Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 

38Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
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96/71/EY muuttamisesta (COM (2016) 128 
final).

96/71/EY muuttamisesta (COM (2016) 128 
final).

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan lisätä 
oikeudenmukaisuutta ja luottamusta 
sisämarkkinoilla, olisi perustettava 
Euroopan työviranomainen, jäljempänä 
’työviranomainen’. Työviranomaisen olisi 
tuettava jäsenvaltioita ja komissiota 
pyrittäessä parantamaan työvoiman 
rajatylittävään liikkuvuuteen liittyviä 
oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien 
tietojen ja asiaan liittyvien palvelujen 
saatavuutta yksityishenkilöiden ja 
työnantajien kannalta, tuettava sääntöjen 
noudattamista ja jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä unionin lainsäädännön 
tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi 
näillä aloilla sekä soviteltava ja edistettävä 
ratkaisun löytämistä rajatylittävien riita-
asioiden tai työmarkkinahäiriöiden 
tapauksessa.

(5) Jotta voidaan edistää työvoiman 
rajatylittävää liikkuvuutta, lisätä 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
luottamusta sisämarkkinoilla sekä 
varmistaa liikkuvien kansalaisten 
yhtäläiset työllisyysmahdollisuudet ja 
sosiaaliturvan saatavuus sekä edistää 
työntekijöiden oikeuksien suojelua ja 
tukea työttömyyden torjuntaa samalla, 
kun noudatetaan suhteellisuus- ja 
toissijaisuusperiaatteita, olisi perustettava 
Euroopan työviranomainen, jäljempänä 
’työviranomainen’. Työviranomaisen olisi 
tuettava jäsenvaltioita ja komissiota 
pyrittäessä parantamaan työvoiman 
rajatylittävään liikkuvuuteen liittyviä 
oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien 
tietojen ja asiaan liittyvien palvelujen 
saatavuutta yksityishenkilöiden ja 
työnantajien kannalta, tuettava sääntöjen 
noudattamista ja jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä unionin lainsäädännön 
tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi 
näillä aloilla sekä soviteltava ja edistettävä 
ratkaisun löytämistä rajatylittävien riita-
asioiden tai työmarkkinahäiriöiden 
tapauksessa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Työviranomaisen olisi hoidettava 
tehtäviään työvoiman rajatylittävän 

(6) Työviranomaisen olisi hoidettava 
tehtäviään työvoiman rajatylittävän 
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liikkuvuuden ja sosiaaliturvan 
koordinoinnin aloilla, mukaan luettuna 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus, 
työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen 
jäsenvaltioon sekä erittäin liikkuvat 
palvelut. Sen olisi myös vahvistettava 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pimeän 
työn torjumisessa. Jos työviranomainen 
tehtäviään hoitaessaan saa tietoonsa 
epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia, myös 
unionin lainsäädännön sellaisilla aloilla, 
jotka eivät kuulu sen soveltamisalaan, 
kuten työoloihin, työterveys- ja 
työturvallisuussääntöihin tai laittomasti 
maassa oleskelevien kolmannen maan 
kansalaisten työllistämiseen liittyviä 
rikkomuksia, sen pitäisi voida raportoida 
näistä ja tehdä niihin liittyvää yhteistyötä 
tapauksen mukaan komission, 
toimivaltaisten unionin elinten ja 
kansallisten viranomaisten kanssa.

liikkuvuuden ja sosiaaliturvan 
koordinoinnin aloilla, mukaan luettuna 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus, 
työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen 
jäsenvaltioon sekä erittäin liikkuvat 
palvelut. Sen olisi myös vahvistettava 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pimeän 
työn torjumisessa. Jos työviranomainen 
tehtäviään hoitaessaan saa tietoonsa
epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia, myös 
unionin lainsäädännön sellaisilla aloilla, 
jotka eivät kuulu sen soveltamisalaan, 
kuten työoloihin tai työterveys- ja 
työturvallisuussääntöihin liittyviä 
rikkomuksia, sen pitäisi voida raportoida 
näistä ja tehdä viipymättä niihin liittyvää
tehokasta yhteistyötä tapauksen mukaan 
komission, toimivaltaisten unionin elinten 
ja kansallisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Pimeä työ on usein rajatylittävää 
ja sillä voi olla vakavia vaikutuksia 
työntekijöihin. Jotkut haavoittuvassa 
asemassa olevat ryhmät, kuten 
kolmansien maiden kansalaiset, ovat 
erityisen alttiita pimeälle työlle ja siihen 
liittyvälle työntekijöiden perusoikeuksien 
epäämiselle. Työviranomaisen olisi 
ylläpidettävä ja kehitettävä pimeän työn 
vastaista yhteistyötä edistävää 
eurooppalaista foorumia, joka on 
perustettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä (EU) 2016/344, ja 
vahvistettava unionin tason yhteistyötä 
tällä alalla.

Tarkistus 12
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Työviranomaisen pitäisi helpottaa 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, jota 
säännellään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
492/201139, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2014/54/EU40 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 2016/58941. Sen pitäisi 
helpottaa työntekijöiden lähettämistä 
työhön toiseen jäsenvaltioon, jota 
säännellään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 96/71/EY42 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2014/67/EU43, myös siten, että 
se tukee niiden säännösten 
täytäntöönpanoa, jotka pannaan täytäntöön 
yleisesti sovellettavilla 
työehtosopimuksilla jäsenvaltioiden 
käytäntöjen mukaisesti. Sen pitäisi myös 
helpottaa sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista, jota säännellään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 883/200444, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 987/200945 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 1231/201046

sekä neuvoston asetuksella (EY) N:o 
1408/7147 ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 574/72.

(7) Työviranomaisen pitäisi helpottaa 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, jota 
säännellään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
492/201139, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2014/54/EU40 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 2016/58941. Sen pitäisi 
helpottaa työntekijöiden lähettämistä 
työhön toiseen jäsenvaltioon, jota 
säännellään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 96/71/EY42 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 2014/67/EU43, myös siten, että 
se tukee niiden säännösten 
täytäntöönpanoa, jotka pannaan täytäntöön 
yleisesti sovellettavilla 
työehtosopimuksilla jäsenvaltioiden 
käytäntöjen mukaisesti. Sen pitäisi myös 
helpottaa sosiaaliturvajärjestelmien 
tehokasta yhteensovittamista, jota 
säännellään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 
883/200444, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 987/200945

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 1231/201046 sekä 
neuvoston asetuksella (EY) N:o 1408/7147

ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 574/72.

_________________ _________________

39Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 492/2011, annettu 5 
päivänä huhtikuuta 2011, työntekijöiden 
vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 
(EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1).

39Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 492/2011, annettu 5 
päivänä huhtikuuta 2011, työntekijöiden 
vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 
(EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1).

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä 
huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan 
liikkuvuuden puitteissa työntekijöille 
myönnettyjen oikeuksien käyttämistä 
helpottavista toimenpiteistä (EUVL L 128, 
30.4.2014, s. 8).

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä 
huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan 
liikkuvuuden puitteissa työntekijöille 
myönnettyjen oikeuksien käyttämistä 
helpottavista toimenpiteistä (EUVL L 128, 
30.4.2014, s. 8).
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41Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/589, annettu 13 päivänä 
huhtikuuta 2016, työnvälityspalvelujen 
eurooppalaisesta verkostosta (Eures), 
liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta 
työntekijöille ja työmarkkinoiden 
yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten 
(EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 
muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, s. 
1).

41Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/589, annettu 13 päivänä 
huhtikuuta 2016, työnvälityspalvelujen 
eurooppalaisesta verkostosta (Eures), 
liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta 
työntekijöille ja työmarkkinoiden 
yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten 
(EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 
muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, s. 
1).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
(EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
(EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

43Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä 
toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
annetun direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta 
yhteistyöstä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä annetun 
asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-
asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 
28.5.2014, s. 11).

43Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä 
toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
annetun direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta 
yhteistyöstä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä annetun 
asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-
asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 
28.5.2014, s. 11).

44Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 
päivänä huhtikuuta 2004, 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 
30.4.2004, s. 1; oikaisu EUVL L 200, 
7.6.2004, s. 1).

44Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 
päivänä huhtikuuta 2004, 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 
30.4.2004, s. 1; oikaisu EUVL L 200, 
7.6.2004, s. 1).

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) No 987/2009, annettu 16 
päivänä syyskuuta 2009, 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 
täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 
30.10.2009, s. 1).

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) No 987/2009, annettu 16 
päivänä syyskuuta 2009, 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 
täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 
30.10.2009, s. 1).

46Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1231/2010, annettu 24 
päivänä marraskuuta 2010, asetuksen (EY) 
N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 

46Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1231/2010, annettu 24 
päivänä marraskuuta 2010, asetuksen (EY) 
N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 
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987/2009 ulottamisesta koskemaan niitä 
kolmansien maiden kansalaisia, joita nämä 
asetukset eivät yksinomaan heidän 
kansalaisuutensa vuoksi vielä koske 
(EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1).

987/2009 ulottamisesta koskemaan niitä 
kolmansien maiden kansalaisia, joita nämä 
asetukset eivät yksinomaan heidän 
kansalaisuutensa vuoksi vielä koske 
(EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1).

47Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, 
annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä (EYVL L 149, 5.7.1971, 
s. 2).

47Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, 
annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä (EYVL L 149, 5.7.1971, 
s. 2).

48 Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, 
annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä annetun asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 
täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 
27.3.1972, s. 1).

48 Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, 
annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä annetun asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 
täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 
27.3.1972, s. 1).

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Työviranomaisen toiminnan piiriin 
kuuluvien henkilöiden olisi oltava 
henkilöitä, joihin sovelletaan tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa 
unionin lainsäädäntöä, mukaan luettuna 
työntekijät, itsenäiset ammatinharjoittajat, 
työnhakijat ja työvoiman ulkopuolella 
olevat henkilöt; tämän pitäisi kattaa sekä 
unionin kansalaiset että kolmansien 
maiden kansalaiset, jotka oleskelevat 
laillisesti unionissa, kuten lähetetyt 
työntekijät, EU:n sinisen kortin haltijat, 
yrityksen sisäisesti siirretyt työntekijät ja 
pitkään EU:ssa oleskelleet henkilöt sekä 
heidän perheenjäsenensä.

(9) Työviranomaisen toiminnan piiriin 
kuuluvien henkilöiden olisi oltava sekä 
unionin että kolmansien maiden 
kansalaisia, joihin sovelletaan tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa 
unionin lainsäädäntöä, mukaan luettuna 
työntekijät, itsenäiset ammatinharjoittajat, 
työnhakijat ja työvoiman ulkopuolella 
olevat henkilöt unionin rajatylittävää 
liikkuvuutta koskevissa tilanteissa;
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Perussopimuksissa säädetyn 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen luomiseksi asteittain on hyväksytty 
unionin säädöksiä, jotta voidaan 
säännellä maahantulon, oleskelun ja 
työllisyyden edellytyksiä kolmansien 
maiden kansalaisten tiettyjen luokkien 
osalta, niitä ovat muun muassa neuvoston 
direktiivissä 2009/50/EY1 a tarkoitetut 
EU:n sinisen kortin haltijat, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2014/66/EU1 b tarkoitetut yrityksen 
sisäisesti siirretyt työntekijät ja neuvoston 
direktiivissä 2003/109/EC 1 c tarkoitetut 
pitkään EU:ssa oleskelleet henkilöt sekä 
heidän perheenjäsenensä, ja jotta voidaan 
säätää maassa laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia 
ja toimenpiteitä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/52/EY1 d

mukaisesti. Kyseisen lainsäädännön 
soveltamiseen liittyvät rajatylittävät 
näkökohdat olisi lisättävä 
työviranomaisen toimialaan.

__________________

1 a Neuvoston direktiivi 2009/50/EY, 
annettu 25 päivänä toukokuuta 2009 , 
kolmansien maiden kansalaisten 
maahantulon ja oleskelun edellytyksistä 
korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten 
(EUVL L 155, 18.6.2009, s. 17).

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/66/EU, annettu 15 päivänä 
toukokuuta 2014 , kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun 
edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron 
yhteydessä (EUVL L 157, 27.5.2014, s. 1).
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1 c Neuvoston direktiivi 2003/109/EY, 
annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, 
pitkään oleskelleiden kolmansien maiden 
kansalaisten asemasta(EUVL L 16, 
23.1.2004, s. 44).

1 d Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/52/EY, annettu 18 päivänä 
kesäkuuta 2009 , maassa laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten työnantajiin kohdistettavia 
seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 168, 
30.6.2009, s. 24).

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Työviranomaisen perustamisesta ei 
pitäisi syntyä uusia oikeuksia tai 
velvollisuuksia yksityishenkilöille tai 
työnantajille, mukaan luettuna talouden 
toimijat tai voittoa tuottamattomat järjestöt, 
koska niiden olisi kuuluttava 
työviranomaisen toiminnan piiriin samalla 
tavalla kuin ne kuuluvat tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvan unionin 
lainsäädännön piiriin.

(10) Työviranomaisen perustamisesta ei 
pitäisi syntyä uusia oikeuksia tai 
velvollisuuksia yksityishenkilöille tai 
työnantajille, mukaan luettuna talouden 
toimijat tai voittoa tuottamattomat järjestöt, 
koska niiden olisi kuuluttava 
työviranomaisen toiminnan piiriin samalla 
tavalla kuin ne kuuluvat tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvan unionin 
lainsäädännön piiriin. Samanaikaisesti sen 
olisi edistettävä olemassa olevia 
oikeuksien ja velvoitteiden noudattamista 
ja täytäntöönpanoa EU:n lainsäädännön 
ja kansainvälisten työelämän normien 
mukaisesti.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Työviranomaisen olisi tuettava 
yhteistyötä ja nopeaa tiedonvaihtoa 
jäsenvaltioiden välillä, jotta unionin 

(13) Työviranomaisen olisi tuettava 
yhteistyötä ja nopeaa tiedonvaihtoa 
jäsenvaltioiden välillä, jotta unionin 
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lainsäädännön soveltaminen olisi 
oikeudenmukaista, yksinkertaista ja 
tehokasta. Työviranomaisen yhteydessä 
työskentelevien kansallisten 
yhteyshenkilöiden olisi yhdessä muun 
henkilöstön kanssa tuettava jäsenvaltioiden 
yhteistyövelvollisuuksien noudattamista, 
vauhditettava niiden välisiä vaihtoja 
viiveiden vähentämiseen tähtäävillä 
menettelyillä ja varmistettava yhteydet 
muihin kansallisiin yhteysvirastoihin ja -
elimiin ja yhteyspisteisiin, jotka on 
perustettu unionin lainsäädännön nojalla. 
Työviranomaisen olisi kannustettava 
innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä 
tehokkaan ja tuloksellisen rajatylittävän 
yhteistyön aikaansaamiseksi, esimerkiksi 
sähköiset tiedonvaihtovälineet, kuten 
sosiaaliturvatietojen sähköinen 
vaihtojärjestelmä (EESSI) ja 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä 
(IMI), ja edistettävä kansallisen 
viranomaisten väliseen viestinvaihtoon 
käytettyjen menettelyjen digitalisoimista ja 
tietoteknisten välineiden parantamista.

