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Tarkistus 24
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on 
EU:n kansalaisten perusvapaus ja yksi 
unionin sisämarkkinoiden pilareista, joka 
on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 45 artiklaan. Sen 
täytäntöönpanoa on kehitetty edelleen 
unionin lainsäädännöllä, jolla pyritään 
takaamaan unionin kansalaisille ja heidän 
perheenjäsenilleen myönnettyjen 
oikeuksien täysimääräinen harjoittaminen.

(1) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on 
EU:n kansalaisten perusvapaus ja -oikeus 
ja yksi unionin sisämarkkinoiden pilareista, 
joka on kirjattu Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 45
artiklaan. Työntekijöiden vapaaseen 
liikkuvuuteen liittyvien oikeuksien olisi 
oltava kaikkien henkilöiden käytettävissä 
heidän asemastaan riippumatta. Sen 
täytäntöönpanoa on kehitetty edelleen 
unionin lainsäädännöllä, jolla pyritään 
takaamaan unionin kansalaisille ja heidän 
perheenjäsenilleen myönnettyjen 
oikeuksien täysimääräinen harjoittaminen.
On olennaisen tärkeää varmistaa, että 
tämän perusvapauden harjoittamisessa 
otetaan aina huomioon naisten ja miesten 
välisen tasa-arvon periaate sekä 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
koko unionissa.

Or. en

Tarkistus 25
Thomas Händel
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on 
keskeinen tekijä myös todellisten unionin 
työmarkkinoiden kehittämisessä, jotta 
työntekijät voivat siirtyä korkean 
työttömyyden alueilta työvoimapulasta 
kärsiville alueille, useammat ihmiset voivat 
löytää taidoilleen paremmin soveltuvia 
työpaikkoja ja voidaan torjua 
työmarkkinoiden pullonkauloja.

(2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on 
keskeinen tekijä myös todellisten unionin 
työmarkkinoiden kehittämisessä, jotta 
työntekijät voivat siirtyä työvoimapulasta 
kärsiville alueille, useammat ihmiset voivat 
löytää taidoilleen paremmin soveltuvia 
työpaikkoja ja voidaan torjua 
työmarkkinoiden pullonkauloja.
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Or. de

Tarkistus 26
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on 
keskeinen tekijä myös todellisten unionin 
työmarkkinoiden kehittämisessä, jotta 
työntekijät voivat siirtyä korkean 
työttömyyden alueilta työvoimapulasta 
kärsiville alueille, useammat ihmiset voivat 
löytää taidoilleen paremmin soveltuvia 
työpaikkoja ja voidaan torjua 
työmarkkinoiden pullonkauloja.

(2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on 
keskeinen tekijä myös todellisten unionin 
työmarkkinoiden kehittämisessä, jotta 
työntekijät voivat siirtyä työvoimapulasta 
kärsiville alueille, useammat ihmiset voivat 
löytää taidoilleen paremmin soveltuvia 
työpaikkoja ja voidaan torjua 
työmarkkinoiden pullonkauloja.

Or. en

Tarkistus 27
Thomas Händel
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Olisi edistettävä vapaaehtoista 
liikkuvuutta unionissa. Työntekijöiden 
vapaa liikkuminen ei kuitenkaan saisi 
johtaa aivovuotoon alkuperämaassa 
vallitsevien huonojen näkymien vuoksi. 
Tällainen aivovuoto ei ole pitkän 
aikavälin ratkaisu kriiseihin ja 
joukkotyöttömyyteen.

Or. de

Tarkistus 28
Thomas Händel
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa (3) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa 
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kaikille kansalaisille oikeuden muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon 
työskentelemään ja asua siellä työskentelyä 
varten. Oikeudella annetaan suoja 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä 
työhön, palkkaukseen ja muihin työoloihin 
ja työehtoihin liittyvissä asioissa 
turvaamalla yhdenvertainen kohtelu 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa. Sitä ei pidä sekoittaa palvelujen 
tarjoamisen vapauteen, johon kuuluu 
yritysten oikeus suorittaa palveluja 
toisessa jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä 
ne voivat lähettää omia työntekijöitään 
tilapäisesti (”työkomennukselle”) toiseen 
jäsenvaltioon suorittamaan tehtäviä, joita 
palvelun tarjoaminen siellä edellyttää.

kaikille kansalaisille oikeuden muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon 
työskentelemään ja asua siellä työskentelyä 
varten. Oikeudella annetaan suoja 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä 
työhön, palkkaukseen ja muihin työoloihin 
ja työehtoihin liittyvissä asioissa 
turvaamalla yhdenvertainen kohtelu 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa. Syrjinnältä olisi suojeltava myös 
rajatyöntekijöitä joiden työ- ja 
asuinpaikka ovat eri jäsenvaltioissa.

Or. de

Tarkistus 29
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa 
kaikille kansalaisille oikeuden muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon 
työskentelemään ja asua siellä työskentelyä 
varten. Oikeudella annetaan suoja 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä 
työhön, palkkaukseen ja muihin työoloihin 
ja työehtoihin liittyvissä asioissa 
turvaamalla yhdenvertainen kohtelu 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa. Sitä ei pidä sekoittaa palvelujen 
tarjoamisen vapauteen, johon kuuluu 
yritysten oikeus suorittaa palveluja 
toisessa jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä 
ne voivat lähettää omia työntekijöitään 
tilapäisesti (”työkomennukselle”) toiseen 
jäsenvaltioon suorittamaan tehtäviä, joita 
palvelun tarjoaminen siellä edellyttää.

(3) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa 
kaikille kansalaisille oikeuden muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon 
työskentelemään ja asua siellä työskentelyä 
varten. Oikeudella annetaan suoja 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä 
työhön, palkkaukseen ja muihin työoloihin 
ja työehtoihin liittyvissä asioissa 
turvaamalla yhdenvertainen kohtelu 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa. Menettelyyn ja täytäntöönpanoon 
liittyvät oikeudet ovat keskeisiä välineitä, 
joiden avulla kansalaiset voivat vaatia 
oikeuksiaan, ja niiden olisi oltava 
kaikkien unionissa liikkuvien 
kansalaisten käytettävissä riippumatta 
heidän asemastaan tai siitä, siirtyvätkö he
toiseen jäsenvaltioon 45 artiklan vai 
muiden säännösten mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 30
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa 
kaikille kansalaisille oikeuden muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon 
työskentelemään ja asua siellä työskentelyä 
varten. Oikeudella annetaan suoja 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä 
työhön, palkkaukseen ja muihin työoloihin 
ja työehtoihin liittyvissä asioissa 
turvaamalla yhdenvertainen kohtelu 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa. Sitä ei pidä sekoittaa palvelujen 
tarjoamisen vapauteen, johon kuuluu 
yritysten oikeus suorittaa palveluja 
toisessa jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä 
ne voivat lähettää omia työntekijöitään 
tilapäisesti (”työkomennukselle”) toiseen 
jäsenvaltioon suorittamaan tehtäviä, joita 
palvelun tarjoaminen siellä edellyttää.

(3) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa 
kaikille kansalaisille oikeuden muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon 
työskentelemään ja asua siellä työskentelyä 
varten. Oikeudella annetaan suoja 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä 
työhön, palkkaukseen ja muihin työoloihin 
ja työehtoihin liittyvissä asioissa 
turvaamalla yhdenvertainen kohtelu 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 31
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa 
kaikille kansalaisille oikeuden muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon 
työskentelemään ja asua siellä työskentelyä 
varten. Oikeudella annetaan suoja 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä 
työhön, palkkaukseen ja muihin työoloihin 
ja työehtoihin liittyvissä asioissa 
turvaamalla yhdenvertainen kohtelu 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa. Sitä ei pidä sekoittaa palvelujen 

(3) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa 
kaikille kansalaisille oikeuden muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon 
työskentelemään ja asua siellä työskentelyä 
varten. Oikeudella annetaan suoja 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä, 
mikä koskee myös rajat ylittäviä 
työntekijöitä, unionin lainsäädännön 
mukaisesti ilman asuinpaikkaan liittyvää 
erottelua työhön, palkkaukseen ja muihin 
työoloihin ja työehtoihin liittyvissä asioissa 
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tarjoamisen vapauteen, johon kuuluu 
yritysten oikeus suorittaa palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä ne voivat 
lähettää omia työntekijöitään tilapäisesti
(”työkomennukselle”) toiseen 
jäsenvaltioon suorittamaan tehtäviä, joita 
palvelun tarjoaminen siellä edellyttää.

turvaamalla yhdenvertainen kohtelu 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa. Työntekijöiden yhtäläistä kohtelua 
on noudatettava aina asianomaisessa 
jäsenvaltiossa voimassa olevien sääntöjen 
mukaisesti riippumatta siitä, ovatko 
säännöt kansallisen lainsäädännön vai 
työehtosopimusten mukaisia. 
Työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ei 
voida koskaan käyttää epätasa-arvoiseen 
kohteluun. Sitä ei pidä sekoittaa palvelujen 
tarjoamisen vapauteen, johon kuuluu 
yritysten oikeus suorittaa palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä ne voivat 
lähettää omia työntekijöitään tilapäisesti
(”työkomennukselle”) toiseen 
jäsenvaltioon suorittamaan tehtäviä, joita 
palvelun tarjoaminen siellä edellyttää.

Or. en

Tarkistus 32
Traian Ungureanu, Edit Bauer
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa 
kaikille kansalaisille oikeuden muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon 
työskentelemään ja asua siellä työskentelyä 
varten. Oikeudella annetaan suoja 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä 
työhön, palkkaukseen ja muihin työoloihin 
ja työehtoihin liittyvissä asioissa 
turvaamalla yhdenvertainen kohtelu 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa. Sitä ei pidä sekoittaa palvelujen 
tarjoamisen vapauteen, johon kuuluu 
yritysten oikeus suorittaa palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä ne voivat 
lähettää omia työntekijöitään tilapäisesti
(”työkomennukselle”) toiseen 
jäsenvaltioon suorittamaan tehtäviä, joita 
palvelun tarjoaminen siellä edellyttää.

(3) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa 
kaikille kansalaisille oikeuden muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon 
työskentelemään ja asua siellä työskentelyä 
varten. Oikeudella annetaan suoja 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä 
työhön, palkkaukseen ja muihin työoloihin 
ja työehtoihin liittyvissä asioissa 
turvaamalla yhdenvertainen kohtelu 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa. Sitä ei pidä sekoittaa palvelujen 
tarjoamisen vapauteen, johon kuuluu 
yritysten oikeus suorittaa palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä ne voivat 
lähettää omia työntekijöitään tilapäisesti
(”työkomennukselle”) toiseen 
jäsenvaltioon suorittamaan tehtäviä, joita 
palvelun tarjoaminen siellä edellyttää.
Samalla syrjintää ei pidä käsittää sen 
taloudellisessa merkityksessä. 
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Työntekijöiden vapaa liikkuvuus olisi 
käsitettävä niin, että hyväksytään 
sisämarkkinoiden tavoitteet, ja sen olisi 
hyödytettävä sekä työnantajia että 
työntekijöitä, koska se on paras tapa 
poistaa työvoiman kysynnän 
epätasapaino. 

Or. en

Tarkistus 33
Phil Bennion
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa 
kaikille kansalaisille oikeuden muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon 
työskentelemään ja asua siellä työskentelyä 
varten. Oikeudella annetaan suoja 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä 
työhön, palkkaukseen ja muihin työoloihin 
ja työehtoihin liittyvissä asioissa 
turvaamalla yhdenvertainen kohtelu 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa. Sitä ei pidä sekoittaa palvelujen 
tarjoamisen vapauteen, johon kuuluu 
yritysten oikeus suorittaa palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä ne voivat 
lähettää omia työntekijöitään tilapäisesti
(”työkomennukselle”) toiseen 
jäsenvaltioon suorittamaan tehtäviä, joita 
palvelun tarjoaminen siellä edellyttää.

(3) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa 
kaikille kansalaisille oikeuden muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon 
työskentelemään ja asua siellä työskentelyä 
varten. Oikeudella annetaan suoja 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä 
työhön, palkkaukseen ja muihin SEUT-
sopimuksen 45 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuihin työoloihin ja työehtoihin 
liittyvissä asioissa turvaamalla 
yhdenvertainen kohtelu vastaanottavan 
jäsenvaltion kansalaisten kanssa. Sitä ei 
pidä sekoittaa palvelujen tarjoamisen 
vapauteen, johon kuuluu yritysten oikeus 
suorittaa palveluja toisessa jäsenvaltiossa, 
minkä yhteydessä ne voivat lähettää omia 
työntekijöitään tilapäisesti
(”työkomennukselle”) toiseen 
jäsenvaltioon suorittamaan tehtäviä, joita 
palvelun tarjoaminen siellä edellyttää.

Or. en

Tarkistus 34
Ria Oomen-Ruijten
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa (3) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa 
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kaikille kansalaisille oikeuden muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon 
työskentelemään ja asua siellä työskentelyä 
varten. Oikeudella annetaan suoja 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä 
työhön, palkkaukseen ja muihin työoloihin 
ja työehtoihin liittyvissä asioissa 
turvaamalla yhdenvertainen kohtelu 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa. Sitä ei pidä sekoittaa palvelujen 
tarjoamisen vapauteen, johon kuuluu 
yritysten oikeus suorittaa palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä ne voivat 
lähettää omia työntekijöitään tilapäisesti
(”työkomennukselle”) toiseen 
jäsenvaltioon suorittamaan tehtäviä, joita 
palvelun tarjoaminen siellä edellyttää.

kaikille kansalaisille oikeuden muuttaa 
vapaasti toiseen jäsenvaltioon 
työskentelemään ja asua siellä työskentelyä 
varten. Oikeudella annetaan suoja 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä 
työhön, palkkaukseen, irtisanomiseen, 
verotukseen, sosiaalietuihin ja muihin 
työoloihin ja työehtoihin liittyvissä asioissa 
turvaamalla yhdenvertainen kohtelu 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa. Sitä ei pidä sekoittaa palvelujen 
tarjoamisen vapauteen, johon kuuluu 
yritysten oikeus suorittaa palveluja toisessa 
jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä ne voivat 
lähettää omia työntekijöitään tilapäisesti
(”työkomennukselle”) toiseen 
jäsenvaltioon suorittamaan tehtäviä, joita 
palvelun tarjoaminen siellä edellyttää.

Or. nl

Tarkistus 35
Jutta Steinruck
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Komission olisi noudatettava 
parlamentin kehotusta ja toteutettava 
omia toimiaan työntekijöiden 
liikkuvuuden edistämiseksi ja syrjintää 
koskevan suojelun varmistamiseksi.

Or. de

Tarkistus 36
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Perussopimuksen 45 artiklassa 
annetaan oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen harjoittaville työntekijöille ja 
työntekijöiden perheille tämän 

(4) Työntekijöiden oikeudella vapaaseen 
liikkuvuuteen on suuri vaikutus 
työntekijöiden ja heidän kumppaniensa 
perhe-elämään sekä heidän koulutus- ja 
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perusvapauden harjoittamiseksi merkittäviä 
oikeuksia, jotka täsmennetään 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 492/2011.

ammattivalintoihinsa. Perussopimuksen 
45 artiklassa annetaan oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen harjoittaville 
työntekijöille ja työntekijöiden perheille 
tämän perusvapauden harjoittamiseksi 
merkittäviä oikeuksia, jotka täsmennetään 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 492/2011
ja 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2004/38/EY. Soveltaessaan 
asetusta (EU) N:o 492/2011, direktiiviä 
2004/38/EY ja tätä direktiiviä jäsenvaltiot 
eivät saa syrjiä työntekijöitä eivätkä 
heidän perheenjäseniään millään 
perusoikeuskirjan 21 artiklassa mainitulla 
perusteella, eivät myöskään seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella.

Or. en

Tarkistus 37
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
erilaisten lainmukaisten kumppanuuksien 
vastavuoroinen tunnustaminen ja niistä 
johtuvat oikeudet, jotta voidaan välttää 
kaikkinainen seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai siirtotyöntekijöiden 
filosofisiin valintoihin perustuva syrjintä. 
Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, 
että lapsen adoptoinnista johtuvia 
oikeuksia kunnioitetaan, koska tämä on 
edellytys sille, että työperäistä muuttoa 
toiseen jäsenvaltioon voidaan harkita.

Or. en

Tarkistus 38
Marije Cornelissen
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Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
tosiasiallinen harjoittaminen on kuitenkin
edelleen erittäin haastavaa, eivätkä monet 
työntekijät useinkaan tiedä vapaata 
liikkuvuutta koskevista oikeuksistaan. He
kohtaavat edelleen kansalaisuuteen 
perustuvaa syrjintää muuttaessaan 
jäsenvaltiosta toiseen Euroopan unionissa.
Lainsäädännön ja sen käytännön 
soveltamisen välillä on näin ollen kuilu, 
johon on puututtava.

(5) Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
tosiasiallinen harjoittaminen on edelleen 
erittäin haastavaa, eivätkä monet 
työntekijät, työnantajat ja julkishallinnot
useinkaan tiedä EU:n kansalaisten vapaata 
liikkuvuutta koskevista oikeuksista. 
Kansalaiset kohtaavat edelleen 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää 
muuttaessaan jäsenvaltiosta toiseen 
Euroopan unionissa. Asianomaiset 
työntekijät kärsivät myös moniperusteisen 
syrjinnän, kuten rotuun tai etniseen 
alkuperään, uskontoon tai uskoon, 
vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän, aiheuttamista 
vakavista seurauksista. Lainsäädännön ja 
sen käytännön soveltamisen välillä on näin 
ollen kuilu, johon on puututtava. Tämä 
kuilu on olemassa myös joillakin 
haavoittuvassa asemassa olevilla 
ryhmillä, kuten kotityöntekijöillä, 
vammaisilla henkilöillä sekä luku- ja 
kirjoitustaidottomilla henkilöillä. Siksi 
olisi toteutettava erityistoimia, jotta nämä 
ryhmät voisivat harjoittaa työntekoa 
koskevaa oikeuttaan toisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 39
Traian Ungureanu
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
tosiasiallinen harjoittaminen on kuitenkin 
edelleen erittäin haastavaa, eivätkä monet 
työntekijät useinkaan tiedä vapaata 

(5) Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
tosiasiallinen harjoittaminen on kuitenkin 
edelleen erittäin haastavaa, eivätkä monet 
työntekijät useinkaan tiedä vapaata 
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liikkuvuutta koskevista oikeuksistaan. He 
kohtaavat edelleen kansalaisuuteen 
perustuvaa syrjintää muuttaessaan 
jäsenvaltiosta toiseen Euroopan unionissa.
Lainsäädännön ja sen käytännön 
soveltamisen välillä on näin ollen kuilu, 
johon on puututtava.

liikkuvuutta koskevista oikeuksistaan. He 
kohtaavat edelleen kansalaisuuteen 
perustuvaa syrjintää muuttaessaan 
jäsenvaltiosta toiseen Euroopan unionissa.
Lainsäädännön ja sen käytännön 
soveltamisen välillä on näin ollen kuilu, 
johon on puututtava. On myös toteutettava 
selkeämpiä pakotteita tapauksissa, joissa 
tätä oikeutta loukataan.

