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Tarkistus 1
Jean Lambert
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. muistuttaa 25. lokakuuta 2011 
antamastaan vammaisten liikkuvuutta ja 
osallistamista sekä Euroopan 
vammaisstrategiaa 2010–2020 koskevasta 
päätöslauselmasta, jossa vaadittiin 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
täydellistä noudattamista;

Or. en

Tarkistus 2
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että politiikan 
vapauttamisessa ja muussa nykyisten 
menettelyjen jatkokehittämisessä on 
edettävä perussopimusten mukaisesti1, 
jotta Euroopan unionin uskottavuus säilyisi 
ja jotta vältettäisiin kaksoisstandardit;

1. korostaa, että perusoikeuksien suojelua 
on vahvistettava, jotta Euroopan unionin 
toimielinten uskottavuus säilyisi; 
tähdentää, että unionin on edistettävä 
näiden yhteisten arvojen vaalimista ja 
kehittämistä perussopimusten ja 
perusoikeuskirjan mukaisesti;

__________________
1 Työasiakirja II perusoikeuksien 
tilanteesta Euroopan unionissa 
vuonna 2012, esittelijä Louis Michel,
sivu 3.

Or. en
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Tarkistus 3
Jean Lambert
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että politiikan 
vapauttamisessa ja muussa nykyisten 
menettelyjen jatkokehittämisessä on 
edettävä perussopimusten mukaisesti1,
jotta Euroopan unionin uskottavuus säilyisi 
ja jotta vältettäisiin kaksoisstandardit;

1. korostaa, että olisi noudatettava selkeää 
ja systemaattista arviointiprosessia, millä 
turvataan perussopimusten
noudattaminen, jotta Euroopan unionin 
toimielinten uskottavuus säilyisi ja jotta 
vältettäisiin kaksoisstandardit;

__________________
1 Työasiakirja II perusoikeuksien 
tilanteesta Euroopan unionissa 
vuonna 2012, esittelijä Louis Michel, 
sivu 3.

Or. en

Tarkistus 4
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toteaa, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
18 artiklan mukaisesti kansallisuuden 
perusteella ei saa syrjiä suoraan eikä 
välillisesti;

Or. en

Tarkistus 5
Birgit Sippel
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Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. panee merkille ,että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
151 artiklassa todetaan, että unionin ja 
jäsenvaltioiden tavoitteena on 
”työllisyyden edistäminen, elin- ja 
työolojen kohentaminen siten, että olojen 
yhtenäistäminen olisi mahdollista niitä 
kohennettaessa, riittävä sosiaalinen 
suojeleminen, työmarkkinaosapuolten 
välinen vuoropuhelu, inhimillisten 
voimavarojen kehittäminen tarkoituksena 
saavuttaa korkea ja kestävä työllisyystaso, 
ja syrjäytymisen torjuminen”;

Or. en

Tarkistus 6
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. toteaa, että kokoontumis- ja 
yhdistymisvapaus on taattu Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 12 artiklassa 
ja että työmarkkinaosapuolten 
autonomiaa on kunnioitettava Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
152 artiklan mukaisesti kaikkina aikoina;

Or. en

Tarkistus 7
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. katsoo, että Euroopan kansalaisten 
oikeus sosiaaliturvaan ja 
sosiaalipalveluihin on taattu Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 34 artiklassa;

Or. en

Tarkistus 8
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. toteaa, että oikeus ryhtyä
neuvotteluihin ja yhteistoimiin on 
perusoikeus, joka on taattu Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 28 artiklassa;

Or. en

Tarkistus 9
Jean Lambert
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tähdentää, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on toimivaltainen 
perussopimuksia ja toissijaista 
lainsäädäntöä koskevissa asioissa, mukaan 
luettuna perusoikeuskirjan soveltaminen ja 
työllisyysasiat2; korostaa, että 
tuomioistuimen on edettävä riita-asioiden 
kuulemisissa asianmukaisella, avoimella ja 
oikeudenmukaisella tavalla (oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin), 