lainsäädännön soveltaminen olisi 
oikeudenmukaista, yksinkertaista ja 
tehokasta. Työviranomaisen yhteydessä 
työskentelevien kansallisten 
yhteyshenkilöiden olisi yhdessä muun 
henkilöstön kanssa tuettava jäsenvaltioiden 
yhteistyövelvollisuuksien noudattamista, 
vauhditettava niiden välisiä vaihtoja 
viiveiden vähentämiseen tähtäävillä 
menettelyillä ja varmistettava yhteydet 
muihin kansallisiin yhteysvirastoihin ja -
elimiin ja yhteyspisteisiin, jotka on 
perustettu unionin lainsäädännön nojalla. 
Työviranomaisen olisi kannustettava 
innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä 
tehokkaan ja tuloksellisen rajatylittävän 
yhteistyön aikaansaamiseksi, esimerkiksi 
sähköiset tiedonvaihtovälineet, kuten 
sosiaaliturvatietojen sähköinen 
vaihtojärjestelmä (EESSI) ja 
sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä 
(IMI), ja edistettävä kansallisen 
viranomaisten väliseen viestinvaihtoon 
käytettyjen menettelyjen digitalisoimista ja 
tietoteknisten välineiden parantamista. 
Tiedonvaihdossa ja erityisesti 
sosiaaliturvatietojen vaihdossa olisi 
otettava huomioon kyberrikollisuus- ja 
turvallisuusnäkökohdat, ja sitä olisi 
säänneltävä tiukasti.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voidaan kehittää 
jäsenvaltioiden valmiuksia torjua 
työviranomaisen soveltamisalaan 
kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyviä 
sääntöjenvastaisuuksia, joilla on 
rajatylittävä ulottuvuus, työviranomaisen 
olisi tuettava kansallisia viranomaisia 
samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten 
suorittamisessa, mukaan luettuna 
helpottamalla direktiivin 2014/67/EU 10 

(14) Jotta voidaan kehittää 
jäsenvaltioiden valmiuksia torjua 
työviranomaisen soveltamisalaan 
kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyviä 
työntekijöitä koskevia 
sääntöjenvastaisuuksia, joilla on 
rajatylittävä ulottuvuus, työviranomaisen 
olisi tuettava kansallisia viranomaisia ja 
työmarkkinaosapuolia samanaikaisten tai 
yhteisten tarkastusten suorittamisessa, 
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artiklan mukaisten tarkastusten tekemistä. 
Tällaiset tarkastukset olisi tehtävä 
jäsenvaltioiden pyynnöstä tai niiden 
suostumuksella työviranomaisten 
ehdotuksesta. Työviranomaisen olisi 
tarjottava strategista, logistista ja teknistä 
tukea jäsenvaltioille, jotka osallistuvat 
samanaikaisiin tai yhteisiin tarkastuksiin, 
luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia 
täysin noudattaen. Tarkastukset olisi 
suoritettava asianomaisten jäsenvaltioiden 
suostumuksella ja täysin niiden kansallisen 
lainsäädännön puitteissa, ja jäsenvaltioiden 
olisi toteutettava seurantatoimia 
samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten 
tulosten perusteella kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

mukaan luettuna helpottamalla direktiivin 
2014/67/EU 10 artiklan mukaisten 
tarkastusten tekemistä. Tällaiset 
tarkastukset olisi tehtävä jäsenvaltioiden 
pyynnöstä tai niiden suostumuksella 
työviranomaisten ehdotuksesta. 
Työviranomaisen olisi tarjottava 
strategista, logistista ja teknistä tukea 
jäsenvaltioille, jotka osallistuvat 
samanaikaisiin tai yhteisiin tarkastuksiin, 
luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia 
täysin noudattaen. Tarkastukset olisi 
suoritettava asianomaisten jäsenvaltioiden 
suostumuksella ja täysin niiden kansallisen 
lainsäädännön puitteissa, ja jäsenvaltioiden 
olisi toteutettava seurantatoimia 
samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten 
tulosten perusteella kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voitaisiin seurata syntymässä 
olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja 
työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan 
koordinoinnin alalla, työviranomaisen olisi 
kehitettävä analyyttisiä ja 
riskinarviointivalmiuksia. Tähän pitäisi 
sisältyä työmarkkina-analyysien ja 
-tutkimusten sekä vertaisarviointien 
tekeminen. Työviranomaisen olisi 
seurattava mahdollista epätasapainoa, joka 
liittyy ammattitaidon ja työvoiman 
rajatylittävään liikkumiseen, mukaan 
luettuna mahdollinen vaikutus alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen. Työviranomaisen 
olisi myös tuettava direktiivin 2014/67/EU 
10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. 
Työviranomaisen olisi varmistettava 
synergiaedut ja täydentävyys muiden 
unionin virastojen tai palvelujen tai 
verkostojen kanssa. Tähän liittyen olisi 
pyydettävä tietoja Solvit-verkostolta ja 

(15) Jotta voitaisiin seurata syntymässä 
olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja 
työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan 
koordinoinnin alalla, työviranomaisen olisi 
kehitettävä analyyttisiä ja 
riskinarviointivalmiuksia. Tähän pitäisi 
sisältyä työmarkkina-analyysien ja 
-tutkimusten sekä vertaisarviointien 
tekeminen. Työviranomaisen olisi 
seurattava mahdollista epätasapainoa, joka 
liittyy ammattitaidon ja työvoiman 
rajatylittävään liikkumiseen, mukaan 
luettuna mahdollinen vaikutus alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen. Työviranomaisen 
olisi myös tuettava direktiivin 2014/67/EU 
10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. 
Työviranomaisen olisi varmistettava 
synergiaedut ja täydentävyys muiden 
unionin virastojen tai palvelujen tai 
verkostojen kanssa. Tähän liittyen olisi 
pyydettävä tietoja Solvit-verkostolta ja 
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samanlaisilta palveluilta toistuvista 
ongelmista, joita yksityishenkilöt ja 
yritykset kohtaavat käyttäessään 
oikeuksiaan työviranomaisen 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. 
Työviranomaisen olisi myös helpotettava 
ja järkeistettävä tiedonkeruutoimia, joista 
säädetään sen soveltamisalaan kuuluvassa 
asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä.
Tästä ei aiheudu uusia 
raportointivelvollisuuksia jäsenvaltioille.