Or. en

Tarkistus 40
Thomas Händel
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
tosiasiallinen harjoittaminen on kuitenkin 
edelleen erittäin haastavaa, eivätkä monet 
työntekijät useinkaan tiedä vapaata 
liikkuvuutta koskevista oikeuksistaan. He 
kohtaavat edelleen kansalaisuuteen 
perustuvaa syrjintää muuttaessaan 
jäsenvaltiosta toiseen Euroopan unionissa.
Lainsäädännön ja sen käytännön 
soveltamisen välillä on näin ollen kuilu, 
johon on puututtava.

(5) Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
tosiasiallinen harjoittaminen on kuitenkin 
edelleen erittäin haastavaa, eivätkä monet 
työntekijät useinkaan tiedä vapaata 
liikkuvuutta koskevista oikeuksistaan. He
sekä rajatyöntekijät kohtaavat edelleen 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää 
muuttaessaan jäsenvaltiosta toiseen 
Euroopan unionissa. Lainsäädännön ja sen 
käytännön soveltamisen välillä on näin 
ollen kuilu, johon on puututtava.

Or. de

Tarkistus 41
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
tosiasiallinen harjoittaminen on kuitenkin 
edelleen erittäin haastavaa, eivätkä monet 
työntekijät useinkaan tiedä vapaata 
liikkuvuutta koskevista oikeuksistaan. He 
kohtaavat edelleen kansalaisuuteen 
perustuvaa syrjintää muuttaessaan 
jäsenvaltiosta toiseen Euroopan unionissa.

(5) Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
tosiasiallinen harjoittaminen on kuitenkin 
edelleen erittäin haastavaa, eivätkä monet 
työntekijät useinkaan tiedä vapaata 
liikkuvuutta koskevista oikeuksistaan. He 
kohtaavat edelleen kansalaisuuteen ja rajat 
ylittävien työntekijöiden tapauksessa 
asuinpaikkaan perustuvaa syrjintää 
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Lainsäädännön ja sen käytännön 
soveltamisen välillä on näin ollen kuilu, 
johon on puututtava.

muuttaessaan jäsenvaltiosta toiseen 
Euroopan unionissa. Lainsäädännön ja sen 
käytännön soveltamisen välillä on näin 
ollen kuilu, johon on puututtava.

Or. en

Tarkistus 42
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komissio toi esiin heinäkuussa 2010 
julkaistussa tiedonannossaan
”Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
vahvistaminen: oikeudet ja tärkeimmät 
kehitysaskelet”, että se aikoo tarkastella, 
miten EU:n siirtotyöntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä uusia tarpeita ja 
haasteita (erityisesti uudet liikkuvuustavat 
huomioon ottaen) voitaisiin käsitellä, ja 
aikoo pohtia uuden sisämarkkinastrategian 
puitteissa, miten mekanismeja oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen harjoittavien 
EU:n työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen täytäntöönpanon tehostamiseksi 
voitaisiin edistää ja vahvistaa.

(6) Komissio toi esiin heinäkuussa 2010 
julkaistussa tiedonannossaan
”Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
vahvistaminen: oikeudet ja tärkeimmät 
kehitysaskelet”, että se aikoo tarkastella, 
miten EU:n siirtotyöntekijöiden ja
liikkuvien työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä uusia tarpeita ja 
haasteita (erityisesti uudet liikkuvuustavat 
huomioon ottaen) voitaisiin käsitellä, ja 
aikoo pohtia uuden sisämarkkinastrategian 
puitteissa, miten mekanismeja oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen harjoittavien 
EU:n työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen täytäntöönpanon tehostamiseksi 
voitaisiin edistää ja vahvistaa.

Or. en

Tarkistus 43
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Komissio toi esiin heinäkuussa 2010 
julkaistussa tiedonannossaan
”Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
vahvistaminen: oikeudet ja tärkeimmät 
kehitysaskelet”, että se aikoo tarkastella, 
miten EU:n siirtotyöntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä uusia tarpeita ja 

(6) Komissio toi esiin heinäkuussa 2010 
julkaistussa tiedonannossaan
”Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
vahvistaminen: oikeudet ja tärkeimmät 
kehitysaskelet”, että se aikoo tarkastella, 
miten EU:n työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä uusia tarpeita ja 
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haasteita (erityisesti uudet liikkuvuustavat 
huomioon ottaen) voitaisiin käsitellä, ja 
aikoo pohtia uuden sisämarkkinastrategian 
puitteissa, miten mekanismeja oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen harjoittavien 
EU:n työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen täytäntöönpanon tehostamiseksi 
voitaisiin edistää ja vahvistaa.

haasteita (erityisesti uudet liikkuvuustavat 
huomioon ottaen) voitaisiin käsitellä, ja 
aikoo pohtia uuden sisämarkkinastrategian 
puitteissa, miten mekanismeja oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen harjoittavien 
EU:n työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen täytäntöönpanon tehostamiseksi 
voitaisiin edistää ja vahvistaa.

Or. en

Tarkistus 44
Traian Ungureanu, Edit Bauer
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan parlamentti antoi 15 
päivänä joulukuuta 2011 työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa 
koskevan päätöslauselman, jossa se vaati 
selvästi toimia, joiden avulla 
varmistettaisiin tämän oikeuden 
soveltaminen unionin kansalaisiin 
tavalla, joka hyödyttäisi Euroopan 
unionia kokonaisuudessaan ja nopeuttaisi 
sisämarkkinoiden loppuunsaattamista 
sekä unionin työmarkkinoiden luomista. 

Or. en

Tarkistus 45
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vuoden 2010 katsauksessa Euroopan 
unionin kansalaisuuteen ”Unionin 
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen”, 
joka esitettiin 27. lokakuuta 2010, komissio 
yksilöi vapaata liikkuvuutta koskevaan 
oikeuteen liittyvän unionin lainsäädännön 
hajanaisen ja virheellisen soveltamisen 

(7) Vuoden 2010 katsauksessa Euroopan 
unionin kansalaisuuteen ”Unionin 
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen”, 
joka esitettiin 27. lokakuuta 2010, komissio 
yksilöi vapaata liikkuvuutta koskevaan 
oikeuteen liittyvän unionin lainsäädännön 
hajanaisen ja virheellisen soveltamisen 
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yhdeksi keskeiseksi esteeksi, jonka vuoksi 
unionin kansalaiset eivät pysty 
harjoittamaan tehokkaasti unionin 
lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan.
Komissio ilmoitti aikeestaan toteuttaa 
toimia, joilla helpotetaan ”EU:n 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä, 
jotka ovat kolmannen maan kansalaisia, 
vapaata liikkuvuutta valvomalla tiukasti 
syrjintäkiellon ja muiden EU:n sääntöjen 
noudattamista, edistämällä parhaita 
käytäntöjä ja EU-sääntöjen käytännön 
tuntemusta sekä lisäämällä tiedottamista 
kansalaisille oikeudesta vapaaseen 
liikkuvuuteen” (katsaus EU:n 
kansalaisuuteen vuonna 2010, toimi 15).

yhdeksi keskeiseksi esteeksi, jonka vuoksi 
unionin kansalaiset eivät pysty 
harjoittamaan tehokkaasti unionin 
lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan.
Komissio ilmoitti aikeestaan toteuttaa 
toimia, joilla helpotetaan ”EU:n 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä, 
jotka ovat kolmannen maan kansalaisia, 
vapaata liikkuvuutta valvomalla tiukasti 
syrjintäkiellon ja muiden EU:n sääntöjen 
noudattamista, edistämällä parhaita 
käytäntöjä ja EU-sääntöjen käytännön 
tuntemusta sekä lisäämällä tiedottamista 
kansalaisille oikeudesta vapaaseen 
liikkuvuuteen” (katsaus EU:n 
kansalaisuuteen vuonna 2010, toimi 15).
Lisäksi komissio käsitteli vuoden 2013 
katsauksessa Euroopan unionin 
kansalaisuuteen1 tarvetta poistaa 
hallinnollisia esteitä ja yksinkertaistaa 
menettelyjä EU:ssa asuvien, 
työskentelevien ja matkustavien EU:n 
kansalaisten kannalta. Keskeisellä sijalla 
tässä olisi oltava sellaisten välineiden 
syrjimätön saanti, joiden avulla 
kansalaiset voivat toteuttaa vapaaseen 
liikkuvuuteen liittyviä oikeuksiaan.
__________________
1 COM(2013)0269.

Or. en

Tarkistus 46
Ria Oomen-Ruijten
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vuoden 2010 katsauksessa Euroopan 
unionin kansalaisuuteen ”Unionin 
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen”, 
joka esitettiin 27. lokakuuta 2010, komissio 
yksilöi vapaata liikkuvuutta koskevaan 
oikeuteen liittyvän unionin lainsäädännön 
hajanaisen ja virheellisen soveltamisen 
yhdeksi keskeiseksi esteeksi, jonka vuoksi 

(7) Vuoden 2010 katsauksessa Euroopan 
unionin kansalaisuuteen ”Unionin 
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen”, 
joka esitettiin 27. lokakuuta 2010, komissio 
yksilöi vapaata liikkuvuutta koskevaan 
oikeuteen liittyvän unionin lainsäädännön 
hajanaisen ja virheellisen soveltamisen 
yhdeksi keskeiseksi esteeksi, jonka vuoksi 
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unionin kansalaiset eivät pysty 
harjoittamaan tehokkaasti unionin 
lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan.
Komissio ilmoitti aikeestaan toteuttaa 
toimia, joilla helpotetaan ”EU:n 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä, 
jotka ovat kolmannen maan kansalaisia, 
vapaata liikkuvuutta valvomalla tiukasti 
syrjintäkiellon ja muiden EU:n sääntöjen 
noudattamista, edistämällä parhaita 
käytäntöjä ja EU-sääntöjen käytännön 
tuntemusta sekä lisäämällä tiedottamista 
kansalaisille oikeudesta vapaaseen 
liikkuvuuteen” (katsaus EU:n 
kansalaisuuteen vuonna 2010, toimi 15).

unionin kansalaiset eivät pysty 
harjoittamaan tehokkaasti unionin 
lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan.
Esteenä on myös, ettei muissa maissa 
hankittuja pätevyyksiä tunnusteta. 
Komissio ilmoitti aikeestaan toteuttaa 
toimia, joilla helpotetaan ”EU:n 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä, 
jotka ovat kolmannen maan kansalaisia, 
vapaata liikkuvuutta valvomalla tiukasti 
syrjintäkiellon ja muiden EU:n sääntöjen 
noudattamista, edistämällä parhaita 
käytäntöjä ja EU-sääntöjen käytännön 
tuntemusta sekä lisäämällä tiedottamista 
kansalaisille oikeudesta vapaaseen 
liikkuvuuteen” (katsaus EU:n 
kansalaisuuteen vuonna 2010, toimi 15).
Samalla noudatetaan asiaa koskevia 
säännöksiä, joita on muussa 
lainsäädännössä, kuten 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 883/2004.

Or. nl

Tarkistus 47
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Työllisyyspaketissaan (komission 
tiedonanto ”Tavoitteena työllistävä 
elpyminen”, annettu 18 päivänä huhtikuuta 
2012) komissio ilmoitti, että se aikoo
”esittää vuoden 2012 loppuun mennessä 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla pyritään 
tukemaan liikkuvia työntekijöitä (antamalla 
heille tietoa ja neuvoja) niiden oikeuksien 
käytössä, joita heillä on perussopimuksen 
ja työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella annetun asetuksen 

(8) Työllisyyspaketissaan (komission 
tiedonanto ”Tavoitteena työllistävä 
elpyminen”, annettu 18 päivänä huhtikuuta 
2012) komissio ilmoitti, että se aikoo
”esittää vuoden 2012 loppuun mennessä
lainsäädäntöehdotuksen, jolla pyritään 
tukemaan liikkuvia työntekijöitä (antamalla 
heille tietoa ja neuvoja) niiden oikeuksien 
käytössä, joita heillä on perussopimuksen 
ja työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella annetun asetuksen 
492/2011 nojalla” ja kehotti jäsenvaltioita 
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492/2011 nojalla”. lisäämään tietoisuutta syrjinnän 
torjuntaa, sukupuolten tasa-arvoa ja 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
koskevasta EU:n lainsäädännöstä 
johtuvista oikeuksista sekä avaamaan ja 
helpottamaan EU:n kansalaisten pääsyä 
jäsenvaltioiden julkisen sektorin tehtäviin 
EU:n lainsäädännön mukaisesti siten 
kuin tuomioistuin sitä tulkitsee. Komissio 
myös kehotti jäsenvaltioita varmistamaan, 
että miesten ja naisten yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 
annettu direktiivi 2006/54/EY pannaan 
täysimääräisesti täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 48
Traian Ungureanu, Edit Bauer
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sääntöjen asianmukainen ja tehokas 
soveltaminen ja täytäntöönpano ovat 
keskeisiä tekijöitä työntekijöiden 
oikeuksien suojelemisessa, kun taas heikko 
täytäntöönpano horjuttaa alalla 
sovellettavien unionin sääntöjen 
tehokkuutta.

(9) Unionin tämänhetkisen 
lainsäädännön sekä täytäntöönpanoon 
liittyvien toimien asianmukainen ja tehokas 
soveltaminen ovat keskeisiä tekijöitä 
työntekijöiden oikeuksien suojelemisessa, 
kun taas heikko täytäntöönpano horjuttaa 
alalla sovellettavien unionin sääntöjen 
tehokkuutta. Siksi unionin olisi toimittava 
tasapainoisella tavalla ja vältettävä 
mahdollisia lainsäädännöllisiä puutteita. 
Lainsäädännössä olisi otettava huomioon 
sekä työnantajan että työntekijän oikeudet 
ja velvollisuudet.

Or. en

Tarkistus 49
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Sääntöjen asianmukainen ja tehokas 
soveltaminen ja täytäntöönpano ovat 
keskeisiä tekijöitä työntekijöiden 
oikeuksien suojelemisessa, kun taas heikko 
täytäntöönpano horjuttaa alalla 
sovellettavien unionin sääntöjen 
tehokkuutta.

(9) Sääntöjen asianmukainen ja tehokas 
soveltaminen ja täytäntöönpano sekä 
oikeuksia koskeva tieto ovat keskeisiä 
tekijöitä työntekijöiden oikeuksien 
suojelemisessa, kun taas heikko 
täytäntöönpano horjuttaa alalla 
sovellettavien unionin sääntöjen 
tehokkuutta ja vaarantaa unionin 
kansalaisten oikeudet ja suojan.

Or. en

Tarkistus 50
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Sääntöjen asianmukainen ja tehokas 
soveltaminen ja täytäntöönpano ovat 
keskeisiä tekijöitä työntekijöiden 
oikeuksien suojelemisessa, kun taas heikko 
täytäntöönpano horjuttaa alalla 
sovellettavien unionin sääntöjen 
tehokkuutta.

(9) Sääntöjen asianmukainen ja tehokas 
soveltaminen ja täytäntöönpano ovat 
keskeisiä tekijöitä työntekijöiden 
oikeuksien suojelemisessa ja yhtäläisen 
kohtelun takaamisessa, kun taas
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 492/2011 heikko täytäntöönpano 
horjuttaa alalla sovellettavien unionin 
sääntöjen tehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 51
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Myös työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevilla unionin säännöillä 
annettujen oikeuksien tehokkaampi ja 
yhdenmukaisempi soveltaminen on tarpeen 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa 

(10) Myös työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevilla unionin säännöillä 
annettujen oikeuksien tehokkaampi ja 
yhdenmukaisempi soveltaminen ilman, 
että asianomaiset ryhmät hajautuvat, on 
tarpeen sisämarkkinoiden moitteetonta 
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varten. toimintaa varten.

Or. en

Tarkistus 52
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vapaata liikkuvuutta koskevien 
unionin sääntöjen soveltamista ja seurantaa 
olisi tehostettava, jotta voidaan varmistaa, 
että työntekijät saavat paremmin tietoa
oikeuksistaan, avustaa ja suojata 
työntekijöitä näiden oikeuksien 
harjoittamisessa sekä torjua sääntöjen 
kiertämistä viranomaisten sekä julkisten tai 
yksityisten työnantajien parissa.

(11) Vapaata liikkuvuutta koskevien 
unionin sääntöjen soveltamista ja seurantaa 
olisi tehostettava, jotta voidaan varmistaa, 
että työntekijät ja työnantajat sekä heidän 
edustajansa ja hallinto saavat paremmin 
tietoa vapaaseen liikkuvuuteen liittyvistä 
oikeuksista, avustaa ja suojata työntekijöitä
ja heidän perheitään näiden oikeuksien 
harjoittamisessa sekä torjua sääntöjen 
kiertämistä viranomaisten sekä julkisten tai 
yksityisten työnantajien parissa.

Or. en

Tarkistus 53
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vapaata liikkuvuutta koskevien 
unionin sääntöjen soveltamista ja seurantaa 
olisi tehostettava, jotta voidaan varmistaa, 
että työntekijät saavat paremmin tietoa 
oikeuksistaan, avustaa ja suojata 
työntekijöitä näiden oikeuksien 
harjoittamisessa sekä torjua sääntöjen 
kiertämistä viranomaisten sekä julkisten tai 
yksityisten työnantajien parissa.

