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Tarkistus 13
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 153 artiklan nojalla Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen antaa 
direktiivein säännöksiä 
vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan 
täytäntöön asteittain ja joiden tarkoituksena 
on parantaa työoloja, työntekijöiden suojaa 
työsopimuksen päättyessä, työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan sekä 
työympäristöä työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseksi. Näissä 
direktiiveissä on vältettävä säätämästä 
sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai 
oikeudellisia rasituksia, jotka 
vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten 
yritysten perustamista taikka niiden 
kehittämistä.

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 153 artiklan nojalla Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen antaa 
direktiivein säännöksiä 
vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan 
täytäntöön asteittain ja joiden tarkoituksena 
on parantaa työoloja, työntekijöiden suojaa 
työsopimuksen päättyessä, työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan sekä 
työympäristöä työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 14
Claudette Abela Baldacchino

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Nykyinen lainsäädäntö aiheuttaa saman 
työntekijäryhmän jäsenten epätasa-arvoista 
kohtelua eri jäsenvaltioiden taholta sen 
mukaan, hyödyntävätkö nämä nykyisen 
lainsäädännön sallimia poikkeuksia. 
Merkittävä määrä jäsenvaltioita on 
hyödyntänyt poikkeuksia vain rajallisesti.

(5) Nykyinen lainsäädäntö, joka on 
osittain seurausta merenkulkuammatin 
erityisluonteesta, aiheuttaa saman 
työntekijäryhmän jäsenten epätasa-arvoista 
kohtelua eri jäsenvaltioiden taholta sen 
mukaan, hyödyntävätkö nämä nykyisen 
lainsäädännön sallimia poikkeuksia. 
Merkittävä määrä jäsenvaltioita on 
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hyödyntänyt poikkeuksia vain rajallisesti.
Lisäksi ILO:n merityötä koskevan 
yleissopimuksen voimaantulolla 
elokuussa 2013 siirrytään kohti 
työntekijöiden eräiden oikeuksien, 
vaikkakaan ei kaikkien, yhtäläisiä 
edellytyksiä kansainvälisellä tasolla. 

Or. en

Tarkistus 15
Claudette Abela Baldacchino

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä direktiivissä käsiteltyjä 
oikeuksia, jotka jäsenvaltiot ovat 
tunnustaneet direktiivien 2008/94/EY, 
2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 
2001/23/EY täytäntöönpanemiseksi 
antamassaan kansallisessa lainsäädännössä, 
tulee kunnioittaa.

(10) Tässä direktiivissä käsiteltyjä 
oikeuksia, jotka jäsenvaltiot ovat 
tunnustaneet direktiivien 2008/94/EY, 
2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 
2001/23/EY täytäntöönpanemiseksi 
antamassaan kansallisessa lainsäädännössä, 
tulee kunnioittaa, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta tarkistusten pätevyyksiä ja 
ehtoja.

Or. en

Tarkistus 16
Claudette Abela Baldacchino

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Merityöntekijöillä on oikeus 
turvalliseen työympäristöön, jossa 
noudatetaan turvallisuusnormeja, ja 
heillä olisi oltava oikeudenmukaiset 
työehdot, kohtuulliset olosuhteet 
elämiseen ja työskentelyyn, mukaan 
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luettuna sosiaaliturva.

Or. en

Tarkistus 17
Claudette Abela Baldacchino

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Vuoden 2006 merityötä koskevassa 
yleissopimuksessa määritellään laaja-
alaisesti merenkulkijoiden oikeudet 
kohtuullisiin työskentelyolosuhteisiin ja 
säädetään yhtäläisistä oikeuksista ja 
työsuojelusta kaikille merityöntekijöille 
kansalaisuudesta ja aluksen lippuvaltiosta 
riippumatta. Yleissopimuksen 
maailmanlaajuisella soveltamisella 
pyritään saamaan merenkulkijoille 
asianmukaiset työolot ja turvaamaan 
oikeudenmukainen kilpailu laadukkaiden 
alusten omistajille. 

Or. en

Tarkistus 18
Claudette Abela Baldacchino

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 c) Unionin olisi aina pyrittävä 
parantamaan alusten työ- ja elinoloja, 
jotta ne houkuttelisivat eurooppalaisia 
merityöntekijöitä.

