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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maassa laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavien seuraamusten säätämisestä on 
osa maahanmuuttopolitiikan lainsäädäntöpakettia, koska se mainittiin laillista maahanmuuttoa 
koskevassa toimintapoliittisessa suunnitelmassa1 ja komission tiedonannossa politiikan 
ensisijaisista tavoitteista kolmansien maiden kansalaisten laittoman maahanmuuton 
torjunnassa2 vuodelta 2006. Ehdotuksen jälkeen vuonna 2007 on annettu seuraavat 
ehdotukset:

 komission tiedonanto kiertomuutosta ja mobiliteettikumppanuuksista Euroopan unionin 
ja kolmansien maiden välillä3

 ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja 
oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten4

 ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella 
oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden 
hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista 
tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista5

 komission tiedonanto "Tehokkaammin pimeää työtä vastaan"6.

Käsiteltävänä olevan ehdotuksen tavoitteena on hidastaa laitonta maahanmuuttoa. Laillista 
maahanmuuttoa taas säännellään muilla säädöksillä. Ehdotuksissa, joilla säännellään 
maahanmuuttopolitiikkaa, erotetaan selvästi toisistaan laiton ja laillinen maahanmuutto. Tässä 
ehdotuksessa käsitellään yksinomaan laitonta maahanmuuttoa. Kokemuksesta tiedetään, että 
suurimpia vetovoimatekijöitä on mahdollisuus työllistyä EU:ssa. 

Ehdotuksen oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 3 kohdan b alakohta.

Eri arvioiden mukaan EU:n alueella oleskelee 4,5–8 miljoonaa kolmansien maiden 
kansalaista. Laiton työnteko on keskittynyt tietyille aloille, joita ovat mm. rakennusala, 
maatalous, siivous sekä hotelli- ja ravintola-ala.

Päätöslauselmassaan politiikan ensisijaisista tavoitteista kolmansien maiden kansalaisten 
laittoman maahanmuuton torjunnassa Euroopan parlamentti kehotti unionia ja jäsenvaltioita 
"toteuttamaan vakaita toimia maahanmuuttajien laittoman työnteon torjumiseksi ottamalla 
käyttöön erilaisia työnantajiin kohdistuvia rangaistuksia, tehostamalla työpaikoilla tehtäviä 
tarkastuksia niiden inhimillisten ja materiaalisten voimavarojen perusteella, joita tarvitaan 
laittoman työhönoton torjumiseksi, sekä edistämällä toimenpiteitä maahanmuuttajien 
suojelemiseksi".

                                               
1 KOM(2005)0669.
2 KOM(2006)0402.
3 KOM(2007)0248.
4 KOM(2007)0637.
5 KOM(2007)0638.
6 KOM(2007)0628.
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Ehdotuksessa noudatetaan kahta pääperiaatetta:

 laittomien maahanmuuttajien työhönotosta aiheutuvien seuraamusten olisi oltava 
oikeasuhteisia, varoittavia ja tehokkaita

 olisi sovellettava toissijaisuusperiaatetta. 

On ilman muuta selvää, että laittoman maahanmuuton torjunnan yhteisiä määritelmiä, 
lähestymistapoja ja vähimmäisnormeja tarvitaan yhteisön maahanmuuttopolitiikan perustaksi.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Säännösten ei tulisi kohdistua niihin 
kolmansien maiden kansalaisiin, jotka 
oleskelevat EU:n alueella laillisesti. 
Säännösten soveltamisalan ulkopuolelle 
suljetaan siis sellaiset kolmansien maiden 
kansalaiset, jotka ovat oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen yhteisön alueella 
käyttävien unionin kansalaisten 
perheenjäseniä, ja ne, joilla on yhtäältä 
yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta 
kyseisten kolmansien maiden välillä 
tehtyjen sopimusten nojalla unionin 
kansalaisten kanssa yhtäläinen oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen. Soveltamisalan 
ulkopuolelle suljetaan myös sellaiset 
kolmansien maiden kansalaiset, joiden 
tilanteeseen sovelletaan yhteisön oikeutta, 
esimerkiksi ne, jotka työskentelevät 
laillisesti toisessa jäsenvaltiossa ja jotka 
palveluntarjoaja on lähettänyt toiseen 
jäsenvaltioon palvelujen tarjoamista varten.