samanlaisilta palveluilta toistuvista 
ongelmista, joita yksityishenkilöt ja 
yritykset kohtaavat käyttäessään 
oikeuksiaan työviranomaisen 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. 
Työviranomaisen olisi myös helpotettava 
ja järkeistettävä tiedonkeruutoimia, joista 
säädetään sen soveltamisalaan kuuluvassa 
asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä, 
sekä noudatettava tietosuojasääntöjä ja 
otettava huomioon 
kyberturvallisuusriskit. Tästä ei aiheudu 
uusia raportointivelvollisuuksia 
jäsenvaltioille.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Työviranomaisen olisi tarjottava 
foorumi soveltamisalaansa kuuluvaan 
unionin lainsäädäntöön liittyvien 
jäsenvaltioiden välisten riita-asioiden 
ratkaisemista varten. Tämän olisi 
perustuttava sosiaaliturvan koordinoinnin 
alalla käytössä oleviin vuoropuhelu- ja 
sovittelumekanismeihin, joita jäsenvaltiot 
arvostavat60 ja joiden merkityksen 
tuomioistuin on todennut61. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava viedä asioita työviranomaisen 
soviteltavaksi tätä varten käyttöön otettujen 
vakiomenettelyjen mukaisesti. 
Työviranomaisen olisi käsiteltävä vain 
jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, ja 
yksityishenkilöiden ja työnantajien, joilla 
on vaikeuksia unionin oikeuksien 
käyttämisessä, olisi edelleen voitava 
käyttää tällaisiin tapauksiin erikoistuneita 
kansallisia ja unionin palveluja, kuten 
Solvit-verkostoa, jonka käsiteltäväksi 
työviranomaisen olisi saatettava tällaiset 
tapaukset. Solvit-verkoston olisi voitava 
saattaa työviranomaisen käsiteltäväksi 
tapaukset, joissa ongelmaa ei voida 
ratkaista kansallisten hallintojen välisten 

(17) Työviranomaisen olisi tarjottava 
foorumi soveltamisalaansa kuuluvaan 
unionin lainsäädäntöön liittyvien 
jäsenvaltioiden välisten riita-asioiden 
ratkaisemista varten. Tämän olisi 
perustuttava sosiaaliturvan koordinoinnin 
alalla käytössä oleviin demokraattisiin 
vuoropuhelu- ja sovittelumekanismeihin, 
joita jäsenvaltiot arvostavat60 ja joiden 
merkityksen tuomioistuin on todennut61. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava viedä asioita 
työviranomaisen soviteltavaksi tätä varten 
käyttöön otettujen vakiomenettelyjen 
mukaisesti. Työviranomaisen olisi 
käsiteltävä vain jäsenvaltioiden välisiä 
riita-asioita, ja yksityishenkilöiden ja 
työnantajien, joilla on vaikeuksia unionin 
oikeuksien käyttämisessä, olisi edelleen 
voitava käyttää tällaisiin tapauksiin 
erikoistuneita kansallisia ja unionin 
palveluja, kuten Solvit-verkostoa, jonka 
käsiteltäväksi työviranomaisen olisi 
saatettava tällaiset tapaukset. Solvit-
verkoston olisi voitava saattaa 
työviranomaisen käsiteltäväksi tapaukset, 
joissa ongelmaa ei voida ratkaista 
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erimielisyyksien vuoksi. kansallisten hallintojen välisten 
erimielisyyksien vuoksi.

_________________ _________________

60 Neuvoston osittainen yleisnäkemys, 
26 päivänä lokakuuta 2017, ehdotuksesta 
asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 
883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 
annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 
muuttamisesta (13645/1/17).

60 Neuvoston osittainen yleisnäkemys, 
26 päivänä lokakuuta 2017, ehdotuksesta 
asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 
883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 
annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 
muuttamisesta (13645/1/17).

61 Asia C-236/88 EU:C:1990:303, 17 
kohta; asia C-202/97 EU:C:2000:75, 57 ja 
58 kohta; asia C-178/97 EU:C:2000:169, 
44 ja 45 kohta; asia C-2/05 EU:C:2006:69, 
28 ja 29 kohta; asia C-12/14 
EU:C:2016:135, 39–41 kohta; asia C-
359/16 EU:C:2018:63, 44 ja 45 kohta.

61Asia C-236/88 EU:C:1990:303, 17 kohta; 
asia C-202/97 EU:C:2000:75, 57 ja 58 
kohta; asia C-178/97 EU:C:2000:169, 44 ja 
45 kohta; asia C-2/05 EU:C:2006:69, 28 ja 
29 kohta; asia C-12/14 EU:C:2016:135, 
39–41 kohta; asia C-359/16 EU:C:2018:63, 
44 ja 45 kohta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
oltava edustettuina hallintoneuvostossa, 
jotta ne voivat varmistaa työviranomaisen 
tehokkaan toiminnan. Hallintoneuvoston 
kokoonpanossa, myös puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valinnassa, olisi 
otettava huomioon sukupuolten 
tasapuolinen edustus, kokemus ja pätevyys. 
Työviranomaisen tehokkaan ja 
tuloksellisen toiminnan takaamiseksi 
hallintoneuvoston olisi hyväksyttävä 
vuotuinen työohjelma, suoritettava 
työviranomaisen talousarvioon liittyvät 
tehtävänsä, hyväksyttävä työviranomaiseen 
sovellettavat varainhoitosäännöt, 
nimitettävä toimitusjohtaja ja vahvistettava 
menettelyt, joiden mukaisesti 
toimitusjohtaja tekee työviranomaisen 
operatiivisia tehtäviä koskevat päätökset. 
Edustajat unionin jäsenvaltioiden 
ulkopuolisista maista, jotka soveltavat 

(21) Jäsenvaltioiden, 
työmarkkinaosapuolten, Euroopan 
parlamentin ja komission olisi oltava 
edustettuina hallintoneuvostossa, jotta ne 
voivat varmistaa työviranomaisen 
tehokkaan toiminnan. Hallintoneuvoston 
kokoonpanossa, myös puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valinnassa, olisi 
otettava huomioon sukupuolten 
tasapuolinen edustus, kokemus ja pätevyys. 
Työviranomaisen tehokkaan ja 
tuloksellisen toiminnan takaamiseksi 
hallintoneuvoston olisi hyväksyttävä 
vuotuinen työohjelma, suoritettava 
työviranomaisen talousarvioon liittyvät 
tehtävänsä, hyväksyttävä työviranomaiseen 
sovellettavat varainhoitosäännöt, 
nimitettävä toimitusjohtaja ja vahvistettava 
menettelyt, joiden mukaisesti 
toimitusjohtaja tekee työviranomaisen 
operatiivisia tehtäviä koskevat päätökset. 
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työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvia 
unionin sääntöjä, voivat osallistua 
hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijoina.

Edustajat unionin jäsenvaltioiden 
ulkopuolisista maista, jotka soveltavat 
työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvia 
unionin sääntöjä, ja ILO voivat osallistua 
hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijoina.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Työviranomaisen olisi 
turvauduttava asiaankuuluvien 
sidosryhmien asiantuntemukseen sen 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla 
sidosryhmien edustajien ryhmän kautta. 
Tämän ryhmän jäsenten olisi edustettava 
unionin tason työmarkkinaosapuolia. 
Tehtäviään suorittaessaan sidosryhmien 
edustajien ryhmän olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon asetuksella 
(EY) N:o 883/2004 perustetun 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-
antavan komitean ja asetuksella (EU) N:o 
492/2011 perustetun työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta käsittelevän neuvoa-
antavan komitean lausunnot ja 
hyödynnettävä niiden asiantuntemusta.

(23) Työviranomaisen olisi 
turvauduttava asiaankuuluvien 
sidosryhmien asiantuntemukseen sen 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla 
sidosryhmien edustajien ryhmän kautta. 
Tämän ryhmän jäsenten olisi edustettava 
unionin tason työmarkkinaosapuolia, 
ILO:a ja asiaankuuluvia 
kansalaisjärjestöjä. Tehtäviään 
suorittaessaan sidosryhmien edustajien 
ryhmän olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon asetuksella (EY) N:o 883/2004 
perustetun sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-
antavan komitean ja asetuksella (EU) N:o 
492/2011 perustetun työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta käsittelevän neuvoa-
antavan komitean lausunnot ja 
hyödynnettävä niiden asiantuntemusta.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Tähän asetukseen liittyvässä 
henkilötietojen käsittelyssä olisi 
noudatettava tapauksen mukaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
2016/67964 tai Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 45/200165. 