(11) Vapaata liikkuvuutta koskevien 
unionin sääntöjen soveltamista ja seurantaa 
olisi tehostettava, jotta voidaan varmistaa, 
että työntekijät saavat paremmin tietoa 
oikeuksistaan, avustaa ja suojata 
työntekijöitä näiden oikeuksien 
harjoittamisessa sekä torjua sääntöjen 
kiertämistä viranomaisten sekä julkisten tai 
yksityisten työnantajien parissa. Tässä 
yhteydessä jäsenvaltioiden olisi myös 
keskityttävä lisääntyneen liikkuvuuden 
sivuvaikutuksiin, kuten aivovuotoon ja 
nuorison maastamuuttoon.
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Or. en

Tarkistus 54
Jutta Steinruck
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vapaata liikkuvuutta koskevien 
unionin sääntöjen soveltamista ja seurantaa 
olisi tehostettava, jotta voidaan varmistaa, 
että työntekijät saavat paremmin tietoa 
oikeuksistaan, avustaa ja suojata 
työntekijöitä näiden oikeuksien 
harjoittamisessa sekä torjua sääntöjen 
kiertämistä viranomaisten sekä julkisten tai 
yksityisten työnantajien parissa.

(11) Asetuksessa (EU) N:o 492/2011 
tarkoitettua työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin sääntöjen 
soveltamista ja seurantaa olisi tehostettava, 
jotta voidaan varmistaa, että työntekijät 
saavat paremmin tietoa oikeuksistaan, 
avustaa ja suojata työntekijöitä näiden 
oikeuksien harjoittamisessa sekä torjua 
sääntöjen kiertämistä viranomaisten sekä 
julkisten tai yksityisten työnantajien 
parissa. Siksi neuvoston asetuksen 
91/533/ETY täytäntöönpanoa olisi 
valvottava johdonmukaisesti. Lisäksi 
työntekijöillä olisi oltava automaattisesti 
oikeus saada tietoa jäsenvaltioilta.

Or. de

Tarkistus 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vapaata liikkuvuutta koskevien 
unionin sääntöjen soveltamista ja seurantaa 
olisi tehostettava, jotta voidaan varmistaa, 
että työntekijät saavat paremmin tietoa 
oikeuksistaan, avustaa ja suojata 
työntekijöitä näiden oikeuksien 
harjoittamisessa sekä torjua sääntöjen 
kiertämistä viranomaisten sekä julkisten tai 
yksityisten työnantajien parissa.

Tarkistus ei vaikuta suomenkielisen 
versioon.

Or. pl

Tarkistus 56
Ria Oomen-Ruijten
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vapaata liikkuvuutta koskevien 
unionin sääntöjen soveltamista ja seurantaa 
olisi tehostettava, jotta voidaan varmistaa, 
että työntekijät saavat paremmin tietoa 
oikeuksistaan, avustaa ja suojata 
työntekijöitä näiden oikeuksien 
harjoittamisessa sekä torjua sääntöjen 
kiertämistä viranomaisten sekä julkisten tai 
yksityisten työnantajien parissa.

(11) Työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
koskevien unionin sääntöjen soveltamista 
ja seurantaa olisi tehostettava, jotta voidaan 
varmistaa, että työntekijät saavat paremmin 
tietoa oikeuksistaan, avustaa ja suojata 
työntekijöitä näiden oikeuksien 
harjoittamisessa sekä torjua sääntöjen 
kiertämistä viranomaisten sekä julkisten tai 
yksityisten työnantajien parissa. Siksi 
työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa 
työntekijälle työsopimuksessa tai 
työsuhteessa sovellettavista ehdoista 14 
päivänä lokakuuta 1991 annettua 
neuvoston direktiiviä (EYVL L 288, 
18.10.1991, s. 32) olisi pantava täytäntöön 
ja seurattava johdonmukaisesti. 
Palveluiden vapaan liikkumisen 
yhteydessä siirrettyjen työntekijöiden 
työnantajan olisi ilmoitettava 
työntekijöille heidän palkkauksestaan ja 
muista työhön sovellettavista ehdoista 
direktiivin 96/71/EY säännösten 
mukaisesti ennen heidän siirtämistään.

Or. nl

Tarkistus 57
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voidaan varmistaa niiden 
aineellisten sääntöjen moitteeton 
soveltaminen, jotka koskevat 
työntekijöiden oikeuksia liikkua vapaasti
työntekoa varten, ja seurata niiden 
noudattamista, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava asiamukaiset toimenpiteet 
työntekijöiden suojelemiseksi 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä ja 
perusteettomilta esteiltä, jotka haittaavat 

(12) Jotta voidaan varmistaa niiden 
aineellisten sääntöjen moitteeton 
soveltaminen, jotka koskevat 
työntekijöiden oikeuksia liikkua vapaasti ja 
yhtäläistä kohtelua työnteon yhteydessä, 
ja seurata niiden noudattamista, 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
asiamukaiset toimenpiteet työntekijöiden 
suojelemiseksi kansalaisuuteen 
perustuvalta syrjinnältä ja perusteettomilta 
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oikeuden harjoittamista. esteiltä, jotka haittaavat oikeuden 
harjoittamista, kaksinkertainen verotus 
mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 58
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voidaan varmistaa niiden 
aineellisten sääntöjen moitteeton 
soveltaminen, jotka koskevat 
työntekijöiden oikeuksia liikkua vapaasti 
työntekoa varten, ja seurata niiden 
noudattamista, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava asiamukaiset toimenpiteet
työntekijöiden suojelemiseksi 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä ja 
perusteettomilta esteiltä, jotka haittaavat 
oikeuden harjoittamista.

(12) Jotta voidaan varmistaa niiden 
aineellisten sääntöjen moitteeton 
soveltaminen, jotka koskevat 
työntekijöiden oikeuksia liikkua vapaasti 
työntekoa varten, ja seurata niiden 
noudattamista, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava asiamukaiset toimenpiteet
kaikkien Euroopan unionissa liikkuvien 
henkilöiden suojelemiseksi 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä ja 
perusteettomilta esteiltä, jotka haittaavat 
oikeuden harjoittamista.

Or. en

Tarkistus 59
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tätä varten on asianmukaista säätää 
erityisistä säännöistä työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta koskevien aineellisten 
sääntöjen tehokasta täytäntöönpanoa varten 
ja edistää perussopimuksen 45 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o 492/2011 parempaa ja 
yhdenmukaisempaa soveltamista.

(13) Tätä varten on asianmukaista säätää 
erityisistä säännöistä työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta koskevien aineellisten 
sääntöjen tehokasta täytäntöönpanoa varten
heidän asemastaan riippumatta ja edistää 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 parempaa ja 
yhdenmukaisempaa soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 60
Ria Oomen-Ruijten
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kunkin jäsenvaltion osalta olisi 
säädettävä, millaisiin töihin sovelletaan 
kansallisuutteen liittyviä rajoituksia.

Or. nl

Tarkistus 61
Traian Ungureanu, Edit Bauer
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tässä yhteydessä työntekijöillä, joihin 
on kohdistunut kansalaisuuteen perustuvaa 
syrjintää tai muita perusteettomia 
rajoituksia heidän harjoittaessaan 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, olisi
oltava käytössään riittävät ja tehokkaat 
oikeussuojakeinot. Jos jäsenvaltiot säätävät 
vain hallinnollisista menettelyistä, niiden 
on varmistettava, että kaikkia hallinnollisia 
päätöksiä kohtaan voidaan nostaa kanne 
tuomioistuimessa perusoikeuskirjan 47 
artiklan mukaisesti.

(14) Tässä yhteydessä EU:n työntekijöille, 
joihin on kohdistunut kansalaisuuteen 
perustuvaa syrjintää tai muita 
perusteettomia rajoituksia heidän 
harjoittaessaan oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, olisi annettava riittävät ja 
tehokkaat oikeussuojakeinot. Jos 
jäsenvaltiot säätävät vain hallinnollisista 
menettelyistä, niiden on varmistettava, että 
kaikkia hallinnollisia päätöksiä kohtaan 
voidaan nostaa kanne tuomioistuimessa 
perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 62
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tässä yhteydessä työntekijöillä, joihin 
on kohdistunut kansalaisuuteen perustuvaa 
syrjintää tai muita perusteettomia 
rajoituksia heidän harjoittaessaan 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, olisi 

(14) Tässä yhteydessä työntekijöillä, joihin 
on kohdistunut kansalaisuuteen perustuvaa 
syrjintää tai muita perusteettomia 
rajoituksia heidän harjoittaessaan 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, olisi 
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oltava käytössään riittävät ja tehokkaat 
oikeussuojakeinot. Jos jäsenvaltiot säätävät 
vain hallinnollisista menettelyistä, niiden 
on varmistettava, että kaikkia hallinnollisia 
päätöksiä kohtaan voidaan nostaa kanne 
tuomioistuimessa perusoikeuskirjan 47 
artiklan mukaisesti.

oltava käytössään riittävät ja tehokkaat 
oikeussuojakeinot riippumatta heidän 
asemastaan. Heitä voi esimerkiksi koskea 
vapaa liikkuvuus 45 artiklan mukaisesti, 
he voivat olla lähetettyjä tai siirrettyjä tai 
he voivat tehdä työtä virastoissa. Jos 
jäsenvaltiot säätävät vain hallinnollisista 
menettelyistä, niiden on varmistettava, että 
kaikkia hallinnollisia päätöksiä kohtaan 
voidaan nostaa kanne tuomioistuimessa 
perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 63
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Työntekijöiden oikeuksia 
kunnioitetaan todennäköisemmin, jos he 
järjestäytyvät etujensa ajamiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi helpotettava ja 
tuettava toisista jäsenvaltioista tulevien 
työntekijöiden ja erityisesti haavoittuvassa 
asemassa olevien työntekijöiden, kuten 
kausityöntekijöiden, kotityöntekijöiden ja 
seksityöntekijöiden, järjestäytymistä ja 
edunvalvontaa.

Or. en

Tarkistus 64
Traian Ungureanu
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tehokkaamman suojelun 
turvaamiseksi järjestöillä tai 
oikeushenkilöillä olisi myös oltava – sen 
mukaan mitä jäsenvaltiot päättävät –
valtuudet aloittaa menettely joko uhrin 
puolesta tai häntä tukeakseen, sanotun 

(15) Tehokkaamman suojelun 
turvaamiseksi järjestöillä tai 
oikeushenkilöillä, jotka voivat edustaa 
työntekijöiden lainmukaisia etuja, olisi 
myös oltava jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaisesti valtuudet 
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kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuimissa 
edustamista ja puolustamista koskevien 
kansallisten menettelysääntöjen 
soveltamista.

aloittaa menettely joko uhrin puolesta tai 
häntä tukeakseen, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tuomioistuimissa edustamista 
ja puolustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista.

Or. en

Tarkistus 65
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tehokkaamman suojelun 
turvaamiseksi järjestöillä tai 
oikeushenkilöillä olisi myös oltava – sen 
mukaan mitä jäsenvaltiot päättävät –
valtuudet aloittaa menettely joko uhrin 
puolesta tai häntä tukeakseen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuimissa 
edustamista ja puolustamista koskevien 
kansallisten menettelysääntöjen 
soveltamista.

(15) Tehokkaamman suojelun 
turvaamiseksi ammattiliitoilla, järjestöillä, 
organisaatioilla tai muilla
oikeushenkilöillä olisi myös oltava – sen 
mukaan mitä jäsenvaltiot päättävät –
valtuudet aloittaa menettely joko uhrin 
puolesta tai häntä tukeakseen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuimissa 
edustamista ja puolustamista koskevien 
kansallisten menettelysääntöjen 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 66
Phil Bennion
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tehokkaamman suojelun 
turvaamiseksi järjestöillä tai 
oikeushenkilöillä olisi myös oltava – sen 
mukaan mitä jäsenvaltiot päättävät –
valtuudet aloittaa menettely joko uhrin 
puolesta tai häntä tukeakseen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuimissa 
edustamista ja puolustamista koskevien 
kansallisten menettelysääntöjen 
soveltamista.

(15) Tehokkaamman suojelun 
turvaamiseksi järjestöillä tai 
oikeushenkilöillä olisi myös oltava – sen 
mukaan mitä jäsenvaltiot päättävät –
kansallisten käytäntöjen mukaisesti
valtuudet aloittaa menettely joko uhrin 
puolesta tai häntä tukeakseen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuimissa 
edustamista ja puolustamista koskevien 
kansallisten menettelysääntöjen 
soveltamista.
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Or. en

Tarkistus 67
Traian Ungureanu
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tämän direktiivin 3 artiklan 2 
kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa 
säädettyjen määräaikojen osalta ja 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti määräajat 
eivät saisi olla sellaisia, että niiden voidaan 
katsoa olevan omiaan tekemään 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
koskevien unionin lainsäädännössä 
annettujen oikeuksien käyttämisen 
käytännössä mahdottomaksi tai 
suhteettoman vaikeaksi.

(16) Tämän direktiivin 3 artiklan 2 
kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa 
säädettyjen määräaikojen osalta ja 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaisesti määräajat 
eivät saisi olla sellaisia, että niiden voidaan 
katsoa olevan omiaan tekemään 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
koskevien unionin lainsäädännössä 
annettujen oikeuksien käyttämisen 
käytännössä mahdottomaksi tai 
suhteettoman vaikeaksi. Jos voidaan 
todistaa tahallinen toiminta, jolla pyritään 
estämään unionin lainsäädännön 
mukaisten oikeuksien harjoittaminen, 
olisi sovellettava sopivia pakotteita. 

Or. en

Tarkistus 68
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Suojaa kansalaisuuteen perustuvalta 
syrjinnältä vahvistaisi se, että kussakin 
jäsenvaltiossa olisi järjestö, jolla olisi 
toimivalta edistää yhdenvertaista kohtelua, 
analysoida kansalaisten tapauksiin liittyviä 
ongelmia, tutkia mahdollisia ratkaisuja ja 
antaa erityistä tukea unionin työntekijöille, 
jotka harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen.

(17) Suojaa kansalaisuuteen perustuvalta 
syrjinnältä vahvistaisi se, että kussakin 
jäsenvaltiossa olisi riippumaton ja tehokas
järjestö, jolla olisi toimivalta edistää 
yhdenvertaista kohtelua, analysoida 
kansalaisten tapauksiin liittyviä ongelmia, 
tutkia mahdollisia ratkaisuja ja antaa 
erityistä tukea EU:n työntekijöille, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen.

Or. en
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Tarkistus 69
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On kunkin jäsenvaltion vastuulla 
päättää, annetaanko tämän direktiivin 5 
artiklassa tarkoitetut tehtävät jo olemassa 
olevalle elimelle, joka käsittelee useita 
syrjintäperusteita. Jos 5 artiklan mukaiset 
tehtävät katetaan laajentamalla jo olemassa 
olevan elimen tai rakenteen toimeksiantoa, 
jäsenvaltioiden on varmistettava riittävien
resurssien myöntäminen olemassa olevalle 
elimelle lisätehtävien hoitamista varten, 
jotta varmistetaan, että näiden elinten 
nykyisten tehtävien suorittaminen ei kärsi.

(18) Jäsenvaltioita kehotetaan antamaan
tämän direktiivin 5 artiklassa tarkoitetut 
tehtävät jo olemassa olevalle tasa-
arvoelimelle, joka on nimetty direktiivin 
2000/43/EY 13 artiklan mukaisesti tai
käsittelee useita syrjintäperusteita. Jos 5 
artiklan mukaiset tehtävät katetaan 
laajentamalla jo olemassa olevan elimen tai 
rakenteen toimeksiantoa, jäsenvaltioiden 
on varmistettava riittävien lisäresurssien
myöntäminen olemassa olevalle elimelle 
lisätehtävien hoitamista varten, jotta 
varmistetaan elimen kaikkien tehtävien 
tehokas ja asianmukainen suorittaminen 
ja erityisesti se, että näiden elinten 
nykyisten tehtävien suorittaminen ei kärsi.

Or. en

Tarkistus 70
Minodora Cliveti
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Komissiota ja jäsenvaltioita 
kehotetaan perustamaan yhteyspisteitä, 
jotka antavat jäsenvaltioille työntekijöiden 
liikkuvuuden edistämiseen liittyviä selviä 
ja yksityiskohtaisia tietoja sekä 
vertailuindikaattoreita.

Or. ro

Tarkistus 71
Ria Oomen-Ruijten
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(18 a) Komissiota ja jäsenvaltioita 
kehotetaan perustamaan kansallisten 
yhteyspisteiden eurooppalainen verkko, 
jonka avulla vaihdetaan parhaita 
käytäntöjä ja parannetaan jäsenvaltioiden 
välistä yhteistyötä työntekijöiden vapaan 
liikkuvuuden edistämiseksi. Jäsenvaltioita 
kehotetaan perustamaan naapurimaiden 
kanssa kahdenvälinen verkko, komitea, 
elin tai organisaatio, jolla pyritään 
antamaan neuvoja rajat ylittäville 
työntekijöille ja ratkaisemaan heidän 
ongelmiaan. Kansallisten yhteyspisteiden 
ja kahdenvälisten verkkojen, komiteoiden, 
elinten ja organisaatioiden olisi tehtävä 
yhteistyötä sellaisten elinten ja 
organisaatioiden kanssa, jotka vastaavat 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
mukaisista koordinointimenettelyistä.