2. tähdentää, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on toimivaltainen 
perussopimuksia ja toissijaista 
lainsäädäntöä koskevissa asioissa, mukaan 
luettuna perusoikeuskirjan soveltaminen ja 
työllisyysasiat2; korostaa, että 
tuomioistuimen on edettävä riita-asioiden 
kuulemisissa asianmukaisella, avoimella ja 
oikeudenmukaisella tavalla (oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin); 
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etenkin kun on kyse tapauksista, joissa 
arvoja loukataan ”vakavasti ja jatkuvasti” 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
7 artikla); katsoo, että jäsenvaltiot voivat 
käyttää tuomioistuinta hyväkseen 
ilmaistakseen teknisen kantansa 
asianmukaisesti ja tarkoitukseen 
varatussa ajassa, jos ne ovat komission 
kassa eri mieltä kyseisestä tulkinnasta; 
katsoo, että Euroopan parlamentti ei voi 
toimia komission eikä unionin 
tuomioistuimen sijasta, koska parlamentti 
ei ole lainsäädännön täytäntöönpanosta 
vastaava elin;

__________________ __________________
2 Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 ja 
22 artikla, tuomioistuimen 16. huhtikuuta 
2013 antama tuomio asiassa C-202/11, 
Anton Las vs. PSA Antwerp NV.

2 Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 ja 
22 artikla, tuomioistuimen 16. huhtikuuta 
2013 antama tuomio asiassa C-202/11, 
Anton Las vs. PSA Antwerp NV.

Or. en

Tarkistus 10
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. tähdentää, että Euroopan unionin 
tuomioistuin on toimivaltainen 
perussopimuksia ja toissijaista 
lainsäädäntöä koskevissa asioissa, 
mukaan luettuna perusoikeuskirjan 
soveltaminen ja työllisyysasiat2; korostaa, 
että tuomioistuimen on edettävä riita-
asioiden kuulemisissa asianmukaisella,
avoimella ja oikeudenmukaisella tavalla
(oikeus oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin), etenkin kun on kyse 
tapauksista, joissa arvoja loukataan 
”vakavasti ja jatkuvasti” (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 7 artikla); 
katsoo, että jäsenvaltiot voivat käyttää 

2. tähdentää, että Euroopan unionin 
tuomioistuimen on käytettävä Euroopan 
unionin perusoikeuskirjaa 
ohjenuoranaan sosiaalisia oikeuksia ja 
työntekijöiden oikeuksia koskevissa riita-
asioissa ja että riita-asian ratkaisu 
voidaan hoitaa kansallisten 
tuomioistuimien tekemällä 
ennakkoratkaisulla (SEUT:n 267 artiklan 
mukaisesti), jossa kiistetään 
jäsenvaltioiden harjoittama unionin 
lainsäädännön täytäntöönpano, jonka 
katsotaan rikkovan perusoikeuskirjassa 
tarkoitettuja työntekijöiden sosiaalisia 
oikeuksia; tähdentää oikeutta 
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tuomioistuinta hyväkseen ilmaistakseen 
teknisen kantansa asianmukaisesti ja 
tarkoitukseen varatussa ajassa, jos ne ovat 
komission kassa eri mieltä kyseisestä 
tulkinnasta; katsoo, että Euroopan 
parlamentti ei voi toimia komission eikä 
unionin tuomioistuimen sijasta, koska 
parlamentti ei ole lainsäädännön 
täytäntöönpanosta vastaava elin;

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
etenkin kun on kyse tapauksista, joissa 
arvoja loukataan ”vakavasti ja jatkuvasti” 
(Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
7 artikla); katsoo, että jäsenvaltiot voivat 
käyttää tuomioistuinta hyväkseen 
ilmaistakseen teknisen kantansa 
asianmukaisesti ja tarkoitukseen varatussa 
ajassa, jos ne ovat komission kassa eri 
mieltä kyseisestä tulkinnasta; pitää 
myönteisenä, että komissio on ilmoittanut 
antavansa ehdotuksen uudesta 
mekanismista, jolla huolehditaan 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
2 artiklassa tarkoitettujen arvojen 
toteutumisesta;

__________________
2 Euroopan unionin perusoikeuskirjan 16 
ja 22 artikla, tuomioistuimen 
16. huhtikuuta 2013 antama tuomio 
asiassa C-202/11, Anton Las vs. PSA 
Antwerp NV.