(4) Säännösten ei tulisi kohdistua niihin 
kolmansien maiden kansalaisiin, jotka 
oleskelevat EU:n alueella laillisesti. 
Säännösten soveltamisalan ulkopuolelle 
suljetaan siis sellaiset kolmansien maiden 
kansalaiset, jotka oleskelevat laillisesti 
jossakin jäsenvaltiossa mutta joilla ei ole 
lupaa työskennellä sen alueella,
kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 
yhteisön alueella käyttävien unionin 
kansalaisten perheenjäseniä, ja ne, joilla on 
yhtäältä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja 
toisaalta kyseisten kolmansien maiden 
välillä tehtyjen sopimusten nojalla unionin 
kansalaisten kanssa yhtäläinen oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen. Soveltamisalan 
ulkopuolelle suljetaan myös sellaiset 
kolmansien maiden kansalaiset, joiden 
tilanteeseen sovelletaan yhteisön oikeutta, 
esimerkiksi ne, jotka työskentelevät 
laillisesti toisessa jäsenvaltiossa ja jotka 
palveluntarjoaja on lähettänyt toiseen 
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jäsenvaltioon palvelujen tarjoamista varten.

Or. sk

Perustelu

Tarkistuksen ensimmäinen osa on vain slovakian kieltä koskeva korjaus.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta yleistä kieltoa noudatettaisiin ja 
jotta rikkomisia voitaisiin ehkäistä, 
jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
asianmukaisista seuraamuksista.
Seuraamusten tulisi sisältää taloudellisia 
seuraamuksia ja maksuja, joilla korvataan 
laittomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten palauttamisesta 
aiheutuvia kustannuksia.

(7) Jotta yleistä kieltoa noudatettaisiin ja 
jotta rikkomisia voitaisiin ehkäistä, 
jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
asianmukaisista seuraamuksista.
Seuraamusten tulisi sisältää taloudellisia 
seuraamuksia. Taloudellisten 
seuraamusten määrää päättäessään 
jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon 
tarpeen korvata kustannukset, jotka 
aiheutuvat niiden velvoitteesta varmistaa, 
että työnantajat maksavat laittomasti 
työskennelleille kolmansien maiden 
kansalaisille kaikki palkkasaatavat, sekä 
tarvittaessa kustannukset, jotka 
aiheutuvat maksujen lähettämisestä 
maahan, johon laittomasti työskennellyt 
kolmannen maan kansalainen on 
palannut, palautettu tai karkotettu.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Työnantajaa olisi joka tapauksessa 
vaadittava maksamaan kolmannen maan 

(8) Työnantajaa olisi joka tapauksessa 
vaadittava maksamaan kolmannen maan 
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kansalaiselle tämän palkkasaatavat sekä
maksamatta olevat verot ja 
sosiaaliturvamaksut.