Or. en
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Tarkistus 19
Claudette Abela Baldacchino

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 d) Unionin olisi pyrittävä 
parantamaan alusten internetperustaista 
viestintää esimerkiksi parantamalla 
internetin saatavuutta siten, että 
varmistetaan asianmukainen käyttö 
aluksilla tämän direktiivin 
täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 20
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2008/94/EY
1 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

’2. Jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti 
jättää tiettyihin ryhmiin kuuluvien 
työntekijöiden saatavat tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle sen vuoksi, 
että on olemassa muita tapoja turvata 
palkkasaatavat, jos osoitetaan, että ne 
tarjoavat kyseisille henkilöille tästä 
direktiivistä johtuvaa suojaa vastaavan 
suojan. Merenkulkijoiden tai kalastajien 
jättämistä mainitun säädöksen 
ulkopuolelle ei saa missään nimessä 
sallia.’

Or. en
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Tarkistus 21
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla
Direktiivi 2008/94/EY
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 1 artiklan 3 kohta seuraavasti: Poistetaan 1 artiklan 3 kohta.

’3. Jäsenvaltiot voivat edelleen jättää, jos 
tällaista säännöstä jo sovelletaan niiden 
kansallisessa lainsäädännössä, 
luonnollisen henkilön palveluksessa 
olevat kotiapulaiset tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.”

Or. en

Tarkistus 22
Claudette Abela Baldacchino

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla
Direktiivi 2002/14/EY
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti: Poistetaan 3 artiklan 3 kohta.

’3. Jäsenvaltiot saavat poiketa tästä 
direktiivistä erityissäännöksin, joita 
sovelletaan aavalla merellä liikennöivien 
alusten miehistöihin, mikäli nämä 
erityissäännökset takaavat samantasoisen 
suojan kyseisten työntekijöiden oikeudelle 
tiedotukseen ja kuulemiseen sekä sen 
toteutumiselle.”

Or. en
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Perustelu

Kun otetaan huomioon nykyaikaiset viestintävälineet ja työmarkkinaneuvottelut kansallisten 
merenkulkijoiden ja alusten omistajien organisaatioiden välillä, ei ole mitään syytä olettaa 
etteikö direktiivin säädöksiä voitaisi noudattaa.

Tarkistus 23
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta 
Direktiivi 2002/14/EY
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot saavat poiketa tästä 
direktiivistä erityissäännöksin, joita 
sovelletaan aavalla merellä liikennöivien 
alusten miehistöihin, mikäli nämä 
erityissäännökset takaavat samantasoisen 
suojan kyseisten työntekijöiden oikeudelle 
tiedotukseen ja kuulemiseen sekä sen 
toteutumiselle.

Jäsenvaltiot saavat panna tämän 
direktiivin täytäntöön erityissäännöksin, 
joita sovelletaan aavalla merellä 
liikennöivien alusten miehistöihin ja 
muokataan heidän tarpeisiinsa, mikäli 
nämä erityissäännökset takaavat 
samantasoisen suojan kyseisten 
työntekijöiden oikeudelle tiedotukseen ja 
kuulemiseen sekä sen toteutumiselle.” 
Jäsenvaltioilla on velvoite ilmoittaa näistä 
säädöksistä asianmukaisille 
työmarkkinaosapuolille ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 24
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta
Direktiivi 98/59 EY
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3) Lisätään 4 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

’1 a. ”1 a. Kun merialuksen miehistön 
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jäsenten suunnitellut joukkovähentämiset 
tehdään merialuksen luovutuksen 
yhteydessä tai siitä aiheutuen, jäsenvaltiot 
voivat työmarkkinaosapuolia kuultuaan 
antaa toimivaltaiselle viranomaiselle 
oikeuden poiketa 1 kohdassa säädetystä 
ajanjaksosta kokonaan tai osittain 
seuraavissa tapauksissa:

a) luovutuksen kohteena on ainoastaan 
yksi tai useampi merialus,

b) työnantaja harjoittaa toimintaa vain 
yhdellä merialuksella.”