(25) Kaikessa tähän asetukseen 
liittyvässä työviranomaisen suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä olisi 
noudatettava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EU) 2018/...1 a. Tähän 
asetukseen liittyvässä jäsenvaltioiden 



AD\1166967FI.docx 21/39 PE623.868v03-00

FI

Tähän kuuluu asianmukaisten teknisten
ja organisatoristen toimenpiteiden 
käyttöönotto, jotta noudatetaan edellä 
mainituissa asetuksissa vahvistettuja 
velvollisuuksia, etenkin niitä, jotka liittyvät 
henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen ja 
turvallisuuteen, tietojen toimittamiseen 
sekä rekisteröityjen oikeuksiin.

suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä, 
erityisesti samanaikaisten tai yhteisten 
tarkastusten yhteydessä, olisi 
noudatettava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EU) No 2016/6791 b. 
Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen 
lähinnä rikosten ennaltaehkäisemiseksi, 
tutkimiseksi, havaitsemiseksi tai niistä 
syytteeseen asettamiseksi tai rangaistusten 
täytäntöönpanemiseksi erityisesti, kun on 
kyse samanaikaisista tai yhteisistä 
tarkastuksista, joissa on paljastunut 
rikosoikeudellisia sääntöjenvastaisuuksia, 
kuten työvoiman hyväksikäyttöä tai 
ihmiskauppaa, olisi tällaisten 
henkilötietojen käsittelyssä noudatettava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä (EU) 2016/6801 c.
Työviranomaisen olisi otettava käyttöön 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet, jotta noudatetaan edellä 
mainituissa asetuksissa vahvistettuja 
velvollisuuksia, etenkin niitä, jotka liittyvät 
henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen ja 
turvallisuuteen, tietojen toimittamiseen 
sekä rekisteröityjen oikeuksiin.

_________________ _________________

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/..., annettu 
24. lokakuuta 2018, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta unionin 
toimielinten, elinten ja laitosten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja 
päätöksen N:o 1247/2002/EY 
kumoamisesta (EUVL …).

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
(EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/680, annettu 
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27 päivänä huhtikuuta 2016, 
luonnollisten henkilöiden suojelusta 
toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
rikosten ennalta estämistä, tutkimista, 
paljastamista tai rikoksiin liittyviä 
syytetoimia tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten 
sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 
kumoamisesta(EUVL L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

64 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 
(EUVL L 119 of 4.5.2016, s. 1).

65 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 
päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden 
suojelusta yhteisöjen toimielinten ja 
elinten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 
1); parhaillaan tarkistuksen kohteena 
(COM(2017) 8 final).

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Työviranomaisen olisi tehtävä 
yhteistyötä muiden unionin virastojen 
kanssa, etenkin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan alalla perustettujen 
virastojen kanssa niiden toimivaltuuksien 
puitteissa ja hyödynnettävä niiden 
asiantuntemusta ja maksimoitava 
synergiaedut; nämä virastot ovat Euroopan 
elin- ja työolojen kehittämissäätiö 

(30) Työviranomaisen olisi tehtävä 
yhteistyötä muiden unionin virastojen 
kanssa, etenkin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan alalla perustettujen 
virastojen kanssa niiden toimivaltuuksien 
puitteissa ja hyödynnettävä niiden 
asiantuntemusta ja maksimoitava 
synergiaedut; nämä virastot ovat Euroopan 
elin- ja työolojen kehittämissäätiö 
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(Eurofound), Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), 
Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto (EU OSHA) ja 
Euroopan koulutussäätiö (ETF), sekä 
järjestäytyneen rikollisuuden ja 
ihmiskaupan torjumisen alalla Euroopan 
unionin lainvalvontayhteistyövirasto 
(Europol) ja Euroopan unionin 
rikosoikeudellisen yhteistyön virasto 
(Eurojust).

(Eurofound), Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), 
Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto (EU OSHA) ja 
Euroopan koulutussäätiö (ETF).

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(30 a) Työviranomaisen olisi myös 
aloitettava tehokas yhteistyö Euroopan 
unionin lainvalvontayhteistyöviraston 
(Europol) ja Euroopan unionin 
rikosoikeudellisen yhteistyön viraston 
(Eurojust) kanssa, niiden 
toimivaltuuksien puitteissa, 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, 
kun järjestäytynyt rikollisuus liittyy 
unionin talousarvioon kohdistettuihin 
petoksiin, sekä Euroopan 
syyttäjänviraston (EPPO) kanssa. 
Työviranomaisen olisi ihmiskaupan 
torjumiseksi ja keskittyen erityisesti 
työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän 
ihmiskaupan torjuntaan tarvittaessa 
työskenneltävä aktiivisesti oikeus- ja 
sisäasioiden alalla yhdessä muiden EU:n 
virastojen kanssa, niitä ovat muun 
muassa Euroopan unionin 
perusoikeusvirasto (FRA), Euroopan 
turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO), 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 
alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien 
operatiivisesta hallinnoinnista vastaava 
eurooppalainen virasto (eu-LISA), 
Euroopan huumausaineiden ja niiden 
väärinkäytön seurantakeskus 
(EMCDDA), Euroopan tasa-
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arvoinstituutti (EIGE), Euroopan raja- ja 
merivartiovirasto (Frontex), Euroopan 
unionin lainvalvontakoulutusvirasto 
(CEPOL)) ja EU:n ihmiskaupan 
torjunnan koordinaattori.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli tukea työntekijöiden ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta ja edistää 
sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuuden 
vahvistamista toimimalla 
koordinoimattomalla tavalla, vaan ne 
voidaan toiminnan rajatylittävän luonteen 
ja jäsenvaltioiden suuremman 
yhteistyötarpeen vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(36) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli tukea työntekijöiden ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta ja edistää 
sisämarkkinoiden sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden vahvistamista 
toimimalla koordinoimattomalla tavalla, 
vaan ne voidaan toiminnan rajatylittävän 
luonteen ja jäsenvaltioiden suuremman 
yhteistyötarpeen vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, sellaisina kuin 
niihin viitataan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklassa,

(37) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, sellaisina kuin 
niihin viitataan Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklassa. Siinä otetaan 
huomioon myös Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilari.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) helpotettava vapaan liikkuvuuden, 
työllistymismahdollisuuksien ja 
sosiaaliturvan saatavuuden esteiden 
havaitsemista sisämarkkinoilla;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) koordinoitava toimenpiteitä, joilla 
edistetään vapaata liikkuvuutta, unionin 
laajuisia oikeudenmukaisia 
kilpailukykyisiä työmarkkinoita ja 
kunnollisia työoloja sekä riittävän 
sosiaaliturvan tarjoamista kaikille 
työntekijöille ja heidän 
perheenjäsenilleen.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) helpotettava 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti yksityishenkilöiden ja 
työnantajien tiedonsaantia rajatylittäviin 
tilanteisiin liittyvistä oikeuksista ja 
velvollisuuksista sekä työvoiman 
rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien 
palvelujen saantia;

a) helpotettava 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti yksityishenkilöiden, 
työmarkkinaosapuolten ja työnantajien 
tiedonsaantia rajatylittäviin tilanteisiin 
liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista 
sekä työvoiman rajatylittävään 
liikkuvuuteen liittyvien palvelujen saantia;
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Perustelu

