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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. vahvistaa, että työlainsäädäntö kuuluu ensi kädessä jäsenvaltioiden ja 
työmarkkinajärjestöjen toimivaltaan ja vaihtelee jyrkästi jäsenvaltiosta toiseen; korostaa, 
että huolimatta Euroopan unionin rajallisesta toimivallasta tällä alalla sen on keskitettävä 
toimensa työpaikkojen lisäämistä ja laadukkaampia työpaikkoja koskevien Lissabonin 
strategian tavoitteiden saavuttamiseen;

2. korostaa, että työlainsäädäntö on sosiaaliturvalainsäädäntöä, jonka tavoitteena on 
työntekijöiden suojelu;

3. katsoo, että sosiaalinen vuoropuhelu on soveltuva EU:n ja jäsenvaltioiden tason kehys 
(EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan mukaisesti) työsuhteita koskevien 
sääntelypuitteiden luomista varten; katsoo vastaavasti, että kyseinen vuoropuhelu on 
otettava virallisesti osaksi tätä pohdintaa; katsoo, että työmarkkinaosapuolten yleinen 
vahvistaminen ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen edistävät huomattavasti tasa-
arvoisuusperiaatteen toteutumista;

4. katsoo, että tavoitteena on oltava työllisyysturva siten, että työpaikan menettämisen 
jälkeen on mahdollisuus työllistyä uudelleen nopeasti; korostaa tässä yhteydessä 
elinikäisen oppimisen erityistä merkitystä;

5. katsoo, että työlainsäädännön liialliset suojatoimet voivat pelottaa yritykset palkkaamasta 
työntekijöitä; kannattaa komission näkemystä siinä, että työlainsäädännön joustavat puite-
ehdot lisäävät työmarkkinoiden mukautuvuutta ja lisäävät työllisyyttä; katsoo myös, että 
yritysten byrokraattisen taakan lisäämistä entisestään ei pidä sallia, vaan hallinnollisia 
kustannuksia on vähennettävä, etenkin kun on kyse pienyrityksistä; kannattaa tässä kohdin 
Eurooppa-neuvostossa 9. maaliskuuta 2007 esitettyä ilmoitusta, jonka mukaan tavoitteena 
on oltava hallinnollisen taakan vähentäminen 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä;

6. kiinnittää huomiota lähetetyistä työntekijöistä annettuun direktiiviin, 
sosiaaliturvajärjestelmistä annettuun asetukseen ja muihin yhteisön säädöksiin, joissa 
työntekijöiden oikeudet turvataan kattavasti; katsoo, ettei ole mielekästä määrittää 
yhteisön tasolla "työntekijöitä" ja "itsenäisiä ammatinharjoittajia"; kannattaa 
eurooppalaisten työmarkkinoiden toteuttamista sekä palveluntarjoajien vapaata 
liikkuvuutta unionissa; katsoo, että kansallisen työlainsäädännön ja 
sisämarkkinasäännösten väliset konfliktitilanteet olisi ratkaistava asettamalla etusijalle 
kansallinen työlainsäädäntö;

7. arvioi, että työntekijöiden lähettämisestä annettu direktiivi, jossa säädetään työsuojelua 
koskevista pakollisista vähimmäissäännöistä, on korvaamaton väline työntekijöiden 
yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi rajat ylittävässä tilapäistyössä; katsoo kuitenkin, että 
tarvitaan ehdottomasti tehokkaita valvontakeinoja väärinkäytösten torjumiseksi; toteaa 
tässä yhteydessä, että tuomioistuimen oikeuskäytännössä tunnustetaan vastaanottavan 
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jäsenvaltion oikeus vaatia asiakirjoja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti; vetoaa 
komissioon, jotta se ryhtyisi aktiivisempaan yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa 
työsuojeluviranomaisten rajat ylittävän yhteistyön parantamiseksi;

8. muistuttaa tässä yhteydessä yhteisöjen tuomioistuimen tuomiosta asiassa Wolff & 
Müller1, jossa tunnustettiin toimeksiantajayrityksen ja aliurakoitsijan välisen yhteisen 
vastuun periaate; pyytää komissiota rohkaisemaan ja helpottamaan jäsenvaltioiden 
viranomaisten välistä tehostettua yhteistyötä ja parhaiden käytänteiden jakamista; vaatii, 
että pääurakoitsijalle ei määrätä enempää byrokraattista tai taloudellista taakkaa.

  
1 C-60/03, 12. lokakuuta 2004.
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