Or. en

Tarkistus 25
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta
Direktiivi 98/59/EY
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”1 a. Kun merialuksen miehistön jäsenten 
suunnitellut joukkovähentämiset tehdään 
merialuksen luovutuksen yhteydessä tai 
siitä aiheutuen, jäsenvaltiot voivat 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan antaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle oikeuden 
poiketa 1 kohdassa säädetystä 
ajanjaksosta kokonaan tai osittain 
seuraavissa tapauksissa:

”1 a. Kun merialuksen miehistön jäsenten 
suunnitellut joukkovähentämiset tehdään 
merialuksen luovutuksen yhteydessä tai 
siitä aiheutuen, jäsenvaltiot voivat 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan panna 
tämän direktiivin täytäntöön 
erityismääräyksillä, joita sovelletaan 
avomerialusten miehistöihin, jos kyseisillä 
säädöksillä taataan asianomaisille 
työntekijöiden oikeuksille vastaava 
suojelun taso.” 

a) luovutuksen kohteena on ainoastaan 
yksi tai useampi merialus,

b) työnantaja harjoittaa toimintaa vain 
yhdellä merialuksella.”

Or. en
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Tarkistus 26
Claudette Abela Baldacchino

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta
Direktiivi 98/59EY
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”1 a. Kun merialuksen miehistön jäsenten 
suunnitellut joukkovähentämiset tehdään 
merialuksen luovutuksen yhteydessä tai 
siitä aiheutuen, jäsenvaltiot voivat 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan antaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle oikeuden 
poiketa 1 kohdassa säädetystä ajanjaksosta 
kokonaan tai osittain seuraavissa 
tapauksissa:

”1 a. Kun merialuksen miehistön jäsenten 
suunnitellut joukkovähentämiset tehdään 
merialuksen luovutuksen yhteydessä tai 
siitä aiheutuen, jäsenvaltiot voivat yhdessä 
työmarkkinaosapuolten kanssa antaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle oikeuden 
poiketa 1 kohdassa säädetystä ajanjaksosta 
kokonaan tai osittain seuraavissa 
tapauksissa:

Or. en

Tarkistus 27
Claudette Abela Baldacchino

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2001/23/EY
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Direktiiviä sovelletaan luovutettaessa 
merialusta, joka on rekisteröity 
jäsenvaltiossa tai purjehtii jäsenvaltion 
lipun alla ja joka muodostaa yrityksen tai 
liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan 
osan tässä direktiivissä tarkoitetulla tavalla, 
myös silloin kun alus sijaitsee alueella, 
jolla ei sovelleta perussopimusta.”

Direktiiviä sovelletaan luovutettaessa 
merialusta, joka on rekisteröity 
jäsenvaltiossa tai purjehtii jäsenvaltion 
lipun alla ja joka muodostaa yrityksen tai 
liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan 
osan tässä direktiivissä tarkoitetulla tavalla, 
myös silloin kun alus sijaitsee alueella, 
jolla ei sovelleta perussopimusta, tai 
muuta merialusta, joka liikennöi 
sopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla 
merialueella.”
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan tasa-arvoisuus ja vältetään etuuskohtelu.

Tarkistus 28
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2001/23/EY
1 artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.

‘4. Jäsenvaltiot voivat 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan säätää 
siitä, ettei tämän direktiivin II lukua 
sovelleta seuraavissa tapauksissa:

a) luovutuksen kohteena on ainoastaan 
yksi tai useampi merialus,

b) luovutettava yritys harjoittaa toimintaa 
vain yhdellä merialuksella.”

Or. en

Tarkistus 29
Claudette Abela Baldacchino

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 3 alakohta
Direktiivi 2001/23/EY
1 artikla – 4 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.

Jäsenvaltiot voivat työmarkkinaosapuolia 
kuultuaan säätää siitä, ettei tämän 
direktiivin II lukua sovelleta seuraavissa 
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tapauksissa:

a) luovutuksen kohteena on ainoastaan 
yksi tai useampi merialus,

b) luovutettava yritys harjoittaa toimintaa 
vain yhdellä merialuksella.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan tasa-arvoisuus ja vältetään etuuskohtelu.

Tarkistus 30
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään viiden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. 
Niiden on toimitettava viipymättä nämä 
säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään kahden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. 
Niiden on toimitettava viipymättä nämä 
säännökset kirjallisina komissiolle.

Or. en


