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LYHYET PERUSTELUT

Komissio antoi 16. toukokuuta 2007 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi . Tämä maassa 
laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavien 
seuraamusten säätämisestäehdotus on osa laajaa eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa ja 
sen tarkoituksena on vähentää laittoman maahanmuuton vetovoimatekijän merkitystä 
puuttumalla EU:n alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten 
työntekoon. Toimenpiteen avulla pyritään tarjoamaan Euroopan unionin laajuiset puitteet 
seuraamusten määräämisestä sellaisille työnantajille, jotka ovat palkanneet laittomasti 
Euroopan unionissa oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia. Lainsäädäntöpuitteiden 
keskeisissä kohdissa

– kielletään yleisesti Euroopan unionissa laittomasti oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten palkkaaminen,

– velvoitetaan työnantajia tarkistamaan kolmansien maiden henkilöiden oleskelulupa 
ennen heidän palkkaamistaan ja vaaditaan jäsenvaltioita lisäämään tarkastusten 
määrää,

– säädetään seuraamuksista ja muista toimenpiteistä, jos säännöksiä ei noudateta, ja –
vakavien rikkomusten yhteydessä, jos esimerkiksi työoloista käy ilmi hyväksikäyttö 
tai jos työnantaja tietää, että työntekijä on ihmiskaupan uhri – rikosoikeudellisista 
seuraamuksista.

On tärkeää korostaa, että ehdotus perustuu laittoman oleskelun kriteeriin eikä laittomaan 
työntekoon sinänsä. EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 3 kohdan b alakohta kattaa 
ainoastaan ne kolmansien maiden kansalaiset, jotka oleskelevat Euroopan unionissa 
laittomasti ja jotka ovat työssä. Kyseinen perustamissopimuksen kohta ei kata esimerkiksi 
toimenpiteitä, jotka koskevat sellaisia kolmansien maiden kansalaisia, jotka oleskelevat EU:n 
alueella laillisesti, mutta rikkovat oleskeluluvassa asetettuja työntekoa koskevia rajoituksia.
Tällaisia ovat esimerkiksi kolmansista maista tulevat opiskelijat, jotka tekevät työtä enemmän 
kuin oleskelulupansa mukaan saisivat. Euroopan komission mukaan arviot Euroopan unionin 
alueella laittomasti oleskelevista kolmansien maiden kansalaista vaihtelevat 4,5 miljoonasta 
8 miljoonaan. Näitä arvioita ei valitettavasti ole eritelty sukupuolen mukaan, ja 
maahanmuuttajien mahdollisesti kohtaamia sukupuolesta johtuvia ongelmia ei ole tunnistettu.

Tässä lausuntoluonnoksessa tarkistetaan ehdotusta tiukasti sukupuolinäkökulmasta.
Valmistelija uskoo, että laittomasti maahan muuttaneet naiset ovat erityisen haavoittuvia, ja 
he ovat usein pakkotyön, ihmiskaupan ja väkivallan uhreja. Tästä syystä ehdotukseen on 
kiireisesti sisällytettävä useita sukupuoleen liittyviä säännöksiä, kuten asiasta vastaavien 
viranomaisten kouluttaminen, jotta nämä tunnistavat sukupuolesta johtuvat ongelmat ja 
alkavat käsitellä niitä. Kolmansien maiden kansalaisille on tiedotettava mahdollisuudesta 
tehdä kantelu työnantajaansa vastaan. Lisäksi kansallisiin kertomuksiin on sisällytettävä 
sukupuolen mukaan eriteltyjä tilastoja ja sukupuoleen liittyviä tietoja.
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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

(15 a) Koska naiset ovat usein pakkotyön, 
ihmiskaupan, seksuaalisen ja muun 
väkivallan uhreja, laittomasti maahan 
muuttaneisiin naisiin ja heidän 
erityisongelmiinsa olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

(15 b) Naistyöntekijöiden osuus on korkea 
niillä liike-elämän ja palvelujen aloilla, 
joihin laittomasti maassa oleskelevia 
kolmansien maiden kansalaisia 
todennäköisimmin palkataan. Koska suuri 
osa laittomasti maassa oleskelevista 
naisista työskentelee kotitaloustehtävissä, 
jäsenvaltioiden olisi autettava perheitä, 
jotka palkkaavat heitä, löytämään laillisen 
keinon heidän ottamisekseen sosiaaliturvan 
piiriin,

Perustelu

Jos halutaan löytää sellaisia sopivia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon laittomien 
maahanmuuttajien joukossa olevien miesten ja naisten erilaiset tarpeet, on tärkeää painottaa, 
että naiset joutuvat kaksinkertaisen syrjinnän kohteeksi ja ovat miehiä haavoittuvampia.