kansalaiselle tämän palkkasaatavat. Jos 
palkkaa ei pystytä määrittelemään, sen 
olisi periaatteessa perustuttava 
kansallisen lainsäädännön mukaiseen 
vähimmäispalkkaan tai, jos kansallisessa 
lainsäädännössä ei ole määritelty 
vähimmäispalkkaa, palkkaan, joka 
katsotaan sellaiseksi vähimmäistuloksi, 
joka oikeuttaa asianomaisen jäsenvaltion 
kansalaiset saamaan sosiaaliavustuksia 
kyseisessä jäsenvaltiossa, tai kyseisellä 
ammattialalla sovellettaviin 
työehtosopimuksiin tai käytäntöihin 
jäsenvaltiossa, johon työnantaja on 
sijoittunut. Työnantajaa olisi vaadittava 
maksamaan tarvittaessa myös kaikki 
kustannukset, jotka aiheutuvat 
palkkasaatavien lähettämisestä maahan, 
johon laittomasti työskennellyt 
kolmannen maan kansalainen on 
palannut, palautettu tai karkotettu.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Työnantajaa olisi myös vaadittava 
maksamaan jäsenvaltiolle, johon hän 
sijoittunut, niitä veroja ja 
sosiaaliturvamaksuja vastaavan määrän, 
jotka työnantaja olisi maksanut, jos 
laittomasti työskennellyt kolmannen maan 
kansalainen olisi työskennellyt laillisesti.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Koska alihankinta on yleistä tietyillä 
aloilla, joihin tämä ongelma liittyy, on 
tarpeen varmistaa, että kaikki 
alihankintaketjussa mukana olevat 
yritykset ovat yhteisvastuullisia sille 
työnantajalle määrätyistä taloudellisista 
seuraamuksista, joka on 
alihankintaketjun päässä ottanut 
palvelukseen laittomasti oleskelevia 
kolmansien maiden kansalaisia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Rikoksesta olisi määrättävä tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat 
rikosoikeudelliset seuraamukset, joita olisi 
voitava soveltaa myös oikeushenkilöihin
kaikkialla yhteisössä, koska monet 
työnantajat ovat oikeushenkilöitä.

(17) Rikoksesta olisi määrättävä tehokkaat, 
oikeasuhteiset ja varoittavat 
rikosoikeudelliset seuraamukset, joita olisi 
voitava soveltaa työnantajiin kaikkialla 
yhteisössä, olipa työnantaja luonnollinen 
tai oikeushenkilö, sekä oikeushenkilöiden 
oikeudellisiin edustajiin.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta voidaan varmistaa (20) Jotta voidaan varmistaa tämän 
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lainvalvonnan riittävä taso ja välttää 
merkittävät erot eri jäsenvaltioiden 
lainvalvontatoimien välillä, olisi 
tarkastettava tietty osuus kuhunkin 
jäsenvaltioon sijoittuneista yrityksistä.

direktiivin täytäntöönpanon tyydyttävä
taso ja vähentää mahdollisimman pitkälti 
merkittäviä eroja eri jäsenvaltioiden 
lainvalvontatoimien välillä, olisi 
tarkastettava tietty osuus kuhunkin 
jäsenvaltioon sijoittuneista yrityksistä. 
Nämä tarkastukset voidaan toteuttaa 
muiden tarkastusten, kuten työterveyttä ja 
-turvallisuutta koskevien normien 
noudattamista työpaikoilla koskevan 
seurannan yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ’työnteolla’ toiminnan harjoittamista 
korvausta vastaan toisen henkilön lukuun 
ja tämän johdolla;

(b) ’työnteolla’ sellaisen toiminnan 
harjoittamista, josta on tai olisi 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
mukaan maksettava korvaus, työnantajan 
lukuun tai tämän johdolla;

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) ’työnantajalla’ ketä tahansa henkilöä, 
myös oikeushenkilöä, joiden lukuun ja 
joiden johdolla kolmannen maan 
kansalainen harjoittaa toimintaa korvausta 
vastaan;

(e) ’työnantajalla’ ketä tahansa 
luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka
lukuun tai jonka johdolla kolmannen maan 
kansalainen harjoittaa toimintaa, josta on 
tai olisi sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön mukaan maksettava 
korvaus; tämä määritelmä koskee 
tilapäistä työvoimaa välittäviä yrityksiä;
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Or. en

Perustelu

Työnantaja olisi määriteltävä luonnolliseksi tai oikeushenkilöksi, ja määritelmään olisi 
sisällytettävä tilapäistä työvoimaa välittävät yritykset.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) 'oikeushenkilöllä' oikeudellista 
kokonaisuutta, jolla on oikeushenkilön 
asema sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön perusteella, lukuun 
ottamatta valtioita tai julkisyhteisöjä 
niiden käyttäessä julkista valtaa sekä 
julkisoikeudellisia kansainvälisiä 
järjestöjä.