Or. nl

Tarkistus 72
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
synergiaetujen edistäminen nykyisten 
unionin tason tiedotus- ja tukivälineiden 
kanssa, ja tätä varten niiden olisi 
varmistettava, että jo olemassa olevat tai 
perustettavat uudet elimet ovat tietoisia 
nykyisistä tiedotus- ja neuvontapalveluista, 
kuten Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
SOLVIT-verkko, Euroopan 
työnvälitysverkosto EURES, Yritys-
Eurooppa-verkosto sekä keskitetyt 
asiointipisteet, hyödyntävät niitä ja tekevät 

(19) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
synergiaetujen edistäminen nykyisten 
unionin tason tiedotus- ja tukivälineiden 
kanssa, ja tätä varten niiden olisi 
varmistettava, että jo olemassa olevat tai 
perustettavat uudet elimet ovat tietoisia 
nykyisistä tiedotus- ja neuvontapalveluista, 
kuten Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
SOLVIT-verkko, Euroopan 
työnvälitysverkosto EURES, Yritys-
Eurooppa-verkosto sekä keskitetyt 
asiointipisteet, hyödyntävät niitä ja tekevät 
niiden kanssa yhteistyötä. Jäsenvaltioiden 
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niiden kanssa yhteistyötä. on myös varmistettava, että olemassa 
olevat tai perustettavat uudet elimet ovat 
tietoisia ammattiliittojen, järjestöjen, 
organisaatioiden tai muiden 
oikeushenkilöiden tarjoamista nykyisistä 
tiedotus- ja neuvontapalveluista, 
hyödyntävät niitä ja tekevät niiden kanssa 
yhteistyötä. 

Or. en

Tarkistus 73
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
synergiaetujen edistäminen nykyisten 
unionin tason tiedotus- ja tukivälineiden 
kanssa, ja tätä varten niiden olisi 
varmistettava, että jo olemassa olevat tai 
perustettavat uudet elimet ovat tietoisia 
nykyisistä tiedotus- ja neuvontapalveluista, 
kuten Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
SOLVIT-verkko, Euroopan 
työnvälitysverkosto EURES, Yritys-
Eurooppa-verkosto sekä keskitetyt 
asiointipisteet, hyödyntävät niitä ja tekevät 
niiden kanssa yhteistyötä.

(19) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
synergiaetujen edistäminen nykyisten 
unionin tason yksilöllisen neuvonnan sekä
tiedotus- ja tukivälineiden kanssa, ja tätä 
varten niiden olisi varmistettava, että jo 
olemassa olevat tai perustettavat uudet 
elimet ovat tietoisia nykyisistä tiedotus- ja 
neuvontapalveluista, kuten rajat ylittävien 
työntekijöiden ja työnantajien rajat 
ylittävät EURES-kumppanuudet, Sinun 
Eurooppasi -neuvonta, SOLVIT-verkko, 
Euroopan työnvälitysverkosto EURES, 
Yritys-Eurooppa-verkosto sekä keskitetyt 
asiointipisteet, hyödyntävät niitä ja tekevät 
niiden kanssa yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 74
Ria Oomen-Ruijten
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
synergiaetujen edistäminen nykyisten 
unionin tason tiedotus- ja tukivälineiden 
kanssa, ja tätä varten niiden olisi 
varmistettava, että jo olemassa olevat tai 

(19) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
synergiaetujen edistäminen nykyisten 
unionin tason tiedotus- ja tukivälineiden 
kanssa, ja tätä varten niiden olisi 
varmistettava, että jo olemassa olevat tai 
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perustettavat uudet elimet ovat tietoisia 
nykyisistä tiedotus- ja neuvontapalveluista, 
kuten Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
SOLVIT-verkko, Euroopan 
työnvälitysverkosto EURES, Yritys-
Eurooppa-verkosto sekä keskitetyt 
asiointipisteet, hyödyntävät niitä ja tekevät 
niiden kanssa yhteistyötä.

perustettavat uudet elimet ovat tietoisia 
nykyisistä tiedotus- ja neuvontapalveluista, 
kuten Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
SOLVIT-verkko, Euroopan 
työnvälitysverkosto EURES, Yritys-
Eurooppa-verkosto sekä keskitetyt 
asiointipisteet, hyödyntävät niitä ja tekevät 
niiden kanssa yhteistyötä. Olisi myös 
edistettävä asianomaisten elinten välisiä 
yhteyksiä, koordinointia ja yhteistyötä 
rajat ylittävästi.

Or. nl

Tarkistus 75
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa ja 
työmarkkinaosapuolten välillä, jotta 
voitaisiin puuttua kansalaisuuteen 
perustuviin erilaisiin syrjinnän muotoihin 
ja torjua niitä.

(20) Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten 
välillä kansalaisjärjestöjen kanssa ja 
työmarkkinaosapuolten välillä, jotta 
voitaisiin puuttua kaikenlaisiin
kansalaisuuteen perustuviin syrjinnän 
muotoihin ja torjua niitä.

Or. en

Tarkistus 76
Thomas Händel
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa
ja työmarkkinaosapuolten välillä, jotta 
voitaisiin puuttua kansalaisuuteen 
perustuviin erilaisiin syrjinnän muotoihin 
ja torjua niitä.

(20) Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten ja
kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta voitaisiin 
puuttua kansalaisuuteen perustuviin 
erilaisiin syrjinnän muotoihin ja torjua 
niitä.

Or. de
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Tarkistus 77
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa ja 
työmarkkinaosapuolten välillä, jotta 
voitaisiin puuttua kansalaisuuteen 
perustuviin erilaisiin syrjinnän muotoihin 
ja torjua niitä.

(20) Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten ja
kansalaisjärjestöjen kanssa ja 
työmarkkinaosapuolten välillä, jotta 
voitaisiin puuttua kansalaisuuteen 
perustuviin erilaisiin syrjinnän muotoihin 
ja torjua niitä.

Or. en

Tarkistus 78
Phil Bennion
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava 
kattavammin työehdoista ja työoloista 
muista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille, työnantajille ja muille 
asiaan liittyville osapuolille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 79
Birgit Sippel, Jutta Steinruck
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava 
kattavammin työehdoista ja työoloista 
muista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille, työnantajille ja muille asiaan 
liittyville osapuolille.

(21) Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava 
kattavammin työehdoista ja työoloista 
muista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille, työnantajille ja muille asiaan 
liittyville osapuolille. Tämä oikeus olisi 
tunnustettava tekemättä eroa pysyvän 
työntekijän, kausityöntekijän, 
rajatyöntekijän sekä sellaisten 
henkilöiden välillä, jotka harjoittavat 
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palvelujen tarjoamista. Annettujen 
tietojen olisi käsitettävä myös itsenäisinä 
ammatinharjoittajina ja lähetettyinä 
työntekijöinä esiintyvät työntekijät, mikä 
auttaisi heitä harjoittamaan oikeuksiaan 
ja suojaisi kaikkein haavoittuvimpia 
työntekijöitä. 

Or. en

Tarkistus 80
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava 
kattavammin työehdoista ja työoloista 
muista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille, työnantajille ja muille
asiaan liittyville osapuolille.

(21) Jäsenvaltioiden olisi saatettava kaikki 
tärkeät asumiseen, 
terveydenhuoltoturvaan, työntekijän 
kumppania koskeviin sosiaalisiin 
veroetuihin ja -esteisiin, lastenhoitoa ja 
eläkeoikeuksia koskevaan verotukseen ja 
etuuksiin liittyvät tiedot laajalti ja helposti 
saataville asianomaisilla kielillä niin 
toisista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille kuin työnantajille ja muille
asianomaisille tahoille. Jäsenvaltioiden 
olisi huolehdittava siitä, että työntekijöille 
ja heidän perheilleen on tarjolla 
kohtuuhintaisia kielikursseja.

Or. en

Tarkistus 81
Thomas Händel
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava 
kattavammin työehdoista ja työoloista 
muista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille, työnantajille ja muille asiaan 
liittyville osapuolille.

(21) Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava 
kattavammin työehdoista ja työoloista sekä 
kaikista asumiseen, sairausvakuutukseen, 
verohelpotuksiin ja sosiaalietuuksiin 
liittyvistä seikoista muista jäsenvaltioista 
tuleville työntekijöille, työnantajille ja 



AM\1004217FI.doc 33/85 PE519.521v02-00

FI

muille asiaan liittyville osapuolille kaikilla 
tarvittavilla kielillä.

Or. de

Tarkistus 82
Jutta Steinruck
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava 
kattavammin työehdoista ja työoloista 
muista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille, työnantajille ja muille asiaan 
liittyville osapuolille.

(21) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että työehdoista ja työoloista sekä niiden 
toteutuksesta tiedotetaan kattavammin
muista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille, työnantajille ja muille asiaan 
liittyville osapuolille. Jäsenvaltioiden olisi 
pyydettäessä tarjottava vastaavat tiedot 
niiden omille kansalaisille, jotka haluavat 
käyttää oikeuttaan muuttaa vapaasti 
toiseen jäsenvaltioon.

Or. de

Tarkistus 83
Ria Oomen-Ruijten
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava 
kattavammin työehdoista ja työoloista 
muista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille, työnantajille ja muille asiaan 
liittyville osapuolille.

(21) Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava 
kattavammin työehdoista ja työoloista 
muista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille ja rajat ylittäville 
työntekijöille, työnantajille ja muille asiaan 
liittyville osapuolille. Erityisesti 
työntekijöille olisi tiedotettava heidän 
oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan 
liikkumisen, maahanmuuton ja rajat 
ylittävän työnteon yhteydessä. 

Or. nl

Tarkistus 84
Ole Christensen
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava 
kattavammin työehdoista ja työoloista 
muista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille, työnantajille ja muille asiaan 
liittyville osapuolille.

(21) Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava 
kattavammin työehdoista ja työoloista 
muista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille, työnantajille, 
ammattiliitoille ja muille asiaan liittyville 
osapuolille.

Or. en

Tarkistus 85
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jäsenvaltioiden olisi pyydettäessä 
tarjottava tietoja EU:n vapaata 
liikkumista koskevista oikeuksista omille 
kansalaisilleen, jotka haluavat käyttää 
oikeuttaan muuttaa vapaasti toiseen 
jäsenvaltioon. Jäsenvaltioita kehotetaan 
käyttämään kansallisten yhteyspisteiden 
Euroopan laajuista verkkoa tietojen 
joustavan kulun ja vaihdon edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 86
Jutta Steinruck
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava, 
miten työnantajille, työntekijöille ja muille 
ihmisille voidaan antaa helposti saatavilla 
olevia asiaankuuluvia tietoja tämän 
direktiivin säännöksistä ja asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 asiaa koskevista 
säännöksistä. Näiden tietojen olisi myös 
oltava helposti saatavilla Sinun Eurooppasi 

(22) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava, 
miten työnantajille, työntekijöille ja muille 
ihmisille voidaan antaa helposti saatavilla 
olevia asiaankuuluvia tietoja tämän 
direktiivin säännöksistä ja asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 asiaa koskevista 
säännöksistä, mukaan lukien tiedot siitä, 
mille elimille tämän direktiivin 5 
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-neuvonnan ja Eures-verkoston kautta. artiklassa tarkoitetut tehtävät annetaan.
Näiden tietojen olisi myös oltava helposti 
saatavilla Sinun Eurooppasi -neuvonnan ja 
Eures-verkoston kautta.

Or. de

Tarkistus 87
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava, 
miten työnantajille, työntekijöille ja muille 
ihmisille voidaan antaa helposti saatavilla 
olevia asiaankuuluvia tietoja tämän 
direktiivin säännöksistä ja asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 asiaa koskevista 
säännöksistä. Näiden tietojen olisi myös 
oltava helposti saatavilla Sinun Eurooppasi 
-neuvonnan ja Eures-verkoston kautta.

(22) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava, 
miten työnantajille, työntekijöille ja muille 
ihmisille voidaan antaa helposti saatavilla 
olevia asiaankuuluvia tietoja tämän 
direktiivin säännöksistä ja asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 asiaa koskevista 
säännöksistä, mukaan lukien tiedot siitä, 
mille toimielimille tämän direktiivin 5 
artiklassa tarkoitetut tehtävät annetaan.
Näiden tietojen olisi myös oltava helposti 
saatavilla Sinun Eurooppasi -neuvonnan ja 
Eures-verkoston kautta.

Or. pl

Tarkistus 88
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava, 
miten työnantajille, työntekijöille ja muille 
ihmisille voidaan antaa helposti saatavilla 
olevia asiaankuuluvia tietoja tämän 
direktiivin säännöksistä ja asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 asiaa koskevista 
säännöksistä. Näiden tietojen olisi myös 
oltava helposti saatavilla Sinun Eurooppasi 
-neuvonnan ja Eures-verkoston kautta.

(22) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava, 
miten työnantajille, työntekijöille ja muille 
ihmisille voidaan antaa helposti saatavilla 
olevia asiaankuuluvia tietoja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 asiaa koskevista 
säännöksistä, mukaan lukien tiedot siitä, 
mille toimielimille tämän direktiivin 5 
artiklassa tarkoitetut tehtävät annetaan.
Näiden tietojen olisi myös oltava helposti 
saatavilla Sinun Eurooppasi -neuvonnan ja 
Eures-verkoston kautta.
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Or. en

Tarkistus 89
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava, 
miten työnantajille, työntekijöille ja muille
ihmisille voidaan antaa helposti saatavilla 
olevia asiaankuuluvia tietoja tämän 
direktiivin säännöksistä ja asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 asiaa koskevista 
säännöksistä. Näiden tietojen olisi myös 
oltava helposti saatavilla Sinun Eurooppasi 
-neuvonnan ja Eures-verkoston kautta.

(22) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava, 
miten työnantajille, ammattiliitoille,
työntekijöille ja muille sidosryhmille
voidaan antaa helposti saatavilla olevia 
tietoja tämän direktiivin säännöksistä ja 
asetuksen (EU) N:o 492/2011 asiaa 
koskevista säännöksistä. Näiden tietojen 
olisi myös oltava helposti saatavilla Sinun 
Eurooppasi -neuvonnan ja Eures-verkoston 
kautta.

Or. en

Tarkistus 90
Minodora Cliveti
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että asetuksen (EU) N:o 492/2011 ja 
tämän direktiivin soveltamisesta vastaavat 
virkamiehet saavat kaikille jäsenvaltioille 
yhteiseen pohjaan perustuvaa koulutusta.

Or. ro

Tarkistus 91
Traian Ungureanu
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, joten jäsenvaltiot 
voivat antaa tai pitää voimassa 
suotuisampia säännöksiä. Jäsenvaltioilla on 

(23) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, joten jäsenvaltiot 
voivat antaa tai pitää voimassa 
suotuisampia säännöksiä. Suotuisampien 
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myös mahdollisuus laajentaa niiden 
organisaatioiden toimivaltaa, joille on 
annettu tehtäväksi suojella unionin 
siirtotyöntekijöitä kansalaisuuteen 
perustuvalta syrjinnältä, jotta katetaan 
kaikkien niiden unionin kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on 
kirjattuna SEUT-sopimuksen 21 artiklaan 
ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY. Tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa ei tulisi käyttää 
perusteena jäsenvaltiossa vallitsevan 
tilanteen heikentämiseksi.

säännösten käyttöönoton tai ylläpitämisen 
pitäisi kuitenkin olla suhteessa 
jäsenvaltion sosioekonomiseen 
tilanteeseen. Komission pitäisi sen vuoksi 
ottaa käyttöön perusteita ja menetelmiä, 
joiden avulla voidaan esittää selvällä ja 
avoimella tavalla vakuuttavien 
argumenttien ja tietojen tukemat täydet 
perusteet, jotka ovat johtaneet 
johtopäätökseen, että tällaisia sääntöjä 
tarvitaan. Perusteita ja menetelmiä olisi 
voitava soveltaa kaikissa jäsenvaltioissa. 
Jäsenvaltioilla on myös mahdollisuus 
laajentaa niiden organisaatioiden 
toimivaltaa, joille on annettu tehtäväksi 
suojella unionin siirtotyöntekijöitä 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä, 
jotta katetaan kaikkien niiden unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on 
kirjattuna SEUT-sopimuksen 21 artiklaan 
ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY. Tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa ei tulisi käyttää 
perusteena jäsenvaltiossa vallitsevan 
tilanteen heikentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 92
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, joten jäsenvaltiot 
voivat antaa tai pitää voimassa 
suotuisampia säännöksiä. Jäsenvaltioilla on 

(23) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, joten jäsenvaltiot 
voivat antaa tai pitää voimassa 
suotuisampia säännöksiä. Jäsenvaltioilla on
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myös mahdollisuus laajentaa niiden 
organisaatioiden toimivaltaa, joille on 
annettu tehtäväksi suojella unionin 
siirtotyöntekijöitä kansalaisuuteen 
perustuvalta syrjinnältä, jotta katetaan 
kaikkien niiden unionin kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on 
kirjattuna SEUT-sopimuksen 21 artiklaan 
ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY. Tämän direktiivin
täytäntöönpanoa ei tulisi käyttää 
perusteena jäsenvaltiossa vallitsevan 
tilanteen heikentämiseksi.

mahdollisuus laajentaa tämän direktiivin 
soveltamisalaa kaikkiin henkilöihin, jotka 
työskentelevät jossakin toisessa Euroopan 
unionin jäsenvaltioissa, ja heidän 
perheisiinsä heidän asemastaan 
riippumatta, ja jäsenvaltioita 
kannustetaan tekemään niin. 
Jäsenvaltioilla on myös mahdollisuus 
laajentaa niiden organisaatioiden 
toimivaltaa, joille on annettu tehtäväksi 
suojella unionin siirtotyöntekijöitä 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä, 
jotta katetaan kaikkien niiden unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on 
kirjattuna SEUT-sopimuksen 21 artiklaan 
ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY. Tämän direktiivin
täytäntöönpano ei ole peruste
jäsenvaltiossa vallitsevan tilanteen
heikentämiselle.