Article 5 of Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 
2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of 
freedom of movement for workers, provides that “Member States shall promote dialogue with 
the social partners and with relevant non-governmental organisations which have, in 
accordance with national law or practice, a legitimate interest in contributing to the fight 
against unjustified restrictions and obstacles to the right to free movement, and 
discrimination on grounds of nationality, of Union workers and members of their family with 
a view to promoting the principle of equal treatment.”. See also Recital 23 of the same 
directive.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tehtävä 11 artiklan mukaisesti 
analyysejä ja riskinarviointeja työvoiman 
rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvistä 
seikoista;

d) tehtävä 11 artiklan mukaisesti 
analyysejä ja riskinarviointeja työvoiman 
rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvistä 
seikoista sekä työntekijöiden ja palvelujen 
vapaan liikkuvuuden esteistä;

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tuettava jäsenvaltioita 
kohdennettuja tarkastuksia koskevien 
valmiuksien kehittämisessä, jotta voidaan 
havaita vakavat työvoiman 
hyväksikäyttökäytännöt ja määrätä 
seuraamuksia;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Työviranomaisen on parannettava 
yksityishenkilöille ja työnantajille 
tarjottavien tietojen saatavuutta, laatua ja 
käytettävyyttä työvoiman liikkuvuuden 
helpottamiseksi kaikkialla unionissa Eures-
verkostoa koskevan asetuksen (EU)
2016/589 ja asetuksen [yhteinen 
digitaalinen palveluväylä – COM(2017) 
256] mukaisesti. Tätä varten 
työviranomaisen on

Työviranomaisen on parannettava 
yksityishenkilöille, 
työmarkkinaosapuolille ja työnantajille 
tarjottavien tietojen saatavuutta, laatua ja
käytettävyyttä työvoiman liikkuvuuden 
helpottamiseksi kaikkialla unionissa Eures-
verkostoa koskevan asetuksen (EU) 
2016/589 ja asetuksen [yhteinen 
digitaalinen palveluväylä – COM(2017) 
256] mukaisesti. Tätä varten 
työviranomaisen on

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) annettava työnantajille 
asiaankuuluvia tietoja 
työmarkkinasäännöistä ja elin- ja 
työoloista, jotka koskevat rajatylittävää 
liikkuvuutta harjoittavia työntekijöitä, 
mukaan luettuna lähetetyt työntekijät;

c) annettava yksityishenkilöille, 
työmarkkinaosapuolille ja työnantajille 
asiaankuuluvia tietoja 
työmarkkinasäännöistä ja elin- ja 
työoloista, jotka koskevat rajatylittävää 
liikkuvuutta harjoittavia työntekijöitä, 
mukaan luettuna lähetetyt työntekijät, 
EU:n sinisen kortin haltijat, yrityksen 
sisäisesti siirretyt työntekijät ja pitkään 
EU:ssa oleskelleet henkilöt sekä näiden 
työntekijöiden perheenjäsenet;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) rekisteröitävä työntekijöiden ja 
työnantajien valitukset, jotka koskevat 
väitettyjä rikkomuksia, jotka kohdistuvat 
työntekijöiden oikeuteen vapaaseen 
liikkuvuuteen, sijoittautumisvapauteen ja 
palvelujen tarjoamisen vapauteen, ja 
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tehtävä jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille ja komissiolle ehdotuksia 
näiden ongelmien ratkaisemiseksi;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tuettava jäsenvaltioita direktiivin 
2014/54/EU 6 artiklassa säädettyyn 
työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja 
direktiivin 2014/67/EU 5 artiklassa 
säädettyyn työntekijöiden lähettämiseen 
liittyvien tietojen levittämistä ja 
saantimahdollisuuksia koskevien 
velvollisuuksien noudattamisessa;

d) tuettava jäsenvaltioita direktiivin 
2014/54/EU 6 artiklassa säädettyyn 
työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja 
direktiivin 2014/67/EU 5 artiklassa 
säädettyyn työntekijöiden lähettämiseen 
sekä laillista maahanmuuttoa koskeviin 
unionin säännöksiin liittyvien tietojen 
levittämistä ja saantimahdollisuuksia 
koskevien velvollisuuksien 
noudattamisessa;

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tuettava jäsenvaltioita 
yksityishenkilöille ja työnantajille 
tarjottavien vapaaehtoiseen rajatylittävään 
liikkuvuuteen liittyvien tietojen ja 
palvelujen tarjoamisen järkeistämisessä 
ottaen täysin huomioon jäsenvaltioiden 
toimivaltuudet.

f) tuettava jäsenvaltioita 
yksityishenkilöille, 
työmarkkinaosapuolille ja työnantajille 
tarjottavien vapaaehtoiseen rajatylittävään 
liikkuvuuteen liittyvien tietojen ja 
palvelujen tarjoamisen järkeistämisessä 
ottaen täysin huomioon jäsenvaltioiden 
toimivaltuudet ja perusoikeudet.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Työviranomaisen on tarjottava 1. Työviranomaisen on tarvittaessa 
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yksityishenkilöille ja työnantajille 
palveluja, joilla helpotetaan työvoiman 
liikkuvuutta unionissa. Tätä varten 
työviranomaisen on

tarjottava yksityishenkilöille ja 
työnantajille palveluja, joilla helpotetaan 
työvoiman liikkuvuutta unionissa, välttäen 
päällekkäisyyttä nykyisten mekanismien 
kanssa. Tätä varten työviranomaisen on

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Työviranomaisen on hallinnoitava 
Eures-verkoston Euroopan 
koordinointitoimistoa ja varmistettava, että 
se täyttää velvollisuutensa asetuksen (EU) 
2016/589 8 artiklan mukaisesti, lukuun 
ottamatta Eures-portaalin teknistä 
toimintaa ja kehittämistä ja siihen liittyviä 
tietotekniikkapalveluja, joita hallinnoi 
edelleen komissio. Työviranomaisen 
toimitusjohtajan velvollisuutena on 
23 artiklan 4 kohdan k alakohdassa 
säädetyn mukaisesti varmistaa, että 
toiminta on täysin sovellettavan 
tietosuojalainsäädännön vaatimusten 
mukaista, mukaan luettuna vaatimus 
nimittää tietosuojasta vastaava henkilö 
37 artiklan mukaisesti.

2. Työviranomaisen on hallinnoitava 
Eures-verkoston Euroopan 
koordinointitoimistoa ja varmistettava, että 
se täyttää velvollisuutensa asetuksen (EU) 
2016/589 8 artiklan mukaisesti, lukuun 
ottamatta Eures-portaalin teknistä 
toimintaa ja kehittämistä ja siihen liittyviä 
tietotekniikkapalveluja, joita hallinnoi 
edelleen komissio. Työviranomainen ja 
komissio olisi katsottava yhteisiksi 
rekisterinpitäjiksi asetuksen (EY) N:o 
2018/.... 28 artiklan mukaisesti. Niiden on 
varmistettava, että toiminta on täysin 
sovellettavan tietosuojalainsäädännön 
vaatimusten mukaista, mukaan luettuna 
vaatimus nimittää tietosuojasta vastaava 
henkilö 37 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Työviranomaisen on helpotettava 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja 
tuettava niitä yhteistyövelvollisuuksien 
noudattamisessa, mukaan luettuna 
tiedonvaihto, sellaisena kuin se on 
määriteltynä työviranomaisen toimivallan 
piiriin kuuluvassa unionin lainsäädännössä.