                                               
1 EUVL C ..., 17.7.2007, s. ....
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Tarkistus 3
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

(18 a) Jäsenvaltioiden olisi panostettava 
valistustoimiin voidakseen tiedottaa 
kolmansien maiden asianomaisille 
kansalaisille ja heitä avustaville nimetyille 
kolmansille osapuolille tavoista, joilla 
nämä voivat tehdä virallisen kantelun. 
Kantelumenettelyjen yhteydessä sellaisilla 
aloilla, joilla työskentelevistä huomattava 
osuus on naisia, olisi otettava huomioon 
sukupuolesta johtuvat asiat ja tarjottava 
naisille asianmukainen suoja.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Kantelumekanismien täydentämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi myönnettävä 
oleskelulupa, jonka voimassaoloaika on 
rajoitettu sen mukaan, miten kauan 
asianomainen kansallinen menettely kestää, 
niille kolmansien maiden kansalaisille, jotka 
ovat joutuneet kärsimään erityistä 
hyväksikäyttöä osoittavista työoloista ja 
jotka tekevät yhteistyötä rikosoikeudellisissa 
menettelyissä työnantajaa vastaan. Tällaiset 
oleskeluluvat olisi myönnettävä samojen 
edellytysten nojalla kuin ne oleskeluluvat, 
jotka myönnetään oleskeluluvasta, joka 
myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tekeville kolmansien 
maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa 
maahantulossa avustamisen kohteiksi, 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun 
neuvoston direktiivin 2003/81/EY nojalla.

(19) Kantelumekanismien täydentämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi myönnettävä 
oleskelulupa, jonka voimassaoloaika on 
rajoitettu sen mukaan, miten kauan 
asianomainen kansallinen menettely kestää, 
niille kolmansien maiden kansalaisille, jotka 
ovat alaikäisiä, raskaana olevia naisia tai 
naisia, joilla on alle kolmen kuukauden 
ikäisiä lapsia tai jotka ovat joutuneet 
kärsimään erityistä hyväksikäyttöä 
osoittavista työoloista ja jotka tekevät 
yhteistyötä rikosoikeudellisissa 
menettelyissä työnantajaa vastaan. Tällaiset 
oleskeluluvat olisi myönnettävä samojen 
edellytysten nojalla kuin ne oleskeluluvat, 
jotka myönnetään oleskeluluvasta, joka 
myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa tekeville kolmansien 
maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan 
uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa 
maahantulossa avustamisen kohteiksi, 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun 
neuvoston direktiivin 2003/81/EY nojalla.

Perustelu

Raskaana olevat naiset ja alaikäiset tarvitsevat erityistä suojaa.
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Tarkistus 5
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

(19 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltaiset viranomaiset, 
työmarkkinaosapuolet ja maahanmuuttajia 
edustavat järjestöt saavat koulutusta ja 
tietoa yhtäläisistä mahdollisuuksista, 
syrjimättömyydestä, sukupuoleen liittyvistä 
kysymyksistä ja moniperusteisesta 
syrjinnästä, jotta ne saisivat tarvittavat 
välineet ja taidot erityisesti sukupuoleen 
liittyvien kysymysten tunnistamiseen ja 
käsittelemiseen.

Tarkistus 6
3 artiklan 1 kohta

Jäsenvaltioiden on kiellettävä laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten työnteko.

Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten
laittomasti oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten työnteko, joiden maassa 
oleskelun laittomuus on virallisesti todettu.

Perustelu

Oleskelun laittomuus on vahvistettava laillisesti tuomiovaltaisen tuomioistuimien päätöksellä.

Tarkistus 7
7 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) kaikki erääntyneet verot ja 
sosiaaliturvamaksut, niihin liittyvät 
hallinnolliset sakot mukaan luettuina.

(b) kaikki erääntyneet verot ja 
sosiaaliturvamaksut, mukaan lukien 
perhelisät, ja niihin liittyvät hallinnolliset 
sakot.
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Tarkistus 8
7 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Kaikissa 3 artiklan 
rikkomistapauksissa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että siinä tapauksessa, että 
laittomasti palkattu nainen on raskaana tai 
alle kolmen kuukauden ikäisen lapsen äiti, 
hänen työnantajansa noudattaa 7 artiklan 
1 kohdan a ja b alakohdan säännöksiä sekä 
muita asianomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisia tällaisiin 
erityistilanteisiin liittyviä määräyksiä.