Or. en

Tarkistus 93
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, joten jäsenvaltiot 
voivat antaa tai pitää voimassa 
suotuisampia säännöksiä. Jäsenvaltioilla on 
myös mahdollisuus laajentaa niiden 
organisaatioiden toimivaltaa, joille on 
annettu tehtäväksi suojella unionin 
siirtotyöntekijöitä kansalaisuuteen 
perustuvalta syrjinnältä, jotta katetaan 
kaikkien niiden unionin kansalaisten ja 

(23) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, joten jäsenvaltiot 
voivat antaa tai pitää voimassa 
suotuisampia säännöksiä. Jäsenvaltioilla on 
myös mahdollisuus laajentaa niiden 
organisaatioiden toimivaltaa, joille on 
annettu tehtäväksi suojella unionin 
siirtotyöntekijöitä ja liikkuvia työntekijöitä
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä, 
jotta katetaan kaikkien niiden unionin 
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heidän perheenjäsentensä oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on 
kirjattuna SEUT-sopimuksen 21 artiklaan 
ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY. Tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa ei tulisi käyttää 
perusteena jäsenvaltiossa vallitsevan 
tilanteen heikentämiseksi.

kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on 
kirjattuna SEUT-sopimuksen 21 artiklaan 
ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY. Tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa ei tulisi käyttää 
perusteena jäsenvaltiossa vallitsevan 
tilanteen heikentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 94
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, joten jäsenvaltiot 
voivat antaa tai pitää voimassa 
suotuisampia säännöksiä. Jäsenvaltioilla on 
myös mahdollisuus laajentaa niiden 
organisaatioiden toimivaltaa, joille on 
annettu tehtäväksi suojella unionin 
siirtotyöntekijöitä kansalaisuuteen 
perustuvalta syrjinnältä, jotta katetaan 
kaikkien niiden unionin kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on 
kirjattuna SEUT-sopimuksen 21 artiklaan 
ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY. Tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa ei tulisi käyttää 

(23) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, joten jäsenvaltiot 
voivat antaa tai pitää voimassa 
suotuisampia säännöksiä. Jäsenvaltioilla on 
myös mahdollisuus laajentaa niiden 
organisaatioiden toimivaltaa, joille on 
annettu tehtäväksi suojella muissa 
jäsenvaltioissa työskenteleviä EU:n 
työntekijöitä kansalaisuuteen perustuvalta 
syrjinnältä, jotta katetaan kaikkien niiden 
unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeus yhdenvertaiseen 
kohteluun ilman kansalaisuuteen 
perustuvaa syrjintää, jotka harjoittavat 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, 
sellaisena kuin se on kirjattuna SEUT-
sopimuksen 21 artiklaan ja Euroopan 
unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY. Tämän direktiivin 
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perusteena jäsenvaltiossa vallitsevan 
tilanteen heikentämiseksi.

täytäntöönpanoa ei tulisi käyttää 
perusteena jäsenvaltiossa vallitsevan 
tilanteen heikentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 95
Ria Oomen-Ruijten
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, joten jäsenvaltiot 
voivat antaa tai pitää voimassa 
suotuisampia säännöksiä. Jäsenvaltioilla on 
myös mahdollisuus laajentaa niiden 
organisaatioiden toimivaltaa, joille on 
annettu tehtäväksi suojella unionin
siirtotyöntekijöitä kansalaisuuteen 
perustuvalta syrjinnältä, jotta katetaan 
kaikkien niiden unionin kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on 
kirjattuna SEUT-sopimuksen 21 artiklaan 
ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY. Tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa ei tulisi käyttää 
perusteena jäsenvaltiossa vallitsevan 
tilanteen heikentämiseksi.

(23) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, joten jäsenvaltiot 
voivat antaa tai pitää voimassa 
suotuisampia säännöksiä. Jäsenvaltioilla on 
myös mahdollisuus laajentaa niiden 
organisaatioiden toimivaltaa, joille on 
annettu tehtäväksi suojella unionin
liikkuvia työntekijöitä (rajat ylittävät 
työntekijät mukaan lukien)
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä, 
jotta katetaan kaikkien niiden unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on 
kirjattuna SEUT-sopimuksen 21 artiklaan 
ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY. Tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa ei tulisi käyttää 
perusteena jäsenvaltiossa vallitsevan 
tilanteen heikentämiseksi.

Or. nl

Tarkistus 96
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(24 a) Jäsenvaltioiden olisi myös 
hyväksyttävä tarvittavia lakeja, asetuksia 
ja hallinnollisia määräyksiä, jotta 
voitaisiin poistaa kaikenlainen syrjintä 
ja/tai tasa-arvoisen kohtelun ja 2 
artiklassa tarkoitetun vapaan 
liikkuvuuden esteet. 

Or. en

Tarkistus 97
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kun direktiiviin täytäntöönpanosta on 
kulunut riittävästi aikaa, komissio laatii sen 
täytäntöönpanosta raportin, jossa 
arvioidaan erityisesti mahdollisuutta esittää 
mahdollinen tarvittava ehdotus, jolla 
pyritään takaamaan vapaata liikkuvuutta 
koskevan unionin lainsäädännön parempi 
täytäntöönpano.

(26) Kun direktiiviin täytäntöönpanosta on 
kulunut riittävästi aikaa, komissio laatii sen 
täytäntöönpanosta raportin, jossa 
arvioidaan erityisesti mahdollisuutta esittää 
mahdollinen tarvittava ehdotus, jolla 
pyritään takaamaan vapaata liikkuvuutta 
koskevan unionin lainsäädännön parempi 
täytäntöönpano. Tässä arvioinnissa olisi 
käytettävä sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavaa lähestymistapaa.

Or. en

Tarkistus 98
Thomas Händel
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tässä direktiivissä noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, erityisesti 
ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä
(15 artikla), syrjintäkielto (21 artikla ja 
erityisesti sen 2 kohta, joka koskee 

(27) Tässä direktiivissä noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, erityisesti
kokoontumis- ja yhdistymisvapaus (12 
artikla), ammatillinen vapaus ja oikeus 
tehdä työtä (15 artikla), syrjintäkielto (21 
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kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän 
kieltämistä), neuvotteluoikeus ja oikeus 
työtaistelutoimiin (28 artikla),
oikeudenmukaiset ja kohtuulliset työolot 
ja työehdot (31 artikla), liikkumis- ja 
oleskeluvapaus (45 artikla) sekä oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen (47 
artikla). Direktiivi on pantava täytäntöön 
kyseisten oikeuksien ja periaatteiden 
mukaisesti.

artikla ja erityisesti sen 2 kohta, joka 
koskee kansalaisuuteen perustuvan 
syrjinnän kieltämistä), neuvotteluoikeus ja 
oikeus työtaistelutoimiin (28 artikla), suoja 
perusteettoman irtisanomisen yhteydessä 
(30 artikla), oikeus oikeudenmukaisiin ja 
kohtuullisiin työoloihin ja työehtoihin (31 
artikla), oikeus sosiaaliturvaan ja 
sosiaalitukeen (43 artikla) liikkumis- ja 
oleskeluvapaus (45 artikla) sekä oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen (47 
artikla). Direktiivi on pantava täytäntöön 
kyseisten oikeuksien ja periaatteiden 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 99
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tässä direktiivissä noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, erityisesti 
ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä
(15 artikla), syrjintäkielto (21 artikla ja
erityisesti sen 2 kohta, joka koskee 
kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän 
kieltämistä), neuvotteluoikeus ja oikeus 
työtaistelutoimiin (28 artikla), 
oikeudenmukaiset ja kohtuulliset työolot ja 
työehdot (31 artikla), liikkumis- ja 
oleskeluvapaus (45 artikla) sekä oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen (47 
artikla). Direktiivi on pantava täytäntöön 
kyseisten oikeuksien ja periaatteiden 
mukaisesti.

(27) Tässä direktiivissä noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, erityisesti 
ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä
(15 artikla), syrjintäkielto (21 artikla ja 
erityisesti sen 1 kohta, joka koskee
seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän kieltämistä, ja 
2 kohta, joka koskee kansalaisuuteen 
perustuvan syrjinnän kieltämistä), 
neuvotteluoikeus ja oikeus 
työtaistelutoimiin (28 artikla), 
oikeudenmukaiset ja kohtuulliset työolot ja 
työehdot (31 artikla), liikkumis- ja 
oleskeluvapaus (45 artikla) sekä oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen
(47 artikla). Direktiivi on pantava 
täytäntöön kyseisten oikeuksien ja 
periaatteiden mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 100
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Tämän direktiivin säännöksissä 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
erilaiset työmarkkinamallit 
työehtosopimuksilla säännellyt 
työmarkkinamallit mukaan lukien. 

Or. en

Tarkistus 101
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä annetaan säännökset, 
joilla helpotetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 45 
artiklalla ja työntekijöiden vapaasta 
liikkuvuudesta unionissa 5 päivänä 
huhtikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 1–10 artiklan säännöksillä 
myönnettyjen oikeuksien yhdenmukaista 
soveltamista ja täytäntöönpanoa 
käytännössä.

Tässä direktiivissä annetaan säännökset, 
joilla helpotetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 45 
artiklalla ja työntekijöiden vapaasta 
liikkuvuudesta unionissa 5 päivänä 
huhtikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 1–10 artiklan säännöksillä 
myönnettyjen oikeuksien yhdenmukaista 
soveltamista ja täytäntöönpanoa 
käytännössä ottaen huomioon rajat 
ylittävät työntekijät unionin 
lainsäädännön mukaisesti asuinpaikkaan 
liittyvää syrjintää harjoittamatta.

Or. en

Tarkistus 102
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä annetaan säännökset, 
joilla helpotetaan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 45 
artiklalla ja työntekijöiden vapaasta 
liikkuvuudesta unionissa 5 päivänä 
huhtikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 1–10 artiklan säännöksillä 
myönnettyjen oikeuksien yhdenmukaista 
soveltamista ja täytäntöönpanoa 
käytännössä.

Tässä direktiivissä annetaan säännökset, 
joilla helpotetaan unionissa liikkuville 
työntekijöille ja heidän perheilleen 
myönnettävien oikeuksien ja myös
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 45 artiklalla ja 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionissa 5 päivänä huhtikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/2011 
1–10 artiklan säännöksillä myönnettyjen 
oikeuksien yhdenmukaista soveltamista ja 
täytäntöönpanoa käytännössä.

Or. en

Perustelu

Direktiivi antaa välineen, joka auttaa työntekijöitä toteuttamaan ja vaatimaan oikeuksiaan. 
Sillä pitäisi pyrkiä käsittelemään asiaa kaikkien näitä ongelmia kohtaavien työntekijöiden 
heidän asemastaan riippumatta, joten direktiivin soveltamisalaa on laajennettava. Toisin 
sanoen direktiivin välineet auttavat siirtotyöntekijöitä ja liikkuvia työntekijöitä heidän 
kohtaamiensa ongelmien yhteydessä. 

Tarkistus 103
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) työoloihin ja työehtoihin etenkin
palkkauksen ja irtisanomisen osalta

(b) työoloihin ja työehtoihin etenkin, kun 
on kyse kaikkinaisen syrjinnän 
torjumisesta sekä palkkaukseen ja 
irtisanomiseen liittyvistä seikoista

Or. en

Tarkistus 104
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) työoloihin ja työehtoihin etenkin 
palkkauksen ja irtisanomisen osalta

(b) työoloihin ja työehtoihin etenkin 
palkkauksen ja irtisanomisen sekä 
työterveyden ja -turvallisuuden osalta

Or. en

Tarkistus 105
Jutta Steinruck
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) työoloihin ja työehtoihin etenkin 
palkkauksen ja irtisanomisen osalta

(b) työoloihin ja työehtoihin etenkin 
palkkauksen, työehtosopimusten ja 
irtisanomisen osalta

Or. de

Tarkistus 106
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) työhön liittyviin oikeuksiin

Or. en

Tarkistus 107
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) työterveyteen ja työturvallisuuteen

Or. en

Tarkistus 108
Marije Cornelissen
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Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sosiaali- ja veroetuuksien saamiseen (c) sosiaali- ja veroetuuksien saamiseen 
sosiaaliturva mukaan lukien

Or. en

Tarkistus 109
Thomas Händel
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) sosiaaliturvaa koskevaan oikeuteen

Or. de

Tarkistus 110
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) sosiaaliturvaa koskevaan oikeuteen, 
terveydenhuolto mukaan luettuna

Or. en

Tarkistus 111
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ammattiliittojen jäsenyyteen (d) ammattiliittojen ja muiden työhön 
liittyvien elinten jäsenyyteen

Or. en
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Tarkistus 112
Thomas Händel
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ammattiliittojen jäsenyyteen (d) ammattiliittojen jäsenyyteen, 
työehtosopimusneuvotteluihin sekä 
työtaistelutoimiin

Or. de

Tarkistus 113
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) koulutukseen pääsyyn (e) oikeuteen saada koulutusta

Or. en

Tarkistus 114
Thomas Händel
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) koulutukseen pääsyyn (e) koulutukseen ja jatkokoulutukseen
pääsyyn

Or. de

Tarkistus 115
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) työntekijöiden lasten pääsyyn 
koulutukseen.

(g) työntekijöiden lasten pääsyyn 
koulutukseen, varhaiskasvatus ja 
päivähoito mukaan luettuina.
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Or. en

Tarkistus 116
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) työvoimapalveluiden saantiin

Or. en

Tarkistus 117
Jutta Steinruck
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) integroitumista ja liikkuvuutta 
edistäviin tukiin ja ohjelmiin

Or. de

Tarkistus 118
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g b) sosiaaliturvaa koskevaan oikeuteen.

Or. en

Tarkistus 119
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin 
unionin kansalaisiin, jotka siirtyvät työn 
vuoksi toiseen jäsenvaltioon tai asuvat 
toisessa jäsenvaltiossa, sekä heidän 
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perheenjäseniinsä.

Or. en

Tarkistus 120
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Tätä direktiiviä sovelletaan työntekijöihin, 
jotka käyttävät oikeutta vapaaseen 
liikkumiseen mukaan lukien pysyvät 
työntekijät, kausityöntekijät, 
rajatyöntekijät sekä henkilöt, jotka 
harjoittavat toimintaansa palvelujen 
tarjoamiseksi. Sitä sovelletaan myös 
itsenäisinä ammatinharjoittajina ja 
lähetettyinä työntekijöinä esiintyviin 
työntekijöihin. 

Or. en

Tarkistus 121
Heinz K. Becker
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon 
tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset 
menettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, 
ovat – myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa 
syrjinnän väitetään tapahtuneen – kaikkien 
niiden työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä käytettävissä, jotka 
katsovat kärsineensä tai kärsivänsä vapaata 
liikkuvuutta koskevaan oikeuteensa 
kohdistuvista perusteettomista rajoituksista 
tai katsovat tulleensa kohdelluiksi väärin 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon 
tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset 
menettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, 
ovat – myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa 
syrjinnän väitetään tapahtuneen – kaikkien 
niiden työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä käytettävissä, jotka 
katsovat kärsineensä tai kärsivänsä vapaata 
liikkuvuutta koskevaan oikeuteensa 
kohdistuvista perusteettomista rajoituksista 
tai katsovat tulleensa kohdelluiksi väärin 
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sen vuoksi, että heihin ei ole sovellettu 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

sen vuoksi, että heihin ei ole sovellettu 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.
Työntekijöille on annettava selkeät ja 
ymmärrettävät palkkalaskelmat ja 
työaikaselvitykset.

Or. de

Tarkistus 122
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon 
tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset 
menettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, 
ovat – myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa 
syrjinnän väitetään tapahtuneen – kaikkien 
niiden työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä käytettävissä, jotka 
katsovat kärsineensä tai kärsivänsä vapaata 
liikkuvuutta koskevaan oikeuteensa 
kohdistuvista perusteettomista rajoituksista 
tai katsovat tulleensa kohdelluiksi väärin 
sen vuoksi, että heihin ei ole sovellettu 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
vapaata liikkumista koskevien 
velvoitteiden, mukaan lukien
perussopimuksen 45 ja 49 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan
mukaiset velvoitteet, täytäntöönpanoon 
tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset 
menettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, 
ovat – myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa 
syrjinnän väitetään tapahtuneen –
henkilöiden asemasta riippumatta
kaikkien niiden työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä käytettävissä, jotka 
katsovat kärsineensä tai kärsivänsä
syrjinnästä tai vapaata liikkuvuutta 
koskevaan oikeuteensa kohdistuvista 
perusteettomista rajoituksista tai katsovat 
tulleensa kohdelluiksi väärin sen vuoksi, 
että heihin ei ole sovellettu yhdenvertaisen 
kohtelun periaatetta.

Or. en

Tarkistus 123
Jean-Pierre Audy
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon 
tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset 
menettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, 
ovat – myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa 
syrjinnän väitetään tapahtuneen – kaikkien 
niiden työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä käytettävissä, jotka 
katsovat kärsineensä tai kärsivänsä vapaata 
liikkuvuutta koskevaan oikeuteensa 
kohdistuvista perusteettomista rajoituksista 
tai katsovat tulleensa kohdelluiksi väärin 
sen vuoksi, että heihin ei ole sovellettu 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon 
tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset 
menettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, 
ovat – myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa 
syrjinnän väitetään tapahtuneen – kaikkien 
niiden unionissa laillisesti asuvien
työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä
käytettävissä, jotka katsovat kärsineensä tai 
kärsivänsä vapaata liikkuvuutta koskevaan 
oikeuteensa kohdistuvista perusteettomista 
rajoituksista tai katsovat tulleensa 
kohdelluiksi väärin sen vuoksi, että heihin 
ei ole sovellettu yhdenvertaisen kohtelun 
periaatetta.

Or. fr

Tarkistus 124
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon 
tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset 
menettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, 
ovat – myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa 
syrjinnän väitetään tapahtuneen – kaikkien 
niiden työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä käytettävissä, jotka 
katsovat kärsineensä tai kärsivänsä vapaata 
liikkuvuutta koskevaan oikeuteensa 
kohdistuvista perusteettomista rajoituksista 
tai katsovat tulleensa kohdelluiksi väärin 
sen vuoksi, että heihin ei ole sovellettu 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon 
tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset 
menettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, 
ovat – myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa 
syrjinnän väitetään tapahtuneen – kaikkien 
niiden työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä käytettävissä, jotka 
katsovat kärsineensä tai kärsivänsä vapaata 
liikkuvuutta koskevaan oikeuteensa 
kohdistuvista perusteettomista rajoituksista
kaksinkertainen verotus mukaan lukien
tai katsovat tulleensa kohdelluiksi väärin 
sen vuoksi, että heihin ei ole sovellettu 
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yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Or. en

Tarkistus 125
Thomas Händel
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon 
tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset 
menettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, 
ovat – myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa 
syrjinnän väitetään tapahtuneen – kaikkien 
niiden työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä käytettävissä, jotka 
katsovat kärsineensä tai kärsivänsä vapaata 
liikkuvuutta koskevaan oikeuteensa 
kohdistuvista perusteettomista rajoituksista 
tai katsovat tulleensa kohdelluiksi väärin 
sen vuoksi, että heihin ei ole sovellettu 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon 
tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset 
menettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, 
ovat – myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa 
syrjinnän väitetään tapahtuneen – kaikkien 
niiden työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä käytettävissä
rajatyöntekijät mukaan lukien, jotka 
katsovat kärsineensä tai kärsivänsä vapaata 
liikkuvuutta koskevaan oikeuteensa 
kohdistuvista perusteettomista rajoituksista 
tai katsovat tulleensa kohdelluiksi väärin 
sen vuoksi, että heihin ei ole sovellettu 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työnantajat eivät estä työntekijöitä 
käyttämästä oikeuksiaan tällaisten 
oikeudellisten ja/tai hallinnollisten 
menettelyjen yhteydessä.