Or. en

Perustelu

Tiettyjen oikeushenkilöiden, kuten valtion julkisyhteisöjen ja julkisoikeudellisten 
kansainvälisten järjestöjen, ei pitäisi kuulua direktiivin soveltamisalan piiriin.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) ’alihankkijalla’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, jolle on annettu 
tehtäväksi toteuttaa kaikki aiemmin 
tehtyyn sopimukseen perustuvat 
velvoitteet tai osa niistä.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vaatia kolmansien maiden kansalaisia 
esittämään oleskelulupa tai muu 
oleskeluoikeuden antava asiakirja, joka on 
voimassa kyseisen työsuhteen ajan;

(a) vaatia kolmansien maiden kansalaisia 
esittämään ennen työsuhteen alkua 
kyseisen työsuhteen ajan voimassa oleva 
oleskelulupa tai muu oleskeluoikeuden 
antava asiakirja;

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jäljentää tai kirjata muistiin
oleskeluluvan tai muun oleskeluoikeuden 
antavan asiakirjan sisältö ennen 
työsuhteen alkua;

(b) säilyttää oleskeluluvan tai muun 
oleskeluoikeuden antavan asiakirjan
jäljennös tai merkinnät saatavilla koko 
työsuhteen ajan ja vähintään vuoden sen 
jälkeen jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten tarkastusta varten;

Or. en

Perustelu

Tarkastusten helpottamiseksi on tarpeen säilyttää jäljennös tai merkinnät saatavilla vielä 
vähintään vuoden ajan työsuhteen jälkeen.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) säilyttää jäljennös tai merkinnät 
ainakin työsuhteen ajan jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten tarkastusta 
varten.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) ilmoittaa jäsenvaltion nimeämille 
toimivaltaisille viranomaisille kolmansien 
maiden kansalaisten työsuhteen 
alkamisesta ja arvioidusta kestosta kunkin 
jäsenvaltion lainsäädännössä asetetun 
ajan kuluessa, joka ei asianmukaisesti 
perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta 
saa olla yli kymmenen päivää ennen 
työsuhteen alkua;

Or. en

(Tarkistukseen on otettu osia 2 kohdasta.)

Perustelu

Väärinkäsitysten välttämiseksi kansallisessa lainsäädännössä olisi määriteltävä määräaika, 
johon mennessä toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettava asiasta.
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) ilmoittaa jäsenvaltion nimeämille 
toimivaltaisille viranomaisille kolmansien 
maiden kansalaisten työsuhteen 
päättymisestä kunkin jäsenvaltion 
lainsäädännössä asetetun ajan kuluessa, 
joka ei asianmukaisesti perusteltuja 
tapauksia lukuun ottamatta saa olla yli 
kymmenen päivää työsuhteen päättymisen 
jälkeen;

Or. en

Perustelu

Väärinkäsitysten välttämiseksi kansallisessa lainsäädännössä olisi määriteltävä määräaika, 
johon mennessä toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettava asiasta.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. en

(Tämä säännös on otettu huomioon parlamentin esittämässä 1 kohdan c a alakohtaa (uusi) 
koskevassa tarkistuksessa.)
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työnantajien katsotaan täyttäneen 1 kohdan 
a alakohdassa säädetty velvollisuus, paitsi 
jos oleskelulupana tai muuna 
oleskeluoikeuden antavana asiakirjana 
esitetty asiakirja on selvästi väärä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työnantajien katsotaan täyttäneen 
1 kohdassa säädetty velvollisuus, paitsi jos 
oleskelulupana tai muuna oleskeluoikeuden 
antavana asiakirjana esitetty asiakirja 
sisältää sellaisia poikkeamia, että 
kohtuullisen tarkan työnantajan pitäisi 
havaita ne, tai jos voidaan osoittaa, että 
työnantaja ei ole voinut olla tietämätön 
siitä, että kyseinen asiakirja on 
väärennös.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Työnantajien velvollisuuksien 
noudattamisen seuraukset
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työnantajia ei voida asettaa vastuuseen 3 
artiklan rikkomisesta, jos he voivat 
osoittaa täyttäneensä 4 artiklassa säädetyt 
velvollisuudet. 