Or. en

Tarkistus 11
Ádám Kósa

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että perussopimusten koko 
potentiaalin hyödyntämiseksi on 
suoritettava objektiivisia ja vertailevia 
arviointeja asianmukaisesti 
tasapainotetuista yksilön oikeuksista ja 
kollektiivista työntekijöiden oikeuksista 
kansallisen lainsäädännön ja kansallisen 
toimivallan mukaisesti;  

Or. en
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Tarkistus 12
Ádám Kósa

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että talous- ja rahoituskriisi 
ja toimet sen ratkaisemiseksi ovat 
koetelleet eniten ja joskus dramaattisella 
tavalla yhteiskunnan kaikkein köyhimpiä 
ja osattomimpia ryhmiä sen sijaan, että 
vaikutukset olisivat kohdistuneet kriisin 
varsinaisesti aikaansaaneisiin henkilöihin 
ja virkamiehiin, ja pyytää kiinnittämään 
tähän erityishuomiota ja ryhtymään 
asianmukaisiin ja tehokkaampiin toimiin 
tässä asiassa, jotta kyseinen tilanne ei 
enää tulevaisuudessa toistuisi;

Or. en

Tarkistus 13
Jean Lambert
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa korostaneensa, että nykyisissä 
voimassa olevissa perussopimuksissa 
annetaan jo nyt EU:lle laajat toimivaltuudet 
perusoikeuksien suhteen3; toteaa, että 
perusoikeuskirjan 51 artiklasta seuraa, että 
perusoikeuskirjan määräykset koskevat 
jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun ne 
soveltavat unionin oikeutta;

3. muistuttaa korostaneensa, että nykyisissä 
voimassa olevissa perussopimuksissa 
annetaan jo nyt EU:lle laajat toimivaltuudet 
perusoikeuksien suhteen3; toteaa, että 
perusoikeuskirjan 51 artiklasta seuraa, että 
perusoikeuskirjan määräykset koskevat 
jäsenvaltioita ainoastaan silloin, kun ne 
soveltavat unionin oikeutta, mukaan 
luettuina syrjinnän torjuntaa, terveyttä ja 
turvallisuutta, sosiaalista osallisuutta ja 
asutusta koskevaa lainsäädäntöä;

__________________ __________________
3 Työasiakirja II perusoikeuksien 3 Työasiakirja II perusoikeuksien 
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tilanteesta Euroopan unionissa 
vuonna 2012, esittelijä Louis Michel, 
sivu 2.

tilanteesta Euroopan unionissa 
vuonna 2012, esittelijä Louis Michel, 
sivu 2.

Or. en

Tarkistus 14
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. muistuttaa Euroopan unionin toimielimiä 
siitä, että ihmisoikeuksien turvaaminen ja 
noudattaminen on mahdollista ainoastaan 
kannustamalla EU:n lainsäädännön 
mukaisten nykyisten menettelyjen 
johdonmukaiseen, yhtenäiseen ja 
objektiiviseen soveltamiseen 
perussopimusten tasolla.

4. muistuttaa Euroopan unionin toimielimiä 
siitä, että ihmisoikeuksien turvaaminen ja 
noudattaminen voi olla mahdollista 
ainoastaan kannustamalla EU:n 
lainsäädännön mukaisten nykyisten 
menettelyjen johdonmukaiseen, 
yhtenäiseen ja objektiiviseen soveltamiseen 
toissijaisen lainsäädännön ja 
perussopimusten tasolla.

Or. en

Tarkistus 15
Jean Lambert
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. muistuttaa kriisin vaikutuksista 
heikossa asemassa olevien ryhmien 
hoidon saantiin koskevasta 
4. heinäkuuta 2013 antamastaan 
päätöslauselmasta, jossa kehotettiin 
jäsenvaltioita tekemään 
vaikutustenarviointeja sen 
varmistamiseksi, että heikoimmassa 
asemassa oleviin mahdollisesti vaikuttavat 



AM\1007704FI.doc 11/19 PE522.779v01-00

FI

toimenpiteet ovat EU:n 
perusoikeuskirjassa vahvistettujen 
periaatteiden ja rodusta tai etnisestä 
alkuperästä riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanosta annetun direktiivin 
2000/43/EY mukaisia; katsoo, että 
säästötoimenpiteet eivät missään 
olosuhteissa saisi johtaa siihen, että 
kansalaisilta riistetään perusluontoisten 
sosiaalipalvelujen ja 
terveydenhuoltopalvelujen saatavuus sekä 
perusoikeudet;

Or. en

Tarkistus 16
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. tähdentää, että vapaan liikkuvuuden 
esteiden poistamiseksi tarvitaan yhteistä 
monialaista syrjinnän vastaista 
lainsäädäntöä; kehottaa neuvostoa 
lopettamaan komission jo käsiteltäväksi 
antaman ehdotuksen jäädyttämisen;