Or. de

Tarkistus 126
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon 
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tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset 
menettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, 
ovat – myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa 
syrjinnän väitetään tapahtuneen – kaikkien 
niiden työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä käytettävissä, jotka 
katsovat kärsineensä tai kärsivänsä vapaata 
liikkuvuutta koskevaan oikeuteensa 
kohdistuvista perusteettomista rajoituksista 
tai katsovat tulleensa kohdelluiksi väärin 
sen vuoksi, että heihin ei ole sovellettu 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset 
menettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, 
ovat – myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa 
syrjinnän väitetään tapahtuneen – kaikkien 
niiden työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä käytettävissä
rajatyöntekijät mukaan lukien, jotka 
katsovat kärsineensä tai kärsivänsä vapaata 
liikkuvuutta koskevaan oikeuteensa 
kohdistuvista perusteettomista rajoituksista 
tai katsovat tulleensa kohdelluiksi väärin 
sen vuoksi, että heihin ei ole sovellettu 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Or. en

Tarkistus 127
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on perustettava tai 
mukautettava olemassa olevia 
tietojärjestelmiä sen varmistamiseksi, että 
työntekijät ja heidän perheensä ovat 
kielitaidostaan riippumatta tietoisia 
oikeuksistaan ja tukirakenteiden 
olemassaolosta sekä niihin liittyvistä 
mekanismeista ja menettelyistä. 

Or. en

Tarkistus 128
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyjä 
alulle panevat työntekijät eivät sen 
seurauksena joudu kokemaan huonoa 
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kohtelua työnantajansa taholta.

Or. en

Tarkistus 129
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
kansallisten lakien ja käytäntöjen 
mukaisesti siitä, että on olemassa 
tarvittavat mekanismit varmistamaan, että 
työntekijät voivat vaatia ja saada kaikki 
heille kuuluvat oikeudet ja/tai että 
kolmannet osapuolet voivat toimia heidän 
puolestaan tässä tarkoituksessa.

Or. en

Tarkistus 130
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
on olemassa tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia seuraamuksia, joita 
sovelletaan, jos oikeutta vapaaseen 
liikkuvuuteen ja yhtäläisen kohtelun 
periaatetta rajoitetaan perusteettomasti. 

Or. en

Tarkistus 131
Traian Ungureanu
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
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rajoittamatta näiden oikeuksien 
täytäntöönpanon määräaikoja koskevien 
kansallisten sääntöjen soveltamista.
Määräajat eivät saa olla sellaisia, että 
niiden voidaan katsoa olevan omiaan 
tekemään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin 
lainsäädännössä annettujen oikeuksien 
käyttämisen käytännössä mahdottomaksi 
tai suhteettoman vaikeaksi.

rajoittamatta näiden oikeuksien 
täytäntöönpanon määräaikoja koskevien 
kansallisten sääntöjen soveltamista.
Määräajat eivät saa olla sellaisia, että 
niiden voidaan katsoa olevan omiaan 
tekemään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin 
lainsäädännössä annettujen oikeuksien 
käyttämisen käytännössä mahdottomaksi 
tai suhteettoman vaikeaksi. Vastakkaisessa 
tapauksessa on voitava soveltaa 
asianmukaisia seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 132
Evelyn Regner
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
rajoittamatta näiden oikeuksien 
täytäntöönpanon määräaikoja koskevien 
kansallisten sääntöjen soveltamista. 
Määräajat eivät saa olla sellaisia, että 
niiden voidaan katsoa olevan omiaan 
tekemään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin 
lainsäädännössä annettujen oikeuksien 
käyttämisen käytännössä mahdottomaksi 
tai suhteettoman vaikeaksi.

2. Näiden oikeuksien täytäntöönpanon 
määräajat eivät saa olla sellaisia, että 
niiden voidaan katsoa olevan omiaan 
tekemään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin 
lainsäädännössä annettujen oikeuksien 
käyttämisen käytännössä mahdottomaksi 
tai merkittävästi vaikeammaksi.

Or. de

Tarkistus 133
Heinz K. Becker
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
rajoittamatta näiden oikeuksien 
täytäntöönpanon määräaikoja koskevien 
kansallisten sääntöjen soveltamista.
Määräajat eivät saa olla sellaisia, että 

2. Näiden oikeuksien täytäntöönpanon
määräaikojen on oltava sellaisia, että 
voidaan varmistaa oikeuksien 
käyttäminen asianmukaisessa ajassa.
Määräajat eivät saa olla sellaisia, että 
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niiden voidaan katsoa olevan omiaan 
tekemään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin 
lainsäädännössä annettujen oikeuksien 
käyttämisen käytännössä mahdottomaksi 
tai suhteettoman vaikeaksi.

niiden voidaan katsoa olevan omiaan 
tekemään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin 
lainsäädännössä annettujen oikeuksien 
käyttämisen käytännössä mahdottomaksi 
tai suhteettoman vaikeaksi.

Or. de

Tarkistus 134
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
rajoittamatta näiden oikeuksien 
täytäntöönpanon määräaikoja koskevien 
kansallisten sääntöjen soveltamista.
Määräajat eivät saa olla sellaisia, että 
niiden voidaan katsoa olevan omiaan 
tekemään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin 
lainsäädännössä annettujen oikeuksien 
käyttämisen käytännössä mahdottomaksi 
tai suhteettoman vaikeaksi.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
rajoittamatta näiden oikeuksien 
täytäntöönpanon määräaikoja koskevien 
kansallisten sääntöjen soveltamista.
Määräajat eivät saa olla sellaisia, että 
niiden voidaan katsoa olevan omiaan 
tekemään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin 
lainsäädännössä annettujen oikeuksien 
käyttämisen käytännössä mahdottomaksi 
tai huomattavan vaikeaksi.

Or. en

Tarkistus 135
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
rajoittamatta näiden oikeuksien 
täytäntöönpanon määräaikoja koskevien 
kansallisten sääntöjen soveltamista.
Määräajat eivät saa olla sellaisia, että 
niiden voidaan katsoa olevan omiaan 
tekemään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin 
lainsäädännössä annettujen oikeuksien 
käyttämisen käytännössä mahdottomaksi 

2. 3 artiklan säännöksiä sovelletaan 
rajoittamatta näiden oikeuksien 
täytäntöönpanon määräaikoja koskevien 
kansallisten sääntöjen soveltamista.
Määräajat eivät saa olla sellaisia, että 
niiden voidaan katsoa olevan omiaan 
tekemään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin 
lainsäädännössä annettujen oikeuksien 
käyttämisen käytännössä mahdottomaksi 
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tai suhteettoman vaikeaksi. tai suhteettoman vaikeaksi.

Or. en

Tarkistus 136
Evelyn Regner, Jutta Steinruck
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta unionin lainsäädännön 
mukaisia oikeuksia voitaisiin panna 
täytäntöön tehokkaasti, työntekijöiden on 
saatava työnantajiltaan selkeä ja 
ymmärrettävä palkkalaskelma. 
Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
palkkalaskelmien muotoa ja sisältöä 
koskevia yhdenmukaisia vaatimuksia.

Or. de

Tarkistus 137
Evelyn Regner, Jutta Steinruck
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jotta unionin lainsäädännön 
mukaisia oikeuksia voitaisiin panna 
täytäntöön tehokkaasti, työntekijöiden on 
saatava työnantajiltaan työaikaselvitykset. 
Työnantajan ja työntekijän välisissä 
oikeusmenettelyissä työaikaselvityksiä 
koskeva todistustaakka on työnantajalla.

Or. de

Tarkistus 138
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Jotta unionin lainsäädännön 
mukaisia oikeuksia voitaisiin panna 
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täytäntöön tehokkaasti, jäsenvaltioiden on 
hyväksyttävä säännöksiä, joiden 
mukaisesti työntekijöillä on oikeus saada 
korvaus sellaisista kuluista, jotka 
aiheutuvat heidän oikeuksiensa 
vaatimisen edellyttämien tietojen 
hankkimisesta ja erityisesti neuvonnasta, 
matkakuluista sekä tulkin käytöstä 
aiheutuvista kustannuksista.

Or. de

Tarkistus 139
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Järjestöjen, organisaatioiden ja muiden 
oikeushenkilöiden toimet

Ammattiliittojen, järjestöjen, 
organisaatioiden ja muiden 
oikeushenkilöiden toimet

Or. en

Tarkistus 140
Thomas Händel
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestöt, organisaatiot tai muut 
oikeushenkilöt, joilla on kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjen kriteerien 
mukaisesti oikeutettu intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa työntekijän 
suostumuksella menettelyn joko hänen ja 
hänen perheenjäsentensä puolesta tai 
häntä/heitä tukeakseen kaikissa 
oikeudellisissa ja/tai hallinnollisissa 
menettelyissä, joista säädetään 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten oikeuksien 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestöt, ammattiliitot, organisaatiot tai 
muut oikeushenkilöt, joilla on kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjen kriteerien 
mukaisesti oikeutettu intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa tarvittaessa
työntekijän suostumuksella menettelyn 
joko hänen ja hänen perheenjäsentensä 
puolesta tai häntä/heitä tukeakseen kaikissa 
oikeudellisissa ja/tai hallinnollisissa 
menettelyissä, joista säädetään 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten oikeuksien 
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täytäntöönpanemiseksi. täytäntöönpanemiseksi.

Or. de

Tarkistus 141
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestöt, organisaatiot tai muut 
oikeushenkilöt, joilla on kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjen kriteerien 
mukaisesti oikeutettu intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa työntekijän
suostumuksella menettelyn joko hänen ja 
hänen perheenjäsentensä puolesta tai 
häntä/heitä tukeakseen kaikissa 
oikeudellisissa ja/tai hallinnollisissa 
menettelyissä, joista säädetään 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten oikeuksien 
täytäntöönpanemiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
ammattiliitot, järjestöt, organisaatiot tai 
muut oikeushenkilöt, joilla on kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjen kriteerien, 
työehtosopimusten tai kansallisten 
käytäntöjen mukaisesti oikeutettu intressi 
varmistaa, että tämän direktiivin 
säännöksiä noudatetaan, voivat aloittaa
menettelyn kollektiivisen edun perusteella 
tai työntekijän ja hänen perheenjäsentensä 
puolesta tai häntä/heitä tukeakseen kaikissa 
oikeudellisissa ja/tai hallinnollisissa 
menettelyissä, joista säädetään 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten oikeuksien 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Perustelu

Ammattiliittojen, järjestöjen, organisaatioiden ja muiden oikeushenkilöiden pitää voida 
toimia työntekijän puolesta tai hänen tukemisekseen oikeudellisissa ja hallinnollisissa 
menettelyissä riippumatta siitä, hyväksyykö työntekijä tämän. Työehtosopimukset, joilla 
säännellään työmarkkinoita joissakin jäsenvaltioissa, neuvotellaan ja allekirjoitetaan 
työmarkkinaosapuolten välillä. Työmarkkinaosapuolet ovat sopimuksen osapuolia, ja niillä 
pitää siksi olla oikeus puolustaa etuaan työntekijän antamasta hyväksynnästä riippumatta.

Tarkistus 142
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestöt, organisaatiot tai muut 
oikeushenkilöt, joilla on kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjen kriteerien 
mukaisesti oikeutettu intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa työntekijän 
suostumuksella menettelyn joko hänen ja 
hänen perheenjäsentensä puolesta tai 
häntä/heitä tukeakseen kaikissa 
oikeudellisissa ja/tai hallinnollisissa 
menettelyissä, joista säädetään 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten oikeuksien 
täytäntöönpanemiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestöt, organisaatiot tai muut 
oikeushenkilöt, joilla on kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjen kriteerien 
mukaisesti oikeutettu intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa menettelyn 
joko hänen ja hänen perheenjäsentensä 
puolesta tai häntä/heitä tukeakseen kaikissa 
oikeudellisissa ja/tai hallinnollisissa 
menettelyissä, joista säädetään 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten oikeuksien 
täytäntöönpanemiseksi, paitsi jos 
asianomaiset henkilöt vastustavat sitä.

Or. en

Perustelu

Ryhmäkanteita rajoitetaan merkittävästi, jos kotiin palanneita työntekijöitä ei tietyissä 
olosuhteissa voida tunnistaa. Siksi hyväksyntää koskevaa säännöstä on rajoitettava.

Tarkistus 143
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
järjestöt, organisaatiot tai muut 
oikeushenkilöt, joilla on kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjen kriteerien 
mukaisesti oikeutettu intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa työntekijän 
suostumuksella menettelyn joko hänen ja 
hänen perheenjäsentensä puolesta tai 
häntä/heitä tukeakseen kaikissa 
oikeudellisissa ja/tai hallinnollisissa 
menettelyissä, joista säädetään
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
järjestöillä, organisaatioilla tai muilla 
oikeushenkilöillä, joilla on kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjen kriteerien ja 
kansallisten käytäntöjen mukaisesti 
oikeutettu intressi varmistaa, että tämän 
direktiivin säännöksiä noudatetaan, on 
oikeus aloittaa työntekijän suostumuksella 
menettelyn joko hänen ja hänen 
perheenjäsentensä puolesta tai häntä/heitä 
tukeakseen kaikissa oikeudellisissa ja/tai 
hallinnollisissa menettelyissä, joista 
säädetään SEUT-sopimuksen 45 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
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mukaisten oikeuksien 
täytäntöönpanemiseksi.

mukaisten oikeuksien 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Tarkistus 144
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
näillä yhdistyksillä ja järjestöillä on 
rajoittamaton oikeus tavata asianomaisia 
työntekijöitä ryhmäkanteiden 
valmistelussa ja seurannassa.

Or. en

Tarkistus 145
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
rajoittamatta näiden oikeuksien 
täytäntöönpanon määräaikoja koskevien 
kansallisten sääntöjen soveltamista.
Määräajat eivät saa olla sellaisia, että 
niiden voidaan katsoa olevan omiaan 
tekemään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin 
lainsäädännössä annettujen oikeuksien 
käyttämisen käytännössä mahdottomaksi 
tai suhteettoman vaikeaksi.

2. 4 artiklan säännöksiä sovelletaan 
rajoittamatta näiden oikeuksien 
täytäntöönpanon määräaikoja koskevien 
kansallisten sääntöjen soveltamista.
Määräajat eivät saa olla sellaisia, että 
niiden voidaan katsoa olevan omiaan 
tekemään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin 
lainsäädännössä annettujen oikeuksien 
käyttämisen käytännössä mahdottomaksi
tai suhteettoman vaikeaksi.

Or. en

Tarkistus 146
Hans-Peter Martin
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä rakenne, 
elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä 
on edistää, analysoida, seurata ja tukea 
kaikkien työntekijöiden tai heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua 
ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, 
sekä toteutettava näiden elinten toimintaa 
koskevat tarpeelliset järjestelyt. Nämä 
elimet voivat muodostaa osan kansallisista 
virastoista, joilla on samanlaiset tavoitteet 
mutta jotka kattavat useampia 
syrjintäperusteita. Tällöin jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että olemassa oleville 
elimille myönnetään riittävät resurssit 
lisätehtävien hoitamista varten sen 
varmistamiseksi, että näiden elinten 
nykyisten tehtävien suorittaminen ei 
vaarannu.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä rakenne, 
elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä 
on edistää, analysoida, seurata ja tukea 
kaikkien työntekijöiden tai heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua 
ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, 
sekä toteutettava näiden elinten toimintaa 
koskevat tarpeelliset järjestelyt. Nämä 
elimet voivat muodostaa osan kansallisista 
virastoista, joilla on samanlaiset tavoitteet 
mutta jotka kattavat useampia 
syrjintäperusteita. Tällöin jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että olemassa oleville 
elimille myönnetään riittävät resurssit 
lisätehtävien hoitamista varten sen 
varmistamiseksi, että näiden elinten 
nykyisten tehtävien suorittaminen ei 
vaarannu. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että elin palvelee vain 
työntekijöiden tarpeita eikä aiheudu 
taloudellisiin tai muihin tavoitteisiin 
liittyviä eturistiriitoja.

Or. de

Tarkistus 147
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä rakenne, 
elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä 
on edistää, analysoida, seurata ja tukea 
kaikkien työntekijöiden tai heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua 
ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, 
sekä toteutettava näiden elinten toimintaa 
koskevat tarpeelliset järjestelyt. Nämä 
elimet voivat muodostaa osan kansallisista 
virastoista, joilla on samanlaiset tavoitteet 
mutta jotka kattavat useampia 
syrjintäperusteita. Tällöin jäsenvaltioiden 

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä rakenne, 
elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä 
on edistää, analysoida, seurata ja tukea 
kaikkien työntekijöiden tai heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua 
ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, 
sekä toteutettava näiden elinten toimintaa 
koskevat tarpeelliset järjestelyt.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
nämä elimet käyttävät 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaa 
lähestymistapaa prosessin kaikissa 
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on varmistettava, että olemassa oleville 
elimille myönnetään riittävät resurssit 
lisätehtävien hoitamista varten sen 
varmistamiseksi, että näiden elinten 
nykyisten tehtävien suorittaminen ei 
vaarannu.

vaiheissa. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikki työntekijät
voivat käyttää näitä elimiä 
syrjimättömällä tavalla riippumatta 
heidän asemastaan ennen liikkuvuutta, 
sen aikana tai sen jälkeen. Nämä elimet 
voivat muodostaa osan kansallisista 
virastoista, joilla on samanlaiset tavoitteet 
mutta jotka kattavat useampia 
syrjintäperusteita. Tällöin jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että uusille tai olemassa 
oleville elimille myönnetään riittävät 
resurssit lisätehtävien hoitamista varten sen 
varmistamiseksi, että näiden elinten 
nykyisten tehtävien suorittaminen ei 
vaarannu.