Työviranomaisen on helpotettava 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja 
tuettava niitä yhteistyövelvollisuuksien 
noudattamisessa, mukaan luettuna 
tiedonvaihto, sellaisena kuin se on 
määriteltynä työviranomaisen toimivallan 
piiriin kuuluvassa unionin lainsäädännössä
samalla, kun kunnioitetaan 
täysimääräisesti henkilötietojen ja 
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perusoikeuksien suojelua.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Työviranomaisen on tuettava 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista käsittelevän 
hallintotoimikunnan työtä käsittelemällä 
sosiaaliturvan koordinointiin liittyvät 
rahoitusasiat asetuksen (EY) N:o 883/2004 
74 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 
65, 67 ja 69 artiklan mukaisesti.

2. Työviranomaisen on tuettava 
sosiaaliturvajärjestelmien tehokasta 
yhteensovittamista käsittelevän 
hallintotoimikunnan työtä käsittelemällä 
sosiaaliturvan koordinointiin liittyvät 
rahoitusasiat asetuksen (EY) N:o 883/2004 
74 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 
65, 67 ja 69 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Työviranomaisen on edistettävä 
sähköisten välineiden ja menettelyjen 
käyttöä kansallisten viranomaisten 
välisessä viestinvaihdossa, mukaan 
luettuna sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) ja 
sosiaaliturvatietojen sähköinen 
vaihtojärjestelmä (EESSI).

3. Työviranomaisen on edistettävä 
sähköisten välineiden ja menettelyjen 
käyttöä kansallisten viranomaisten 
välisessä viestinvaihdossa, mukaan 
luettuna sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) ja 
sosiaaliturvatietojen sähköinen 
vaihtojärjestelmä (EESSI), unionin 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Työviranomaisen on kannustettava 
innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä, 
jotta saataisiin aikaan tehokas ja 

4. Työviranomaisen on kannustettava 
innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä, 
jotta saataisiin aikaan tehokas ja 
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tuloksellinen rajatylittävä yhteistyö, ja 
tarkasteltava mahdollisuuksia käyttää 
sähköisiä vaihtomekanismeja 
jäsenvaltioiden välillä, jotta helpotettaisiin 
petosten havaitsemista; se toimittaa 
komissiolle raportteja näiden 
kehittämiseksi edelleen.

tuloksellinen rajatylittävä yhteistyö, ja 
tarkasteltava mahdollisuuksia käyttää 
sähköisiä vaihtomekanismeja 
jäsenvaltioiden välillä, jotta helpotettaisiin 
petosten havaitsemista; se toimittaa 
komissiolle raportteja näiden 
kehittämiseksi edelleen unionin 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Työviranomaisen on arvioitava 
riskejä ja tehtävä analyysejä, jotka liittyvät 
rajatylittäviin työvoimavirtoihin, kuten 
työmarkkinoiden epätasapaino, 
alakohtaiset uhkat sekä 
yksityishenkilöiden ja työnantajien 
kohtaamat toistuvat ongelmat rajatylittävän 
liikkuvuuden alalla. Tässä tehtävässä 
työviranomaisen on varmistettava 
täydentävyys muiden unionin virastojen tai 
palvelujen kanssa ja hyödynnettävä niiden 
asiantuntemusta, muun muassa 
taitotarpeiden ennustamisen ja 
työterveyden ja -turvallisuuden alalla. 
Työviranomainen voi komission pyynnöstä 
tehdä johonkin aiheeseen keskittyviä 
seikkaperäisiä analyysejä ja tutkimuksia 
työvoiman liikkuvuuteen liittyvien 
erityisten ongelmien tutkimiseksi.

1. Työviranomaisen on arvioitava 
riskejä ja tehtävä analyysejä, jotka liittyvät 
rajatylittäviin työvoimavirtoihin, kuten 
työmarkkinoiden epätasapaino, 
alakohtainen kehitys, työntekijöiden ja 
palvelujen vapaan liikkuvuuden esteet, 
syrjintä työllistymismahdollisuuksissa
sekä muut yksityishenkilöiden ja 
työnantajien kohtaamat toistuvat ongelmat 
rajatylittävän liikkuvuuden alalla. Kaikki 
riskien arvioimista ja analyysien tekoa 
varten käsitellyt tiedot anonymisoidaan 
täysin. Tässä tehtävässä työviranomaisen 
on varmistettava täydentävyys muiden 
unionin virastojen tai palvelujen kanssa ja 
hyödynnettävä niiden asiantuntemusta, 
muun muassa taitotarpeiden ennustamisen 
ja työterveyden ja -turvallisuuden alalla. 
Työviranomainen voi komission pyynnöstä 
tehdä johonkin aiheeseen keskittyviä 
seikkaperäisiä analyysejä ja tutkimuksia 
työvoiman liikkuvuuteen liittyvien 
erityisten ongelmien tutkimiseksi.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Esittäessään tapausta 
työviranomaisen soviteltavaksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tapaukseen liittyvät henkilötiedot 
anonymisoidaan, eikä työviranomainen saa 
käsitellä tapaukseen liittyvien 
yksityishenkilöiden henkilötietoja 
sovittelumenettelyn missään vaiheessa.

3. Esittäessään tapausta 
työviranomaisen soviteltavaksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tapaukseen liittyvät henkilötiedot 
anonymisoidaan siten, että rekisteröityä ei 
enää voida tunnistaa. Työviranomainen ei 
saa missään olosuhteissa käsitellä 
tapaukseen liittyvien yksityishenkilöiden 
henkilötietoja sovittelumenettelyn missään 
vaiheessa. Henkilötietoja ei saa säilyttää 
kauemmin kuin on tarpeen sitä 
tarkoitusta varten, jota varten niitä 
käsitellään.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Työviranomaisen on vahvistettava 
yhteistyöjärjestelyt muiden unionin 
erillisvirastojen kanssa tarpeen mukaan.

Työviranomaisen on vahvistettava 
yhteistyöjärjestelyt muiden unionin 
erillisvirastojen kanssa tarpeen mukaan
erityisesti työllisyyden ja sosiaalipolitiikan 
alalla toimivien virastojen sekä 
järjestäytyneen rikollisuuden, 
ihmiskaupan ja työvoiman vakavan 
hyväksikäytön torjuntaa käsittelevien 
virastojen kanssa.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Työviranomaisen on koordinoitava, 
kehitettävä ja sovellettava 
yhteentoimivuusperiaatteita, joilla taataan 
tiedonvaihto jäsenvaltioiden välillä ja 
työviranomaisen kanssa. Näiden 
yhteentoimivuusperiaatteiden perustana ja 

Työviranomaisen on koordinoitava, 
kehitettävä ja sovellettava 
yhteentoimivuusperiaatteita, joilla taataan 
tiedonvaihto jäsenvaltioiden välillä ja 
työviranomaisen kanssa. Näiden 
yhteentoimivuusperiaatteiden perustana ja 
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tukena on oltava eurooppalaiset 
yhteentoimivuusperiaatteet70 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä (EU) 
2015/224071 tarkoitettu eurooppalainen 
yhteentoimivuuden viitearkkitehtuuri.

tukena on oltava eurooppalaiset 
yhteentoimivuusperiaatteet70 ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä (EU) 
2015/224071 tarkoitettu eurooppalainen 
yhteentoimivuuden viitearkkitehtuuri. 
Niissä noudatetaan EU:n 
tietosuojasääntöjä, erityisesti tarkoituksen 
rajaamisen periaatetta ja käyttöoikeuksien 
rajaamista.