Or. en

Tarkistus 17
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. toteaa, että troikka on saattanut 
ohjelmaan osallistuvat maat syvään 
taantumaan painostamalla niitä 
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palkkojen kehityksen suhteen; tähdentää, 
että työmarkkinaosapuolten autonomiaa 
on suojeltava ja edistettävä kaiken aikaa 
perussopimuksen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 18
Jean Lambert
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. muistuttaa 14. syyskuuta 2011 
antamastaan asunnottomuutta koskevaa 
EU:n strategiaa käsittelevästä 
päätöslauselmasta, jossa kehotettiin EU:n 
perusoikeusvirastoa tarkastelemaan 
enemmän äärimmäisen köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen vaikutuksia 
perusoikeuksien saatavuuteen ja
toteutumiseen, sillä oikeudesta asuntoon 
ja sen toteutumisesta riippuu ratkaisevasti 
monien muiden oikeuksien toteutuminen, 
mukaan lukien poliittiset ja sosiaaliset 
oikeudet; kehottaa komissiota 
tarkkailemaan tiiviisti, miten ihmisarvon 
kaltaiset perusoikeudet toteutuvat 
jäsenvaltioissa, ja tekemään kaikkensa 
lopettaakseen asunnottomien 
kriminalisoimisen;

Or. en

Tarkistus 19
Jean Lambert
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. muistuttaa 15. joulukuuta 2011 
antamastaan EU:n työterveys- ja 
työturvallisuusstrategian 2007–2012 
väliarviointia koskevasta 
päätöslauselmasta, jossa todettiin, että 
oikeus terveyteen kuuluu perusoikeuksiin 
ja että kaikille työntekijöille on lailla 
taattava heidän terveyttään, 
turvallisuuttaan ja ihmisarvoaan tukevat 
työolot; 

Or. en

Tarkistus 20
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. tähdentää, että toisessa EU:n 
jäsenvaltiossa työskentelevillä on samat 
oikeudet työllistymiseen, palkkaukseen ja 
muihin työehtoihin kuin kyseisen maan 
omilla kansalaisilla, ilman että heiltä 
edellytetään työlupaa, ja että heillä on 
oikeus veroetuuksiin, sosiaaliturvaa 
koskevien etuuksien siirtämiseen, perheen 
yhdistämiseen ja lasten koulutukseen; 

Or. en

Tarkistus 21
Jean Lambert
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. kehottaa komissiota tarkkailemaan 
yhdenvertaista kohtelua työssä ja 
ammatissa koskevista yleisistä puitteista 
annetun direktiivin 2000/78/EY ja etenkin 
sen oikeuksien puolustamista koskevan 
9 artiklan täytäntöönpanoa ja 
käynnistämään rikkomusmenettelyt niitä 
jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät kykene 
huolehtimaan kyseisen direktiivin 
täytäntöönpanosta; kehottaa komissiota 
vahvistamaan oikeusedustajan käyttöä 
koskevaa oikeutta työriita-asioissa;

Or. en

Tarkistus 22
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. tähdentää, että vapaa liikkuvuus 
edellyttää sosiaaliturvaa koskevien 
etuuksien koordinoimista; kehottaa 
komissiota antamaan ehdotuksen 
asetuksen 883/2004/EY uudistamisesta, 
jotta työttömyyskorvauksen siirtämistä 
koskevaa maksuaikaa jatkettaisiin 
pakollisena kuuden kuukauden ajan 
nykyisen kolmen asemesta; 

Or. en

Tarkistus 23
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. toteaa, että rajat ylittävien 
työmarkkinoiden ja EU:n sisäisen 
liikkuvuuden merkitys on yleisesti ottaen 
nousussa; katsoo kuitenkin, että 
työpaikkaa, työntekijöiden oikeuksia, 
työoloja ja sosiaaliturvaa koskevista 
määräyksistä ja säännöksistä ei ole 
tarpeeksi tietoa; korostaa, että 
asianmukainen tieto on ennakkoedellytys 
sille, että työntekijät voivan nauttia 
vapaata liikkuvuutta koskevasta 
oikeudesta, kuten lähetettyjä työntekijöitä 
varten perustettuja tiedotuskeskuksia 
koskevassa valmistelutoiminnassa 
tehdään;

Or. en

Tarkistus 24
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
4 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 f. tähdentää, että harjoittelua varten 
tarvitaan eurooppalainen laatukehys, 
jossa vahvistetaan kummankin osapuolen 
oikeudet ja velvollisuudet ja 
mahdollistetaan täten liikkuvuus ja 
estetään harjoittelijoiden hyväksikäyttö;  