Or. en

Perustelu

Yksinkertaistaminen: jos tällaisia rakenteita perustetaan, niiden on oltava avoimia kaikille 
työntekijöille riippumatta siitä, sovelletaankin heihin väliaikaisia järjestelyjä, ovatko he 
virastojen työntekijöitä vai siirrettyjä tai lähetettyjä työntekijöitä. Jos he käyttävät 
liikkuvuuttaan, heidän on voitava käyttää näitä rakenteita.

Tarkistus 148
Jean-Pierre Audy
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä rakenne,
elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä 
on edistää, analysoida, seurata ja tukea 
kaikkien työntekijöiden tai heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua 
ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, 
sekä toteutettava näiden elinten toimintaa 
koskevat tarpeelliset järjestelyt. Nämä 
elimet voivat muodostaa osan kansallisista 
virastoista, joilla on samanlaiset tavoitteet 
mutta jotka kattavat useampia 
syrjintäperusteita. Tällöin jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että olemassa oleville 
elimille myönnetään riittävät resurssit 

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai 
useampi elin, jonka tai joiden tehtävänä on 
edistää, analysoida, seurata ja tukea 
kaikkien työntekijöiden tai heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua 
ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, 
sekä toteutettava näiden elinten toimintaa 
koskevat tarpeelliset järjestelyt. Nämä 
elimet voivat muodostaa osan kansallisista 
virastoista, joilla on samanlaiset tavoitteet 
mutta jotka kattavat useampia 
syrjintäperusteita. Tällöin jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että olemassa oleville 
elimille myönnetään riittävät resurssit 
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lisätehtävien hoitamista varten sen 
varmistamiseksi, että näiden elinten 
nykyisten tehtävien suorittaminen ei 
vaarannu.

lisätehtävien hoitamista varten sen 
varmistamiseksi, että näiden elinten 
nykyisten tehtävien suorittaminen ei 
vaarannu.

Or. fr

Tarkistus 149
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä rakenne, 
elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä 
on edistää, analysoida, seurata ja tukea 
kaikkien työntekijöiden tai heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua 
ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, 
sekä toteutettava näiden elinten toimintaa 
koskevat tarpeelliset järjestelyt. Nämä 
elimet voivat muodostaa osan kansallisista 
virastoista, joilla on samanlaiset tavoitteet 
mutta jotka kattavat useampia 
syrjintäperusteita. Tällöin jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että olemassa oleville 
elimille myönnetään riittävät resurssit 
lisätehtävien hoitamista varten sen 
varmistamiseksi, että näiden elinten 
nykyisten tehtävien suorittaminen ei 
vaarannu.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä rakenne, 
elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä 
on edistää, analysoida, seurata ja tukea 
kaikkien työntekijöiden tai heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua 
ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, 
sekä toteutettava näiden elinten toimintaa 
koskevat tarpeelliset järjestelyt. Nämä 
elimet voivat muodostaa osan nykyisistä
kansallisista virastoista tai elimistä, joilla 
on samanlaiset tavoitteet mutta jotka 
kattavat useampia syrjintäperusteita.
Tällöin jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että olemassa oleville elimille myönnetään 
riittävät resurssit lisätehtävien hoitamista 
varten elimen kaikkien tehtävien 
asianmukaiseksi hoitamiseksi ja erityisesti
sen varmistamiseksi, että näiden elinten 
nykyisten tehtävien suorittaminen ei 
vaarannu.

Or. en

Tarkistus 150
Jutta Steinruck
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä rakenne, 
elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä 
on edistää, analysoida, seurata ja tukea 
kaikkien työntekijöiden tai heidän 

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä rakenne, 
elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä 
on edistää, analysoida, seurata ja tukea 
kaikkien työntekijöiden tai heidän 
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perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua 
ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, 
sekä toteutettava näiden elinten toimintaa 
koskevat tarpeelliset järjestelyt. Nämä 
elimet voivat muodostaa osan kansallisista 
virastoista, joilla on samanlaiset tavoitteet 
mutta jotka kattavat useampia 
syrjintäperusteita. Tällöin jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että olemassa oleville 
elimille myönnetään riittävät resurssit 
lisätehtävien hoitamista varten sen 
varmistamiseksi, että näiden elinten 
nykyisten tehtävien suorittaminen ei 
vaarannu.

perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua 
ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, 
sekä toteutettava näiden elinten toimintaa 
koskevat tarpeelliset järjestelyt. Nämä 
elimet voivat muodostaa osan nykyisistä
kansallisista virastoista tai elimistä, joilla 
on samanlaiset tavoitteet mutta jotka 
kattavat useampia syrjintäperusteita.
Tällöin jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että olemassa oleville elimille myönnetään 
riittävät resurssit lisätehtävien hoitamista 
varten sen varmistamiseksi, että näiden 
elinten nykyisten tehtävien suorittaminen 
ei vaarannu. Jäsenvaltioiden on 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 
annettava syrjinnän uhrien avustaminen 
kansalaisjärjestöjen tehtäväksi. 

Or. de

Tarkistus 151
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
näiden elinten toimivaltaan kuuluu

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
näiden elinten toimivalta ei vaikuta 
työmarkkinaosapuolten jo harjoittamiin 
tehtäviin, käytäntöihin ja toimivaltaan:

Or. en

Tarkistus 152
Phil Bennion
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) riippumattoman oikeudellisen ja/tai 
muun avun antaminen työntekijöille tai 
heidän perheenjäsenilleen heidän 
tekemiään valituksia tutkittaessa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta työntekijöiden tai 
heidän perheenjäsentensä ja 4 artiklassa 
tarkoitettujen järjestöjen, organisaatioiden 

(a) riippumattoman oikeudellisen ja/tai 
muun avun antaminen työntekijöille tai 
heidän perheenjäsenilleen kansallisten 
lakien ja käytäntöjen mukaisesti heidän 
tekemiään valituksia tutkittaessa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta työntekijöiden tai 
heidän perheenjäsentensä ja 4 artiklassa 
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tai muiden oikeushenkilöiden oikeuksia; tarkoitettujen järjestöjen, organisaatioiden 
tai muiden oikeushenkilöiden oikeuksia;

Or. en

Tarkistus 153
Ria Oomen-Ruijten
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) riippumattomien tutkimusten tekeminen 
kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä;

(b) riippumattomien tutkimusten ja 
riippumattomien analyysien tekeminen 
kansalaisuuteen ja/tai rajat ylittävien 
työntekijöiden tapauksessa asuinpaikkaan
perustuvasta syrjinnästä ja 
syrjimättömyydestä; kunkin jäsenvaltion 
osalta olisi säädettävä, millaisiin töihin 
sovelletaan kansallisuuteen liittyviä 
rajoituksia.

Or. nl

Tarkistus 154
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) riippumattomien tutkimusten tekeminen 
kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä;

(b) riippumattomien tutkimusten tekeminen 
kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä ja 
samassa yhteydessä myös kaikkiin muihin 
syihin perustuvasta syrjinnästä;

Or. en

Tarkistus 155
Lena Kolarska-Bobińska
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) riippumattomien raporttien 
julkaiseminen ja suositusten antaminen 

(c) riippumattomien raporttien 
julkaiseminen ja suositusten antaminen 
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kaikista tällaiseen syrjintään liittyvistä 
kysymyksistä;

kaikista tällaiseen syrjintään liittyvistä 
kysymyksistä ja asiaan suoraan tai 
epäsuorasti liittyvän syrjinnän muista 
muodoista (kuten sukupuoleen 
perustuvasta syrjinnästä);

Or. en

Perustelu

Naiset kohtaavat usein kaksinkertaista syrjintää työskennellessään kotijäsenvaltionsa 
ulkopuolella. Rajat ylittävät kysymykset vaikuttavat usein äitiyslomaa sekä sairauslomaa ja 
perhelomaa koskeviin oikeuksiin. Tämä olisi otettava huomioon.

Tarkistus 156
Philippe De Backer
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tiedottaminen vastavalmistuneille ja 
viimeistä vuottaan opiskeleville heidän 
oikeuksistaan ulkomailla 
työskenneltäessä;

Or. en

Tarkistus 157
Evelyn Regner, Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) riippumattoman oikeudellisen ja/tai 
muun avun antaminen työntekijöille tai 
heidän perheenjäsenilleen heidän 
tekemiään valituksia tutkittaessa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta työntekijöiden tai 
heidän perheenjäsentensä ja 4 artiklassa 
tarkoitettujen järjestöjen, organisaatioiden 
tai muiden oikeushenkilöiden oikeuksia;

(h) kansallisen työlainsäädännön kaikki 
näkökohdat käsittävän riippumattoman 
oikeudellisen ja/tai muun avun antaminen 
työntekijöille tai heidän perheenjäsenilleen 
heidän tekemiään valituksia tutkittaessa, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
työntekijöiden tai heidän perheenjäsentensä 
ja 4 artiklassa tarkoitettujen järjestöjen, 
organisaatioiden tai muiden 
oikeushenkilöiden oikeuksia;

Or. de
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Tarkistus 158
Phil Bennion
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
olemassa olevat tai perustettavat uudet 
elimet ovat tietoisia nykyisistä EU-tason 
tiedotus- ja neuvontapalveluista, kuten 
Sinun Eurooppasi -neuvonta, SOLVIT-
verkko, Euroopan työnvälitysverkosto
EURES, Yritys-Eurooppa-verkosto sekä
keskitetyt asiointipisteet, hyödyntävät niitä 
ja tekevät niiden kanssa yhteistyötä.

3. Jäsenvaltioiden on kannustettava
olemassa olevia ja perustettavia uusia 
elimiä käyttämään nykyisiä EU-tason 
tiedotus- ja neuvontapalveluita, kuten 
Sinun Eurooppasi -neuvontaa, SOLVIT-
verkkoa, Euroopan työnvälitysverkostoa 
(EURES), Yritys-Eurooppa-verkostoa sekä
keskitettyjä asiointipisteitä ja tekemään
niiden kanssa yhteistyötä.

Or. en

Tarkistus 159
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
olemassa olevat tai perustettavat uudet 
elimet ovat tietoisia nykyisistä EU-tason 
tiedotus- ja neuvontapalveluista, kuten 
Sinun Eurooppasi -neuvonta, SOLVIT-
verkko, Euroopan työnvälitysverkosto 
EURES, Yritys-Eurooppa-verkosto sekä 
keskitetyt asiointipisteet, hyödyntävät niitä 
ja tekevät niiden kanssa yhteistyötä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
olemassa olevat tai perustettavat uudet 
elimet ovat tietoisia nykyisistä EU-tason 
tiedotus- ja neuvontapalveluista, kuten 
Sinun Eurooppasi -neuvonta, SOLVIT-
verkko, Euroopan työnvälitysverkosto 
EURES, Yritys-Eurooppa-verkosto sekä 
keskitetyt asiointipisteet, hyödyntävät niitä 
ja tekevät niiden kanssa yhteistyötä.
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, 
että olemassa olevat tai perustettavat 
uudet elimet ovat tietoisia 
ammattiliittojen, järjestöjen, 
organisaatioiden tai muiden 
oikeushenkilöiden tarjoamista nykyisistä
tiedotus- ja neuvontapalveluista, 
hyödyntävät niitä ja tekevät niiden kanssa 
yhteistyötä.

Or. en



AM\1004217FI.doc 69/85 PE519.521v02-00

FI

Tarkistus 160
Thomas Händel
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
olemassa olevat tai perustettavat uudet 
elimet ovat tietoisia nykyisistä EU-tason 
tiedotus- ja neuvontapalveluista, kuten
Sinun Eurooppasi -neuvonta, SOLVIT-
verkko, Euroopan työnvälitysverkosto 
EURES, Yritys-Eurooppa-verkosto sekä 
keskitetyt asiointipisteet, hyödyntävät niitä 
ja tekevät niiden kanssa yhteistyötä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
olemassa olevat tai perustettavat uudet 
elimet, ammattiliittojen ja 
kansalaisjärjestöjen perustamat elimet 
mukaan lukien, ovat tietoisia nykyisistä 
EU-tason tiedotus- ja neuvontapalveluista, 
kuten Sinun Eurooppasi -neuvonta, 
SOLVIT-verkko, Euroopan 
työnvälitysverkosto EURES, Yritys-
Eurooppa-verkosto sekä keskitetyt 
asiointipisteet, hyödyntävät niitä ja tekevät 
niiden kanssa yhteistyötä.

Or. de

Tarkistus 161
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
olemassa olevat tai perustettavat uudet 
elimet ovat tietoisia nykyisistä EU-tason 
tiedotus- ja neuvontapalveluista, kuten 
Sinun Eurooppasi -neuvonta, SOLVIT-
verkko, Euroopan työnvälitysverkosto 
EURES, Yritys-Eurooppa-verkosto sekä 
keskitetyt asiointipisteet, hyödyntävät niitä 
ja tekevät niiden kanssa yhteistyötä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
olemassa olevat tai perustettavat uudet 
elimet ovat tietoisia nykyisistä EU-tason 
tiedotus- ja neuvontapalveluista, kuten 
Sinun Eurooppasi -neuvonta, SOLVIT-
verkko, Euroopan työnvälitysverkosto 
EURES, Yritys-Eurooppa-verkosto sekä 
keskitetyt asiointipisteet, hyödyntävät niitä 
ja tekevät niiden kanssa yhteistyötä.
Jäsenvaltioiden on varmistettava yhteistyö 
sellaisten olemassa olevien tiedotus- ja 
avustuspalveluiden kanssa, joita tarjoavat 
työmarkkinaosapuolet, kansalaisjärjestöt 
ja muut asiaan liittyvät oikeudelliset 
elimet. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että työsuojelutarkastukset sisältyvät 
tähän yhteistyöhön ja prosessiin, ja niiden 
on varmistettava, että 
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työsuojelutarkastusten välinen 
käytäntöjen ja tietojen vaihto on 
olennainen osa tätä. 

Or. en

Tarkistus 162
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
olemassa olevat tai perustettavat uudet
elimet ovat tietoisia nykyisistä EU-tason 
tiedotus- ja neuvontapalveluista, kuten 
Sinun Eurooppasi -neuvonta, SOLVIT-
verkko, Euroopan työnvälitysverkosto 
EURES, Yritys-Eurooppa-verkosto sekä 
keskitetyt asiointipisteet, hyödyntävät niitä 
ja tekevät niiden kanssa yhteistyötä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
nämä elimet ovat tietoisia nykyisistä
yhteyspisteiden muodostamista 
kansallisen tason tiedotus- ja 
neuvontapalveluista ja muun muassa 
Sinun Eurooppasi -neuvonnan, SOLVIT-
verkon, Euroopan työnvälitysverkosto 
EURESin, Yritys-Eurooppa-verkoston 
sekä keskitettyjen asiointipisteiden 
muodostamista EU-tason tiedotus- ja 
neuvontapalveluista, hyödyntävät niitä ja 
tekevät niiden kanssa yhteistyötä.
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava 
sellaisten yhteistyö olemassa olevien 
tiedotus- ja avustuspalveluiden kanssa, 
joita tarjoavat työmarkkinaosapuolet ja 
kansalaisjärjestöt.

Or. en

Tarkistus 163
Phil Bennion
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun 5 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuja tehtäviä siirretään 
useammalle kuin yhdelle elimelle, elinten 
vastuualueet rajataan asianmukaisella 
tavalla. 
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Or. en

Tarkistus 164
Ria Oomen-Ruijten
Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos useampi kuin yksi elin vastaa 5 
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista 
tehtävistä, jäsenvaltioiden on 
varmistettava tällaisten elinten välinen 
koordinaatio ja yhteistyö, jotta voidaan 
välttää toimivallan päällekkäisyydet ja 
puutteet.

Or. nl

Tarkistus 165
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Vuoropuhelu Edunvalvonta ja vuoropuhelu

Or. en

Tarkistus 166
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä 
vuoropuhelua sellaisten asianomaisten 
kansalaisjärjestöjen ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa, joilla on 
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 
ja käytännön mukaisesti oikeutettu intressi 
myötävaikuttaa kansalaisuuteen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen edistämiseksi.

Jäsenvaltioiden on toteutettava 
vuoropuhelu sellaisten asianomaisten 
kansalaisjärjestöjen ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa, joilla on 
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 
ja käytännön mukaisesti oikeutettu intressi 
myötävaikuttaa kansalaisuuteen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen edistämiseksi.
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Or. en

Tarkistus 167
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä 
vuoropuhelua sellaisten asianomaisten 
kansalaisjärjestöjen ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa, joilla on 
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 
ja käytännön mukaisesti oikeutettu intressi 
myötävaikuttaa kansalaisuuteen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen edistämiseksi.

Jäsenvaltioiden on edistettävä ja tuettava
vuoropuhelua sellaisten asianomaisten 
kansalaisjärjestöjen, edustuselinten ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa, joilla on 
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 
ja käytännön mukaisesti oikeutettu intressi 
myötävaikuttaa kansalaisuuteen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen edistämiseen.

Or. en

Tarkistus 168
Ole Christensen
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä 
vuoropuhelua sellaisten asianomaisten 
kansalaisjärjestöjen ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa, joilla on 
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 
ja käytännön mukaisesti oikeutettu intressi 
myötävaikuttaa kansalaisuuteen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen edistämiseksi.

Jäsenvaltioiden on edistettävä 
vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten ja
sellaisten asianomaisten 
kansalaisjärjestöjen kanssa, joilla on 
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 
ja käytännön mukaisesti oikeutettu intressi 
myötävaikuttaa kansalaisuuteen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 169
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä 
vuoropuhelua sellaisten asianomaisten 
kansalaisjärjestöjen ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa, joilla on 
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 
ja käytännön mukaisesti oikeutettu intressi 
myötävaikuttaa kansalaisuuteen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen edistämiseksi.

