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NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu …,

jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan Euroopan unionin edun vuoksi 

kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön 

vuoden 2011 yleissopimus (yleissopimus nro 189)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan 

yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan ensimmäisen 

alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän1,

                                               

1 EUVL C …, s. .
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio kannustavat sellaisten työtä koskevien 

kansainvälisten yleissopimusten ratifiointiin, jotka Kansainvälinen työjärjestö on 

luokitellut ajan tasalla oleviksi, sillä näin edistetään Euroopan unionin pyrkimyksiä edistää 

sekä unionissa että sen ulkopuolella ihmisarvoista työtä, jonka tärkeä osatekijä on 

työntekijöiden suojelu ja työolojen parantaminen.

(2) Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön (ILO)

vuoden 2011 yleissopimuksen nro 189, jäljempänä 'yleissopimus', useimmat säännöt 

sisältyvät suureksi osaksi unionin säännöstöön sosiaalipolitiikan, syrjinnän torjunnan, sekä 

rikosasioissa ja turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön 

aloilla.

(3) Yleissopimuksen määräykset, jotka koskevat sellaisten kotitaloustyöntekijöiden suojelua, 

jotka ovat maahanmuuttajia, saattavat vaikuttaa työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen eli 

alaan, joka kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan.
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(4) Näin ollen jotkin yleissopimuksen osat kuuluvat unionin toimivaltaan, eivätkä jäsenvaltiot 

voi näiden osien osalta tehdä sitoumuksia unionin toimielinrakenteen ulkopuolella.

(5) Euroopan unioni ei voi ratifioida yleissopimusta, koska ainoastaan valtiot voivat olla sen 

osapuolia.

(6) Tässä tilanteessa jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten on tehtävä yhteistyötä 

yleissopimuksen ratifioimiseksi.

(7) Neuvoston olisi sen vuoksi valtuutettava ne jäsenvaltiot, joita työoloihin liittyvien 

vähimmäisvaatimusten alalla annettu unionin lainsäädäntö sitoo, ratifioimaan yleissopimus 

unionin edun vuoksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
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1 artikla

Jäsenvaltiot valtuutetaan ratifioimaan unionille perussopimusten nojalla annettuun toimivaltaan 

kuuluvilta osin kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva Kansainvälisen työjärjestön 

vuoden 2011 yleissopimus (yleissopimus nro 189).

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