Perustelu

Palkkaan ja avustuksiin liittyvien oikeuksien lisäksi on huolehdittava siitä, että laittomasti 
työskenteleviä naisia suojellaan ja että heille taataan oikeus asianmukaiseen hoitoon ja 
apuun.

Tarkistus 9
7 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 10 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen 
rikosten osalta tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että palauttamispäätöksen 
täytäntöönpanoa lykätään, kunnes 
kolmannen maan kansalaiselle on maksettu 
hänen 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
perityt palkkasaatavansa.

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 10 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen 
rikosten osalta tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että palauttamispäätöksen 
täytäntöönpanoa lykätään, kunnes 
kolmannen maan kansalaiselle on maksettu 
hänen 1 kohdan a alakohdan mukaisesti 
perityt palkkasaatavansa, ja ettei 
palauttamisella loukata millään tavalla 
laittomasti palkatun kolmannen maan 
kansalaisen perusoikeuksia taikka 
vaaranneta hänen henkeään tai 
terveyttään.

Perustelu

Kolmansien maiden kansalaisia ei saa lähettää takaisin maihin, joissa on sotatilanne tai 
joissa heitä voidaan rangaista tai heidät voidaan vangita siksi, että he ovat olleet työssä 
jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa.
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Tarkistus 10
7 artiklan 4 a kohta (uusi)

4 a. Kun kyse on 3 artiklassa ja erityisesti 
10 artiklan 1 kohdan c tai d alakohdassa 
tarkoitetuista rikkomistapauksista, 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavia 
toimia varmistaakseen, että laittomasti 
EU:ssa oleskelevan kolmannen maan 
kansalaisen palauttamista koskevan 
päätöksen täytäntöönpanoa lykätään siinä 
tapauksessa, että kyseinen henkilö on 
alaikäinen, raskaana oleva nainen tai 
nainen, jolla on alle kolmen kuukauden 
ikäinen lapsi.

Perustelu

Alaikäisiä ja raskaana olevia naisia on kohdeltava asianmukaisesti.

Tarkistus 11
10 artiklan 1 kohdan c alakohta

(c) rikkomiseen liittyvät erityistä 
hyväksikäyttöä osoittavat työolot, 
esimerkiksi siksi, että työolot poikkeavat 
merkittävästi laillisten työntekijöiden 
työoloista; tai

(c) rikkomiseen liittyvät väärinkäyttö, 
sukupuoleen perustuva syrjintä tai erityistä 
hyväksikäyttöä osoittavat työolot, joissa 
käytetään väkivaltaa, uhkauksia, pelottelua 
tai halventavaa kohtelua ja jotka
poikkeavat merkittävästi laillisten 
työntekijöiden työoloista; tai

Perustelu

On tärkeää selkeyttää ja täsmentää tilannetta, johon määritelmä "erityistä hyväksikäyttöä 
osoittavat työolot" soveltuu.

Tarkistus 12
14 artiklan 1 kohta

20. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
tehokkaista mekanismeista, joiden avulla 
laittomasti työskennelleet kolmansien 

20. Jäsenvaltioiden on edistettävä 
valistuskampanjoita ja luotava tehokkaita 
mekanismeja, joiden avulla laittomasti 
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maiden kansalaiset voivat tehdä kantelun 
työantajiaan vastaan joko suoraan tai 
nimettyjen kolmansien osapuolten 
välityksellä.

työskennelleet kolmansien maiden 
kansalaiset voivat tehdä kantelun 
työantajiaan vastaan joko suoraan tai 
nimettyjen kolmansien osapuolten 
välityksellä luottamuksellisesti.

Tarkistus 13
14 artiklan 3 kohta

3. Edellä olevan 10 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettujen rikosten osalta 
jäsenvaltioiden on myönnettävä direktiivin 
2004/81/EY 4–15 artiklassa säädettyjen 
edellytysten nojalla oleskelulupa, jonka 
voimassaoloaika on rajoitettu sen mukaan, 
miten kauan asianomainen kansallinen 
menettely kestää, niille kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka kärsivät tai ovat kärsineet 
hyväksikäyttöä osoittavista työoloista ja 
jotka tekevät yhteistyötä menettelyissä 
työnantajaa vastaan.