Jäsenvaltioiden on edistettävä 
vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten ja
sellaisten asianomaisten 
kansalaisjärjestöjen kanssa, joilla on 
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 
ja käytännön mukaisesti oikeutettu intressi 
myötävaikuttaa kansalaisuuteen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 170
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että yhdenvertaista kohtelua tukeva elin 
edistää aktiivisesti edunvalvontaa ja 
varmistaa, että oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen harjoittavat työntekijät ja 
heidän perheensä ovat tietoisia 
oikeuksistaan ja voivat käyttää niitä.

Or. en

Tarkistus 171
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on helpotettava ja 
tuettava toisista jäsenvaltioista tulevien 
työntekijöiden ja erityisesti virallisten 
rakenteiden ulkopuolella työskentelevien 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin 
kuuluvien työntekijöiden, kuten 
kausityöntekijöiden, hoiva- ja 



PE519.521v02-00 74/85 AM\1004217FI.doc

FI

kotityöntekijöiden sekä 
seksityöntekijöiden, järjestäytymistä. 
Jäsenvaltioiden on myös annettava 
kyseisille työntekijöille tietoa 
mahdollisuuksista liittyä ammattiliittoon 
ja helpotettava ammattiliiton jäsenyyden 
tunnustamista toisessa jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 172
Philippe De Backer
Ehdotus direktiiviksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Liikkuviin työntekijöihin sovellettava 

yleinen menettely
1. Jotta työmarkkinoita voitaisiin 
hyödyntää täysin ja jotta voitaisiin edistää 
EU:n kansalaisten ja asukkaiden 
liikkuvuutta, komission on harkittava 
valinnaista, vapaaehtoista, yksilöllistä ja 
kattavaa “29. järjestelmää“, joka 
täydentää kansallisia 
sosiaaliturvajärjestelmiä.
2. Komissio määrittää ”29. järjestelmää” 
koskevat vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 173
Heinz K. Becker
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
tämän direktiivin mukaisesti annetuista 
säännöksistä sekä jo voimassa olevista 
tämän alan säännöksistä asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 1–10 artiklassa tiedotetaan 
jäsenvaltioiden alueella kaikin aiheellisin 

1. Jäsenvaltioiden on tulevaisuudessa
huolehdittava, että tämän direktiivin 
mukaisesti annetuista säännöksistä sekä jo 
voimassa olevista tämän alan säännöksistä 
asetuksen (EU) N:o 492/2011 1–10 
artiklassa tiedotetaan jäsenvaltioiden 
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tavoin niille, joita asia koskee. alueella henkilökohtaisesti niille, joita asia 
koskee. Tämä tehdään jakamalla 
asianomaiset tiedot mahdollisimman 
kestävällä tavalla ja niin, että tavoitetaan 
mahdollisimman suuri määrä ihmisiä 
käyttämällä Eures-verkostoa ja 
työmarkkinaosapuolten osallistumista. 
Tietojen sisältö, muoto ja levitys 
mukautetaan kohderyhmiin, ja tietojen on 
oltava näin ymmärrettäviä, helposti 
saatavia ja kattavia. 

Or. de

Tarkistus 174
Marije Cornelissen, Jean Lambert
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
tämän direktiivin mukaisesti annetuista 
säännöksistä sekä jo voimassa olevista 
tämän alan säännöksistä asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 1–10 artiklassa tiedotetaan 
jäsenvaltioiden alueella kaikin aiheellisin 
tavoin niille, joita asia koskee.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
tämän direktiivin mukaisesti annetuista 
säännöksistä sekä jo voimassa olevista 
tämän alan säännöksistä asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 1–10 artiklassa mutta myös 
monista muista oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen harjoittaville työntekijöille 
ja heidän perheilleen tärkeistä 
sosiaaliturvaan liittyvistä säännöistä –
mukaan luettuina perhe-etuudet, työhön 
liittyvät oikeudet, työehdot, verotus, 
perheiden tunnustaminen ja kielen 
opiskelu – tiedotetaan henkilöiden 
asemasta riippumatta jäsenvaltioiden 
alueella kaikin aiheellisin tavoin niille, 
joita asia koskee.

Or. en

Tarkistus 175
Evelyn Regner, Birgit Sippel
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja 
ajantasaisia tietoja työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevalla unionin 
lainsäädännöllä myönnetyistä oikeuksista.
Näiden tietojen olisi myös oltava helposti 
saatavilla Sinun Eurooppasi -neuvonnan ja 
Eures-verkoston kautta.

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja 
ajantasaisia tietoja työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevalla unionin 
lainsäädännöllä myönnetyistä oikeuksista.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianomaiset tiedot jaetaan kestävimmällä 
mahdollisella tavalla ja niin, että 
tavoitetaan mahdollisimman suuri määrä 
ihmisiä. Tietojen sisältöä, muotoa ja 
levittämistä mukautetaan asianomaisten 
työntekijöiden mukaisesti. Näiden tietojen 
olisi myös oltava helposti saatavilla Sinun 
Eurooppasi -neuvonnan ja Eures-verkoston 
kautta.

Or. de

Tarkistus 176
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja 
ajantasaisia tietoja työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevalla unionin 
lainsäädännöllä myönnetyistä oikeuksista.
Näiden tietojen olisi myös oltava helposti 
saatavilla Sinun Eurooppasi -neuvonnan ja 
Eures-verkoston kautta.

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja 
ajantasaisia tietoja työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevalla unionin 
lainsäädännöllä myönnetyistä oikeuksista, 
jotka koskevat työnhakijoita, liikkuvia 
työntekijöitä ja työnantajia, jotta voidaan 
edistää työntekijöiden vapaaehtoista 
maantieteellistä liikkuvuutta 
syrjimättömällä tavalla ja edistää 
laadukkaiden työpaikkojen suurta 
määrää. Nämä tiedot on annettava 
yksilöllisessä neuvonnassa, ja niiden on
myös oltava helposti saatavilla Sinun 
Eurooppasi -neuvonnan ja Eures-verkoston 
kautta.

Or. en
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Tarkistus 177
Thomas Händel
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja 
ajantasaisia tietoja työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevalla unionin 
lainsäädännöllä myönnetyistä oikeuksista.
Näiden tietojen olisi myös oltava helposti 
saatavilla Sinun Eurooppasi -neuvonnan ja 
Eures-verkoston kautta.

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja 
ajantasaisia tietoja työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevalla unionin 
lainsäädännöllä myönnetyistä oikeuksista
useilla kielillä. Näiden tietojen olisi myös 
oltava helposti saatavilla Sinun Eurooppasi 
-neuvonnan ja Eures-verkoston kautta.
Tämä koskee sekä alkuperäjäsenvaltiota 
että jäsenvaltiota, jossa työntekijä tekee 
työtä.

Or. de

Tarkistus 178
Danuta Jazłowiecka
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja 
ajantasaisia tietoja työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevalla unionin 
lainsäädännöllä myönnetyistä oikeuksista.
Näiden tietojen olisi myös oltava helposti 
saatavilla Sinun Eurooppasi -neuvonnan ja 
Eures-verkoston kautta.

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja 
ajantasaisia tietoja työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevalla unionin 
lainsäädännöllä myönnetyistä oikeuksista, 
oikeussuojaan liittyvästä menettelystä ja 
yhteyspisteistä käyttäjäystävällisellä 
tavalla helppokäyttöisessä muodossa myös 
vammaiset henkilöt huomioon ottaen.
Näiden tietojen on oltava saatavissa yhden 
kansallisen virallisen verkkosivuston 
kautta ja muissa sopivissa muodoissa, 
kuten lehtisinä, ja niiden on oltava myös 
helposti saatavilla Sinun Eurooppasi 
-neuvonnan ja Eures-verkoston kautta.

Or. en

Tarkistus 179
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja
ajantasaisia tietoja työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevalla unionin 
lainsäädännöllä myönnetyistä oikeuksista.
Näiden tietojen olisi myös oltava helposti 
saatavilla Sinun Eurooppasi -neuvonnan ja 
Eures-verkoston kautta.

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava
kansallisten yhteyspisteiden kautta
selkeitä, helposti saatavia, ymmärrettäviä, 
ajantasaisia ja monikielisiä tietoja 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
koskevalla unionin lainsäädännöllä 
myönnetyistä oikeuksista sekä 
käytettävissä olevista 
oikeussuojakeinoista. Jäsenvaltioita 
kannustetaan myös perustamaan 
monikielisiä verkkosivustoja, jotka 
tarjoavat tietoja työntekijöiden vapaasta 
liikkuvuudesta. Valitessaan käytettäviä 
kieliä jäsenvaltioiden on keskityttävä 
ennen kaikkea liikkuvien työntekijöiden 
suurimpiin kansallisiin ryhmiin tietyssä 
maassa. Näiden tietojen olisi myös oltava 
helposti saatavilla Sinun Eurooppasi 
-neuvonnan ja Eures-verkoston kautta.

Or. pl

Tarkistus 180
Ria Oomen-Ruijten
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja
ajantasaisia tietoja työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevalla unionin
lainsäädännöllä myönnetyistä oikeuksista.
Näiden tietojen olisi myös oltava helposti 
saatavilla Sinun Eurooppasi -neuvonnan ja 
Eures-verkoston kautta.

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava
kansallisten yhteyspisteiden kautta
selkeitä, helposti saatavia, ymmärrettäviä, 
ajantasaisia ja monikielisiä tietoja 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
koskevalla unionin lainsäädännöllä 
myönnetyistä oikeuksista sekä 
käytettävissä olevista 
oikeussuojakeinoista. Jäsenvaltioita 
kannustetaan myös perustamaan 
monikielinen verkkosivu, joka tarjoaa 
tietoja työntekijöiden vapaasta 
liikkuvuudesta. Verkkosivun tietojen on 
oltava yhteydessä 
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sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista koskeviin tietoihin. 
Näiden tietojen olisi myös oltava helposti 
saatavilla Sinun Eurooppasi -neuvonnan ja 
Eures-verkoston kautta. Olisi myös 
edistettävä asianomaisten yhteyspisteiden 
välisiä yhteyksiä, koordinointia ja 
yhteistyötä rajat ylittävästi.

Or. nl

Tarkistus 181
Phil Bennion
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja 
ajantasaisia tietoja työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevalla unionin 
lainsäädännöllä myönnetyistä oikeuksista.
Näiden tietojen olisi myös oltava helposti 
saatavilla Sinun Eurooppasi -neuvonnan ja 
Eures-verkoston kautta.

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja 
ajantasaisia tietoja työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevalla unionin 
lainsäädännöllä myönnetyistä oikeuksista
sekä näihin oikeuksiin liittyvistä 
oikeussuojakeinoista. Näiden tietojen olisi 
myös oltava helposti saatavilla Sinun 
Eurooppasi -neuvonnan ja Eures-verkoston 
kautta.

Or. en

Tarkistus 182
Minodora Cliveti
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja 
ajantasaisia tietoja työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevalla unionin 
lainsäädännöllä myönnetyistä oikeuksista.
Näiden tietojen olisi myös oltava helposti 
saatavilla Sinun Eurooppasi -neuvonnan ja 
Eures-verkoston kautta.

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja 
ajantasaisia tietoja työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevalla unionin 
lainsäädännöllä myönnetyistä oikeuksista
kaikilla Euroopan unionin virallisilla 
kielillä. Näiden tietojen olisi myös oltava 
helposti saatavilla Sinun Eurooppasi 
-neuvonnan ja Eures-verkoston kautta.
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Or. ro

Tarkistus 183
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on annettava 
asianomaisille henkilöille tietoja muista 
kansallisista säännöksistä, jotka ovat 
tärkeitä oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen käyttäville työntekijöille ja 
heidän perheilleen.

Or. en

Tarkistus 184
Edit Bauer, Milan Cabrnoch
Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
tarjottava selkeitä, helposti saatavia, 
ymmärrettäviä ja ajantasaisia tietoja 
EU:n työntekijöiden oikeudesta 
vapaaseen liikkuvuuteen omille 
kansalaisilleen, jotka haluavat käyttää 
oikeuttaan muuttaa vapaasti toiseen 
jäsenvaltioon.

Or. en

Tarkistus 185
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
Ehdotus direktiiviksi
IV a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

IV LUKU 
SÄÄNTÖJENMUKAISUUDEN 
VALVONTA
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Or. en

Tarkistus 186
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
Ehdotus direktiiviksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Seuraamukset
Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, 
jotka koskevat seuraamuksia, joita 
sovelletaan, jos tämän direktiivin ja 
asetuksen N:o 492/2011 nojalla annettuja 
kansallisia säännöksiä rikotaan, ja 
toteutettava kaikki niiden 
täytäntöönpanemisen ja noudattamisen 
varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
Säädettyjen seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [… 
kansallisen lainsäädännön osaksi 
siirtämisen päivämäärä]. Niiden on 
ilmoitettava niihin tehdyistä muutoksista 
viipymättä.

Or. en

Tarkistus 187
Birgit Sippel, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
Ehdotus direktiiviksi
7 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b artikla Työsuojelutarkastukset
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja 
valvontamenettelyt ja että niiden alueella 
toteutetaan tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia, joilla valvotaan asetuksessa 
N:o 492/2011 vahvistettujen säännösten 
ja sääntöjen noudattamista ja 
varmistetaan sen asianmukainen 
soveltaminen ja täytäntöönpano.
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Or. en

Tarkistus 188
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai 
pitää voimassa säännöksiä, jotka ovat 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
turvaamiseksi edullisempia kuin tämän 
direktiivin säännökset.

1. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tai 
pitää voimassa säännöksiä, jotka ovat 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
turvaamiseksi edullisempia kuin tämän 
direktiivin säännökset. Jäsenvaltioita 
kehotetaan laajentamaan 
prosessuaalisten oikeuksien 
soveltamisalaa kaikkiin asianomaisiin 
työntekijöihin ja heidän perheisiinsä 
riippumatta siitä, onko kyse 45 artiklassa 
tarkoitetusta vapaasta liikkuvuudesta vai 
muuntyyppisestä työvoiman liikkumisesta. 

Or. en

Tarkistus 189
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 5 
artiklassa tarkoitettujen rakenteiden ja 
elinten toimivalta edistää, analysoida, 
seurata ja tukea kaikkien työntekijöiden tai 
heidän perheenjäsentensä yhdenvertaista 
kohtelua ilman kansalaisuuteen perustuvaa 
syrjintää kattaa myös oikeuden 
yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää 
kaikkien niiden EU:n kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä osalta, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on kirjattu 
SEUT-sopimuksen 21 artiklaan ja 
Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 

2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 5 
artiklassa tarkoitettujen rakenteiden ja 
elinten toimivalta edistää, analysoida, 
seurata ja tukea kaikkien työntekijöiden tai 
heidän perheenjäsentensä yhdenvertaista 
kohtelua ilman kansalaisuuteen perustuvaa 
syrjintää kattaa myös oikeuden 
yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää 
kaikkien niiden EU:n kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä osalta, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on kirjattu 
SEUT-sopimuksen 21 artiklaan ja 
Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
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oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY.

oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY.

Or. en

Tarkistus 190
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 5 
artiklassa tarkoitettujen rakenteiden ja 
elinten toimivalta edistää, analysoida, 
seurata ja tukea kaikkien työntekijöiden tai 
heidän perheenjäsentensä yhdenvertaista 
kohtelua ilman kansalaisuuteen perustuvaa 
syrjintää kattaa myös oikeuden 
yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää 
kaikkien niiden EU:n kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä osalta, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on kirjattu 
SEUT-sopimuksen 21 artiklaan ja 
Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY.

2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 5 
artiklassa tarkoitettujen rakenteiden ja 
elinten toimivalta edistää, analysoida, 
seurata ja tukea kaikkien työntekijöiden tai 
heidän perheenjäsentensä yhdenvertaista 
kohtelua ilman kansalaisuuteen perustuvaa 
syrjintää kattaa myös rajat ylittävät 
työntekijät ja muut työntekijät sekä
oikeuden yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää 
kaikkien niiden EU:n kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä osalta, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on kirjattu 
SEUT-sopimuksen 21 artiklaan ja 
Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY.

Or. en

Tarkistus 191
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 5 artiklassa tarkoitettujen 
rakenteiden ja elinten toimivalta kattaa 
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myös direktiivissä 96/71/EY tarkoitetut 
lähetetyt työntekijät.

Or. en

Tarkistus 192
Marije Cornelissen
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viimeistään kahden vuoden kuluttua 
osaksi kansallista lainsäädäntöä 
saattamisen määräajan päättymisestä 
komissio toimittaa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle sekä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle raportin tämän 
direktiivin säännösten täytäntöönpanosta ja 
tekee tarpeen mukaan tarvittavia 
muutoksia.

Viimeistään kahden vuoden kuluttua osaksi 
kansallista lainsäädäntöä saattamisen 
määräajan päättymisestä komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
raportin tämän direktiivin säännösten 
täytäntöönpanosta ja tekee tarpeen mukaan 
tarvittavia muutoksia tai 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 193
Philippe De Backer
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä raportissa komissio kiinnittää 
erityistä huomiota mahdollisiin 
ongelmiin, joita vastavalmistuneet 
kohtaavat liikkuessaan unionissa, mikä 
koskee sekä määräaikaisia että 
väliaikaisia tehtäviä.

Or. en

Tarkistus 194
Phil Bennion
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)



AM\1004217FI.doc 85/85 PE519.521v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Tässä raportissa komissio kiinnittää 
erityistä huomiota mahdollisiin 
ongelmiin, joita vastavalmistuneet 
kohtaavat liikkuessaan unionissa.

Or. en

Tarkistus 195
Philippe De Backer
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio myös arvioi mahdollisia 
ongelmia, joita työntekijöiden puolisot 
kohtaavat, kun he ovat kolmansien maan 
kansalaisia.

Or. en

Tarkistus 196
Phil Bennion
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio myös arvioi mahdollisia 
ongelmia, joita työntekijöiden puolisot 
kohtaavat, kun he ovat kolmansien maan 
kansalaisia.

Or. en