Or. en

Perustelu

Artikla on tarpeeton.
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Tarkistus 20

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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vastuuta laittomien maahanmuuttajien palauttamisesta ei voi asettaa työnantajille. 
Direktiivillä ei pitäisi vaatia työnantajia maksamaan jokaisen laittomasti työskennelleen 
kolmannen maan kansalaisen palauttamisesta aiheutuvia kustannuksia, jos 
palauttamismenettelyt toteutetaan. Sen sijaan työnantajille, jotka ottavat työhön laittomasti 
oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia, voidaan asettaa taloudellisia seuraamuksia, jotka 
kattaisivat myös palauttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikki laittomasti työskennelleiden 
kolmansien maiden kansalaisten 
erääntyneet palkkasaatavat;

(a) kaikki laittomasti työskennelleiden 
kolmansien maiden kansalaisten 
erääntyneet palkkasaatavat; palkan 
sovituksi tasoksi oletetaan kansallisen 
lainsäädännön mukainen 
vähimmäispalkka paitsi, jos työntekijä voi 
toisin osoittaa. Niissä jäsenvaltioissa, 
joissa minimipalkkaa ei ole määritelty, 
sovittu palkan taso määritellään sen 
vähimmäistulon perusteella, joka 
oikeuttaa asianomaisen jäsenvaltion 
kansalaiset saamaan sosiaaliavustuksia 
kyseisessä jäsenvaltiossa, tai kyseisellä 
ammattialalla sovellettavien 
työehtosopimusten tai käytäntöjen 
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mukaisen tason perusteella.

Or. en

Perustelu

Työntekijälle on maksettava kaikki palkkasaatavat olettaen, että sopimus oli tehty vähintään 
kuudeksi kuukaudeksi paitsi, jos työnantaja voi toisin osoittaa. Tapauksissa, joissa 
työntekijälle maksettavaa palkkaa ei voida määritellä muilla tavoin, laskentamenetelmä 
perustuu vähintään vähimmäispalkkaan tai tietyllä alalla työehtosopimusneuvotteluissa 
sovittuun palkkaan.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(b) kaikkia niitä veroja ja 
sosiaaliturvamaksuja vastaava määrä, 
jotka työnantaja olisi maksanut, jos 
kolmannen maan kansalainen olisi 
työskennellyt laillisesti, niihin liittyvät 
hallinnolliset sakot mukaan luettuina; sekä

Or. en

Perustelu

Kyseessä on niitä veroja ja sosiaaliturvamaksuja vastaavan määrän maksaminen, jotka 
työnantaja olisi maksanut, jos kolmannen maan kansalainen olisi työskennellyt laillisesti, 
olettaen, että sopimus olisi tehty vähintään kuudeksi kuukaudeksi, kuten edellisessä 
tarkistuksessa todetaan.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tarvittaessa kaikki kustannukset, 
jotka aiheutuvat maksujen lähettämisestä 
maahan, johon laittomasti työskennellyt 
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kolmannen maan kansalainen on 
palannut, palautettu tai karkotettu. 

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan 
soveltamista varten jäsenvaltioiden on

2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan 
soveltamista varten jäsenvaltioiden luotava 
mekanismeja sen varmistamiseksi, että 
erääntyneiden palkkasaatavien perimiseksi 
tarvittavat menettelyt käynnistyvät 
automaattisesti ilman, että kolmansien 
maiden kansalaisten tarvitsee esittää 
erillistä vaatimusta;

(a) luotava mekanismeja sen 
varmistamiseksi, että erääntyneiden 
palkkasaatavien perimiseksi tarvittavat 
menettelyt käynnistyvät automaattisesti 
ilman, että kolmansien maiden kansalaisten 
tarvitsee esittää erillistä vaatimusta;
(b) säädettävä, että työsuhteen oletetaan 
kestäneen vähintään kuusi kuukautta, paitsi 
jos työnantaja voi toisin todistaa.

2 a. Edellä olevan 1 kohdan a ja 
b alakohdan soveltamista varten 
jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
työsuhteen oletetaan kestäneen vähintään 
kuusi kuukautta, paitsi jos työnantaja tai 
työntekijä voi toisin todistaa.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on toteutettava 10 Poistetaan.
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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.