Or. en

Tarkistus 25
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
4 g kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 g. pitää valitettavana, että eräissä 
jäsenvaltioissa sovelletaan edelleen 
työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen 
siirtymäkauden määräyksiä; tähdentää,
että työvoiman maahanmuuton kielteisiä 
vaikutuksia koskevat pelot ovat 
perusteettomia; korostaa, että arvioiden 
mukaan 15 EU:n jäsenvaltion BKT on 
noussut pitkällä aikavälillä lähes yhdellä 
prosentilla laajentumisen jälkeisen 
liikkuvuuden (2004–2009) ansiosta1;
__________________
1 Employment and Social Developments 
in Europe 2011, luku 6: Intra-EU labour 
mobility and the impact of enlargement, s. 
274.

Or. en

Tarkistus 26
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
4 h kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 h. toteaa, että nykyiset keskustelut, 
joissa vapaa liikkuvuus leimataan 
sosiaaliturvajärjestelmiin pääsemiseksi 
perustuvaan maahanmuuttoon, eivät 
perustu tosiseikkoihin2;  tähdentää 
syrjinnän olevan merkittävä este sille, että 
Euroopan kansalaisten perusoikeudet 
eivät toteudu; tähdentää, että yhdessä 
jäsenvaltiossa pysyvästi oleskelevilla 
unionin kansalaisilla on asetuksen 
883/2004 nojalla oikeus yhdenvertaiseen 
kohteluun sosiaaliturvaa koskevissa 
asioissa;
__________________
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2 Katso 14. lokakuuta 2013 työllisyyden 
pääosaston nimissä julkaistu analyysi 
EU:n alueella maasta toiseen 
muuttaneiden epäaktiivisten siirtolaisten 
vaikutuksesta jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmiin 
vastikkeettomien käteisetuuksien sekä 
asuinpaikan perusteella suodun 
terveydenhuollon seurauksena. 
Lopullisen kertomuksen on julkaissut 
ICF GHK yhdessä Milieu Ltd:n kanssa.

Or. en

Tarkistus 27
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
4 i kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 i. tähdentää, että komission ja 
jäsenvaltioiden on tehostettava 
toimintaansa työntekijöiden oikeuksien ja 
sosiaalisten perusoikeuksien 
kehittämiseksi, koska tämä on ratkaiseva 
askel siihen suuntaan, että Euroopan 
unionissa sovelletaan yhdenvertaista 
kohtelua ja tarjolla on ihmisarvoista työtä 
ja palkkaa, jolla tulee toimeen;

Or. en

Tarkistus 28
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
4 j kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 j. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tunnustamaan kaikki työvoiman 
hyväksikäytön, pimeän työvoiman, 
pakkotyövoiman, työntekijöiden 
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kaupittelun tai muiden työntekijöiden 
oikeuksia koskevien loukkausten uhrit 
uhreiksi, joiden perusihmisoikeuksia on 
loukattu;

Or. en

Tarkistus 29
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
4 k kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 k. tähdentää, että jäsenvaltioiden on 
tehostettava työmailla tehtäviä 
tarkastuksia torjuakseen tehokkaasti 
työntekijöiden kaupittelua, 
pakkotyövoimaa, työntekijöiden 
hyväksikäyttöä, pimeän työvoiman käyttöä 
ja kaikkia muita työntekijöiden 
perusihmisoikeuksiin kohdistuvia 
loukkauksia;

Or. en

Tarkistus 30
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
4 l kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 l. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tunnustamaan työntekijöiden oikeudet 
turvallisiin ja terveellisiin työoloihin 
Euroopan sosiaalisen peruskirjan 
3 artiklan mukaisesti keskeisenä osana 
työntekijöiden mahdollisuutta viettää 
ihmisarvoista elämää ja varmistua 
perusoikeuksiensa toteutumisesta;
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Or. en

Tarkistus 31
Birgit Sippel

Lausuntoluonnos
4 m kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 m. tähdentää työmarkkinaosapuolten 
merkitystä työehtosopimusneuvotteluissa, 
jotta voidaan varmistaa, että 
työntekijöiden ja etenkin nuorten, naisten, 
vammaisten henkilöiden sekä muiden 
työmarkkinoilla yhteiskunnallisesti 
epäedullisemmassa asemassa olevien 
ryhmien perusoikeudet ja yhdenvertainen 
kohtelu voidaan varmistaa;

Or. en