_________________ _________________

70Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle ”Eurooppalaiset 
yhteentoimivuusperiaatteet –
täytäntöönpanostrategia” (COM(2017) 
134 final).

70Komission tiedonanto Euroopan 
parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle ”Eurooppalaiset 
yhteentoimivuusperiaatteet –
täytäntöönpanostrategia” (COM(2017) 
134 final).

71Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös (EU) 2015/2240, annettu 25 päivänä 
marraskuuta 2015, eurooppalaisia 
julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia 
palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja sekä 
yhteisiä toteutuspuitteita koskevasta 
ohjelmasta (ISA2-ohjelma) julkisen 
sektorin nykyaikaistamisen välineenä 
(EUVL L 318, 4.12.2015, s. 1).

71Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös (EU) 2015/2240, annettu 25 päivänä 
marraskuuta 2015, eurooppalaisia 
julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia 
palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja sekä 
yhteisiä toteutuspuitteita koskevasta 
ohjelmasta (ISA2-ohjelma) julkisen 
sektorin nykyaikaistamisen välineenä 
(EUVL L 318, 4.12.2015, s. 1).

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Työviranomainen voi perustaa työryhmiä 
tai asiantuntijapaneeleja jäsenvaltioiden 
ja/tai komission edustajien kanssa tai 
ulkoisten asiantuntijoiden kanssa 
valintamenettelyn jälkeen erityisten 
tehtävien hoitamista varten tai tiettyjä 
toiminta-aloja varten, mukaan luettuna 
sovittelulautakunta tämän asetuksen 13 
artiklan mukaisten tehtävien hoitamista 
varten ja ryhmä tämän asetuksen 8 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen, asetusten (EY) 
N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 
soveltamiseen liittyvien rahoitusasioiden 

Työviranomainen voi perustaa työryhmiä 
tai asiantuntijapaneeleja jäsenvaltioiden 
ja/tai komission edustajien, 
työmarkkinaosapuolten, asiaankuuluvien 
kansainvälisten järjestöjen, 
kansalaisjärjestöjen tai ulkoisten 
asiantuntijoiden kanssa valintamenettelyn 
jälkeen erityisten tehtävien hoitamista 
varten tai tiettyjä toiminta-aloja varten, 
mukaan luettuna sovittelulautakunta tämän 
asetuksen 13 artiklan mukaisten tehtävien 
hoitamista varten ja ryhmä tämän
asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa 
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käsittelyä varten. tarkoitettujen, asetusten (EY) N:o 
883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 
soveltamiseen liittyvien rahoitusasioiden 
käsittelyä varten.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioitaan edustavat 
hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet 
nimittää kunkin oma jäsenvaltio heidän 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja aloja 
koskevan tietämyksensä perusteella ottaen 
huomioon asianmukaiset johtamis-, 
hallinto- ja varainhoitotaidot.

Jäsenvaltioitaan edustavat 
hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet 
nimittää kunkin oma jäsenvaltio heidän 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja aloja 
koskevan tietämyksensä ja ansioidensa 
perusteella ottaen huomioon
asiaankuuluvan kokemuksen sekä
asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja 
varainhoitotaidot.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edustajat kolmansista maista, jotka 
soveltavat tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvaa unionin 
lainsäädäntöä, voivat osallistua 
hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijoina.

5. Edustajat kolmansista maista, jotka 
soveltavat tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvaa unionin 
lainsäädäntöä, sekä ILO:n ja Euroopan 
parlamentin edustajat, voivat osallistua 
hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijoina.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) hallintoneuvoston vahvistamien 
toimenpiteiden täytäntöönpano, jotta 

k) hallintoneuvoston vahvistamat 
sisäiset säännöt asetuksen (EY) N:o 
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noudatetaan asetuksella (EY) N:o 
45/2001 käyttöön otettuja 
tietosuojavelvoitteita.

45/2001 mukaisesti.

Perustelu

Yksityishenkilöiden suojelua unionin toimielinten, elinten ja viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata liikkuvuutta sekä asetuksen (EY) N:o 
45/2001 kumoamista koskevan uuden asetuksen 25 artiklan 5 kohdan ja johdanto-osan 18 a 
kappaleen terminologia.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sidosryhmien edustajien ryhmä 
koostuu kuudesta unionin tason 
työmarkkinaosapuolten edustajasta, jotka 
edustavat tasapuolisesti työntekijä- ja 
työnantajajärjestöjä, ja kahdesta komission 
edustajasta.

4. Sidosryhmien edustajien ryhmä 
koostuu kahdeksasta unionin tason 
työmarkkinaosapuolten edustajasta, jotka 
edustavat tasapuolisesti työntekijä- ja 
työnantajajärjestöjä, neljästä 
asiaankuuluvien kansalaisjärjestöjen 
edustajasta, yhdestä ILO:n edustajasta ja 
kahdesta komission edustajasta.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Työviranomaisen suorittamaan 
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 
asetusta (EU) N:o 2018/....

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Helpottaakseen asetuksen (EY) 
N:o 883/2013 mukaisesti petosten, 
lahjonnan ja muiden laittomien toimien 
torjuntaa työviranomainen liittyy kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun se aloittaa 
toimintansa, 25 päivänä toukokuuta 1999 
tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen 
OLAFin sisäisistä tutkimuksista ja 
vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä 
olevaa mallia käyttäen asianmukaiset 
määräykset, joita sovelletaan 
työviranomaisen kaikkiin työntekijöihin.

1. Petoksen, lahjonnan ja muiden 
laittomien toimien torjumiseksi 
sovelletaan asetusta (EU, Euratom) N:o 
883/2013 ja neuvoston asetusta (EU) 
2017/1939 tiiviimmän yhteistyön 
toteuttamisesta Euroopan 
syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa. 
Näin ollen työviranomainen liittyy kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun se aloittaa 
toimintansa, 25 päivänä toukokuuta 1999 
tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen 
OLAFin sisäisistä tutkimuksista ja 
vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä 
olevaa mallia käyttäen asianmukaiset 
määräykset, joita sovelletaan 
työviranomaisen kaikkiin työntekijöihin.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Työviranomaisen 
yhteistyösopimuksiin kolmansien maiden 
ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä 
sen muihin sopimuksiin, 
avustussopimuksiin ja avustuspäätöksiin on 
sisällytettävä määräyksiä, joissa 
nimenomaisesti annetaan Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille 
valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja 
tutkimuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 
3 kohdan soveltamista.

4. Työviranomaisen 
yhteistyösopimuksiin kolmansien maiden 
ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä 
sen muihin sopimuksiin, 
avustussopimuksiin ja avustuspäätöksiin on 
sisällytettävä määräyksiä, joissa 
nimenomaisesti annetaan EPPOlle, 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja 
OLAFille valtuudet tehdä tällaisia 
tarkastuksia ja tutkimuksia 
toimivaltuuksiensa mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan 
soveltamista.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Työviranomainen voi tätä varten vahvistaa 
työjärjestelyt näiden kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa, edellyttäen että 
komissio antaa tähän 
ennakkohyväksynnän. Näistä järjestelyistä 
ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille 
ja sen jäsenvaltioille.

Työviranomainen voi tätä varten vahvistaa 
työjärjestelyt näiden kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa, edellyttäen että 
komissio antaa tähän 
ennakkohyväksynnän. Näistä järjestelyistä 
ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille 
ja sen jäsenvaltioille eikä niihin sisälly 
mahdollisuutta vaihtaa henkilötietoja.
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