Or. en

Perustelu

Vastaavanlainen säännös sisältyy ihmiskaupasta annettuun direktiiviin 2004/81/EY. Tässä 
tapauksessa kyseinen sääntely katsotaan tarpeettomaksi – paitsi edellä mainitun direktiivin 
piiriin kuuluvien ihmiskaupan uhrien osalta.

Tarkistus 26

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 harjoittaessaan 3 artiklaa 
rikkovia työnantajia koskevat tarvittaessa
myös seuraavat toimenpiteet:

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) sulkeminen julkisten etuuksien, tukien 
ja avustusten ulkopuolelle enintään 
viideksi vuodeksi;

(a) sulkeminen julkisten etuuksien, tukien 
ja avustusten, myös jäsenvaltioiden 
hallinnoiman EU:n rahoituksen,
ulkopuolelle enintään viideksi vuodeksi;
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Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) rikkomisen suorittamiseen käytettyjen 
laitosten pysyvä tai väliaikainen 
sulkeminen.

(d) rikkomisen suorittamiseen käytettyjen 
laitosten pysyvä tai väliaikainen 
sulkeminen tai kyseiseen liiketoimintaan 
oikeuttavan luvan peruminen 
väliaikaisesti tai pysyvästi, jos se on 
perusteltua erityisesti tilanteen 
vakavuuden tai kyseisen työnantajan 
palveluksessa laittomasti työskentelevien 
kolmansien maiden kansalaisten osuuden 
vuoksi.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Alihankinta

1. Kun työnantaja on alihankkija, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pääasiallista toimeksiantajaa ja 
alihankintaketjun mahdollisia muita 
alihankkijoita vaaditaan maksamaan
(a) 6 artiklan mukaisesti määrättävät 
seuraamukset, ja
(b) 7 artiklan mukaisesti perittävät 
palkkasaatavat.
2. Pääasiallinen toimeksiantaja ja muut 
alihankintaketjussa mukana olevat 
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alihankkijat ovat 1 kohdan nojalla 
yhteisvastuullisia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta takautumisoikeutta 
koskevan kansallisen lainsäädännön 
säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Jos yhtiöiden välinen palvelujen tarjontaa koskeva suhde (joka kuuluu kauppa- ja/tai 
siviilioikeuden piiriin) sekoitetaan yhtiön sisäiseen työnantajan ja työntekijöiden väliseen 
palvelussuhteeseen (joka kuuluu työlainsäädännön piiriin), ei luoda hyvää perustaa 
pääasiallisen toimeksiantajan vastuuvelvollisuuden laajentamiselle alihankkijoihin nähden. 
Käytännössä oikeushenkilö ei voi olla vastuussa toisesta. Todellinen alihankintaketjujen 
ongelma olisi ratkaistava tarkastusten avulla.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) rikkominen jatkuu tai toistuu sen 
jälkeen kun toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset tai tuomioistuimet ovat 
edeltävien kahden vuoden aikana 
todenneet kahdesti, että työnantaja on 
rikkonut 3 artiklaa;

(a) rikkominen jatkuu tai toistuu sen 
jälkeen kun toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset tai tuomioistuimet ovat 
antaneet kaksi erillistä lopullista päätöstä, 
joiden nojalla työnantajan on todettu 
rikkoneen 3 artiklaa, ja päätöksissä 
viitataan tosiseikkoihin, jotka ovat 
tapahtuneet kahden vuoden aikana;

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rikkomisen kohteena on huomattava 
määrä laittomasti työskenteleviä 
kolmansien maiden kansalaisia. Tämän 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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edellytyksen katsotaan täyttyvän, jos 
laitonta työtä tekee vähintään neljä 
kolmansien maiden kansalaista;

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osallisuus 1 artiklassa tarkoitettuun 
toimintaan tai yllyttäminen siihen 
katsotaan rikokseksi.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osallisuus tai avunanto 1 artiklassa 
tarkoitettuun toimintaan tai yllyttäminen 
siihen tai sen salassapito katsotaan 
rikokseksi. 