3. Edellä olevan 10 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettujen rikosten osalta 
jäsenvaltioiden on myönnettävä direktiivin 
2004/81/EY 4–15 artiklassa säädettyjen 
edellytysten nojalla oleskelulupa, jonka 
voimassaoloaika on rajoitettu, sekä suoja
asianomaisen kansallisen menettelyn 
keston ajaksi niille kolmansien maiden 
kansalaisille, jotka kärsivät tai ovat kärsineet 
hyväksikäyttöä osoittavista työoloista ja 
jotka tekevät yhteistyötä menettelyissä 
työnantajaa vastaan. Asianomaisten 
kolmansien maiden kansalaisten lapsille, 
jotka ovat syntyneet heidän maassaolonsa 
aikana, on myös myönnettävä kyseinen 
oleskelulupa. Ruoka ja asuminen on 
pyynnöstä tarjottava.

Perustelu

EU:ssa laittomasti työskentelevien kolmansista maista kotoisin olevien naisten suuren 
määrän huomioon ottaen on tärkeää suojella lapsia, jotka syntyvät heidän jossakin EU:n 
jäsenvaltiossa olonsa aikana.

Tarkistus 14
14 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Laittomasti maahan muuttavien 
naisten huomattavan määrän ja heidän 
kohtaamiensa erityisongelmien vuoksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisille viranomaisille, 
työmarkkinaosapuolille ja 
maahanmuuttajia edustaville järjestöille 
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annetaan koulutusta ja tietoja sukupuoleen 
liittyvistä kysymyksistä, yhtäläisistä 
mahdollisuuksista ja sukupuoleen ja 
rotuun perustuvaa syrjintää koskevasta 
kiellosta, jotta nämä saisivat tarvittavat 
välineet ja taidot pystyäkseen paremmin 
tunnistamaan sukupuoleen liittyvät 
kysymykset ja käsittelemään niitä.

Tarkistus 15
14 artiklan 3 b kohta (uusi)

3 b. Kun kyse on 3 artiklassa tarkoitetuista 
kielloista, jäsenvaltioiden on myönnettävä 
direktiivin 2004/81/EY 4–15 artiklassa 
säädettyjen edellytysten nojalla rajoitetun 
ajan voimassaoleva oleskelulupa niille 
kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat 
alaikäisiä, raskaana olevia naisia tai 
naisia, joilla on alle kolmen kuukauden 
ikäinen lapsi.

Perustelu

On varmistettava, että raskaana olevia naisia ja alaikäisiä suojellaan erityisesti, muun 
muassa tilapäisen oleskeluluvan myöntämisen avulla.

Tarkistus 16
16 artiklan 1 kohta

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedot tämän direktiivin täytäntöönpanosta 
viimeistään [kolme vuotta 17 artiklassa 
tarkoitetun päivämäärän jälkeen] ja sen 
jälkeen kolmen vuoden välein laatimalla 
kertomus, jonka tulee sisältää 15 artiklan 
perusteella suoritettujen tarkastusten 
lukumäärä ja tulokset sekä yksityiskohtaiset 
tiedot 8 artiklan nojalla toteutetuista 
toimenpiteistä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
tiedot tämän direktiivin täytäntöönpanosta 
viimeistään [kolme vuotta 17 artiklassa 
tarkoitetun päivämäärän jälkeen] ja sen 
jälkeen kahden vuoden välein laatimalla 
kertomus, jonka tulee sisältää 15 artiklan 
perusteella suoritettujen tarkastusten 
lukumäärä ja tulokset sekä yksityiskohtaiset 
tiedot 8 artiklan nojalla toteutetuista 
toimenpiteistä. Kertomukseen sisällytettävät 
tilastotiedot on eriteltävä sukupuolen 
mukaan, ja sukupuolesta johtuvat 
ongelmat on tuotava esiin.
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Tarkistus 17
16 artiklan 2 kohta

Komissio esittää näiden kertomusten 
pohjalta kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Komissio esittää näiden kertomusten 
pohjalta kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle. Kertomukseen 
sisällytettävät tiedot on eriteltävä 
sukupuolen mukaan, ja sukupuolesta 
johtuvat ongelmat on tuotava esiin.



PE392.187v02-00 12/12 AD\694482FI.doc

FI

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko Laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin 
kohdistettavat seuraamukset

Viiteasiakirjat KOM(2007)0249 - C6-0143/2007 - 2007/0094(COD)

Asiasta vastaava valiokunta LIBE

Lausunnon antanut valiokunta
     Ilmoitettu istunnossa (pvä)

FEMM
19.6.2007

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Esther De Lange
3.7.2007

Valiokuntakäsittely 2.10.2007 20.11.2007

Hyväksytty (pvä) 20.11.2007

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

22
0
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Věra 
Flasarová, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Roselyne Lefrançois, Siiri Oviir, Marie 
Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa 
Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Jill Evans, Iratxe García Pérez, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Donata Gottardi, Anna Hedh, Filiz Hakaeva Hyusmenova


	694482fi.doc

