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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti käsiteltävänä olevaan direktiiviehdotukseen ja kannattaa 
täysin siinä asetettuja tavoitteita. Sellaisten, myös rikosoikeudellisten, toimenpiteiden ja 
seuraamusten käyttöönotto, jotka ehkäisevät työnantajia palkkaamasta laittomasti EU:n 
alueella oleskelevia kansalaisia, on paitsi keino torjua laitonta maahanmuuttoa, myös keino 
taata oikeudenmukaisen kilpailun kehittyminen markkinoilla ja korostaa välillisesti jokaisen 
työntekijän oikeutta ihmisarvoisiin ja asianmukaisiin työoloihin.

Maatalous on yksi pääasiallisista laittomien maahanmuuttajien työllistäjistä, koska 
maataloudessa tarvitaan työvoimaa – yleensä kausiluonteisesti – huolehtimaan tehtävistä, joita 
Euroopan kansalaiset ovat usein haluttomia tekemään (esimerkiksi tomaatinpoiminta 
Italiassa).  Yhteisön ulkopuolisen työvoiman käytölle maataloudessa ovat ominaisia lyhyet tai 
erittäin lyhyet mutta sitäkin intensiivisemmät työjaksot (useat lyhytkestoiset työjaksot samalla 
tilalla).

Koska laittomia työntekijöitä on huomattavan paljon ja koska työsuhteet ovat lyhytkestoisia, 
valmistelija katsoo, että Euroopan komission ehdotukseen olisi tehtävä joitakin muutoksia ja 
joitakin yleisiä tarkistuksia, joiden tarkoituksena on erityisesti säästää työnantajia 
ylimääräiseltä byrokratialta.

Valmistelija pitää ennen kaikkea erittäin kannatettavana periaatetta, että työnantajan on 
maksettava työntekijälle erääntyneet palkkasaatavat ja maksamattomat sosiaaliturvamaksut ja 
verot. Valmistelijan mielestä kuitenkin komission ehdottaman erääntyneiden palkkasaatavien 
automaattisen perintämenettelyn käyttöönotto johtaisi laittomasti maahan muuttaneiden 
työntekijöiden ja EU:n työntekijöiden erilaiseen kohteluun oikeusjärjestelmässä, mikä ei 
tunnu oikeutetulta. On vaikea ymmärtää, miksi työsuhteesta aiheutuviin velvoitteisiin olisi 
laittomien maahanmuuttajien tapauksessa sovellettava eri sääntöjä kuin työlainsäädännössä, 
jossa vallitsee yleinen periaate, jonka mukaan työntekijän tehtävänä on pyytää oikeusistuinta 
määrittämään hänelle kuuluvan saatavan määrä.

Erilaiseen kohteluun voisi perusteettomasti johtaa myös oletus työsuhteen kuuden kuukauden 
vähimmäiskestosta. Tämä koskee erityisesti pimeästi palkattuja EU:n työntekijöitä.  
Oletuksen vuoksi työnantajalla on velvollisuus todistaa, että työsuhteen todellinen kesto on 
ollut alle puoli vuotta. Tällainen velvollisuus todistaa päinvastaista on työnantajalle erityisen 
hankala (on helpompi todistaa, että jotakin on tapahtunut kuin että ei ole!), ja siitä tulee tälle 
ylimääräinen, täysin kohtuuton seuraamus, kun otetaan huomioon, että työsuhteen 
keskimääräinen kesto on maataloudessa noin 40 päivää. Oletuksella voisi olla myös sellainen 
nurinkurinen vaikutus, että se pikemminkin houkuttelisi yhteisön ulkopuolelta tulevia 
laittomia siirtolaisia näiden olettaessa voivansa saada kuitenkin vähintään kuuden kuukauden 
palkan, vaikka olisivat työskennelleet vain muutaman päivän.

Lopuksi valmistelija katsoo, että jäsenvaltioille on jätettävä enemmän liikkumavaraa 
kieltotoimenpiteiden suhteen, jotta ne voivat ottaa paremmin huomioon kunkin alan 
erityispiirteet ja kyseisten toimenpiteiden vaikutukset, sosiaaliset vaikutukset mukaan lukien.



PE402.795v01-00 4/7 PA\711756FI.doc

FI

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
työnantajat, jotka voivat olla joko 
liiketoiminnan harjoittajia tai 
oikeushenkilöitä, ilmoittamaan 
jäsenvaltioiden nimeämille toimivaltaisille 
viranomaisille kolmansien maiden 
kansalaisten työsuhteen alkamisesta ja 
päättymisestä viimeistään viikon kuluttua 
kyseisestä ajankohdasta.

2. Jäsenvaltioiden on velvoitettava 
työnantajat, jotka voivat olla joko 
liiketoiminnan harjoittajia tai 
oikeushenkilöitä, ilmoittamaan 
jäsenvaltioiden nimeämille toimivaltaisille 
viranomaisille kolmansien maiden 
kansalaisten työsuhteen alkamisesta ja 
päättymisestä viimeistään viikon kuluttua 
kyseisestä ajankohdasta. Kun jäsenvaltion 
lainsäädännössä jo säädetään 
työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle työsuhteen alkamisesta 
ja/tai siihen liittyvistä sen jälkeisistä 
toimenpiteistä, on kolmannen maan 
kansalaisen työsuhteesta ilmoitettava tälle 
samalle viranomaiselle. 

Or. it

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Joka tapauksessa jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen riittävän yhteistyön ja 
asianmukaisen keskinäisen tiedonvaihdon 
niiden kansallisten viranomaisten välillä, 
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joita asia koskee.

Or. it

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jokaisen laittomasti työskennelleen 
kolmannen maan kansalaisen 
palauttamisesta aiheutuvien kustannusten 
maksaminen, jos palauttamismenettelyt 
toteutetaan.

(b) jokaisen laittomasti työskennelleen 
kolmannen maan kansalaisen, joka on 
rekrytoitu ja tuotu jäsenvaltioon 
laittomaksi työntekijäksi, palauttamisesta 
aiheutuvien kustannusten maksaminen, jos 
palauttamismenettelyt toteutetaan.

Or. it

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) luotava mekanismeja sen 
varmistamiseksi, että erääntyneiden 
palkkasaatavien perimiseksi tarvittavat 
menettelyt käynnistyvät automaattisesti 
ilman, että kolmansien maiden 
kansalaisten tarvitsee esittää erillistä 
vaatimusta;

(a) toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että maassa 
laittomasti oleskeleva työntekijä voi 
pyytää erääntyneiden palkkasaatavien 
perimistä asiaa koskevien kansallisten 
menettelyiden mukaisesti;

Or. it
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) säädettävä, että työsuhteen oletetaan 
kestäneen vähintään kuusi kuukautta, 
paitsi jos työnantaja voi toisin todistaa.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
liiketoimintaa harjoittavaan työnantajaan 
voidaan tarvittaessa kohdistaa myös 
seuraavat toimenpiteet:

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
liiketoimintaa harjoittavaan työnantajaan 
voidaan vakavammissa tai erityisen 
vakavissa tapauksissa kohdistaa vähintään 
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yksi seuraavista toimenpiteistä:

Or. it

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Kun työnantaja on alihankkija, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pääasiallista toimeksiantajaa ja 
alihankintaketjun mahdollisia muita 
alihankkijoita vaaditaan maksamaan

1. Kun työnantaja on alihankkija, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työnantajana olevaa alihankkijaa ja 
tämän toimeksiantajaa vaaditaan 
maksamaan

Or. it
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