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) oikeuden menettäminen julkisiin 
etuisuuksiin tai tukiin;

(a) oikeuden menettäminen julkisiin 
etuisuuksiin, tukiin tai avustuksiin, 
jäsenvaltioiden hallinnoima EU:n 
rahoitus mukaan luettuna;

Or. en
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Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 10 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettujen 
rangaistavien tekojen osalta 
jäsenvaltioiden on myönnettävä 
direktiivin 2004/81/EY 4–15 artiklan 
säännösten nojalla oleskelulupa, jonka 
voimassaoloaika on rajoitettu sen 
mukaan, miten kauan asianomainen 
kansallinen menettely kestää, sellaisille 
kolmansien maiden kansalaisille, jotka 
ovat ihmiskaupan uhreja ja jotka tekevät 
yhteistyötä menettelyissä työnantajaa 
vastaan.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vähintään 10 prosentissa niiden alueelle
sijoittautuneista yrityksistä suoritetaan 
vuosittain tarkastus, jonka tarkoituksena 
on valvoa maassa laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten työntekoa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella suoritetaan tehokkaita ja 
riittäviä tarkastuksia, joiden tarkoituksena 
on valvoa maassa laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten työntekoa.

Or. en
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Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarkastettavat yritykset valitaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten laatiman riskinarvioinnin 
perusteella ottaen huomioon muun 
muassa yrityksen toimiala ja mahdolliset 
aiemmat säännösten rikkomiset.

2. Jäsenvaltioiden on riskinarviointien 
perusteella yksilöitävä säännöllisesti 
toimialat, joilla laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten työnteko 
niiden alueella on yleistä. Jäsenvaltioiden 
on julkistettava riskinarviointien 
perusteella yksilöidyt alat.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi arvioitava laittomien maahanmuuttajien työnteon keskittyminen eri 
aloille. Se auttaisi keskittämään tarkastukset aloille, joilla riski on suurempi, mikä vähentäisi 
vaadittavien tarkastusten määrää. Näin voitaisiin alentaa tässä direktiivissä tarkoitettujen 
toimien täytäntöönpanon kustannuksia.

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kullakin edellä 2 kohdan mukaisesti 
yksilöidyllä alalla tarkastetaan vuosittain 
vähintään viisi prosenttia työpaikoista, 
ellei jäljempänä 2 b kohdan 
soveltamisesta muuta johdu, jotta voidaan 
valvoa maassa laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
työntekoa.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi arvioitava laittomien maahanmuuttajien työnteon keskittyminen eri 
aloille. Se auttaisi keskittämään tarkastukset aloille, joilla riski on suurempi, mikä vähentäisi 
vaadittavien tarkastusten määrää. Näin voitaisiin alentaa tässä direktiivissä tarkoitettujen 
toimien täytäntöönpanon kustannuksia.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jäsenvaltioiden on saavutettava 
edellä 2 a kohdassa tarkoitettu viiden 
prosentin taso … mennessä*. 
*Kolmen vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Kun kyseessä ovat lähetetyt 
työntekijät, jotka ovat kolmansien maiden 
kansalaisia, jäsenvaltioiden tarkastuksista 
vastaavat yksiköt voivat käyttää hyväkseen 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 96/71/EY* 
tarkoitettua yhteistyötä ja tietojen vaihtoa 
tarkistaakseen, että kyseiset kolmansien 
maiden kansalaiset työskentelevät 
laillisesti alkuperäjäsenvaltiossa.
EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1.
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Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 kolmen vuoden välein laatimalla 
kertomus, jonka tulee sisältää 15 artiklan 
2 kohdan mukaisesti yksilöidyt alat,
15 artiklan 3 kohdan perusteella 
suoritettujen tarkastusten lukumäärä ja 
tulokset sekä yksityiskohtaiset tiedot 
8 artiklan nojalla toteutetuista 
toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää näiden kertomusten 
pohjalta kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Komissio toimittaa näiden kertomusten 
pohjalta kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kahdentoista 
kuukauden kuluessa jäsenvaltioiden 
toimittamien kertomuksen 
vastaanottamisesta. Kertomus voi sisältää 
ehdotuksia direktiivin tarkistamiseksi.

Or. en
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