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Tarkistus 16
Sari Essayah, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

9. Koska asiasta ei ole annettu 
horisontaalista yhteisön lainsäädäntöä, 
kolmansien maiden kansalaisten oikeudet 
vaihtelevat riippuen siitä, missä 
jäsenvaltiossa he työskentelevät ja mikä on 
heidän kansalaisuutensa. Heillä ei ole 
samoja oikeuksia kuin asianomaisen 
jäsenvaltion kansalaisilla tai muilla EU:n 
kansalaisilla. Johdonmukaisen 
maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi 
edelleen, EU:n kansalaisten ja maassa 
laillisesti työskentelevien kolmansien 
maiden kansalaisten oikeuksia koskevien 
erojen pienentämiseksi ja 
maahanmuuttokysymyksiin liittyvän 
voimassa olevan yhteisön säännöstön 
täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt 
oikeudet ja tarkennettava erityisesti, millä 
osa-alueilla johonkin jäsenvaltioon 
laillisesti hyväksytyille kolmansista maista 
tulleille työntekijöille, joilla ei vielä ole 
pitkään oleskelleen henkilön asemaa, 
taataan tasavertainen kohtelu omiin 
kansalaisiin nähden. Säännöksillä halutaan 
luoda tasavertaiset toimintaedellytykset 
koko EU:n alueelle, tunnustaa, että 
jossakin jäsenvaltiossa laillisesti 
työskentelevät kolmansien maiden 
kansalaiset osallistuvat Euroopan talouden 
rakentamiseen tekemällä työtä ja 
maksamalla veroja, sekä estää kolmansien 
maiden kansalaisten hyväksikäytöstä 
aiheutuva epäoikeudenmukainen kilpailu 
näiden ja omien kansalaisten välillä.

9. Koska asiasta ei ole annettu 
horisontaalista yhteisön lainsäädäntöä, 
kolmansien maiden kansalaisten oikeudet 
vaihtelevat riippuen siitä, missä 
jäsenvaltiossa he työskentelevät ja mikä on 
heidän kansalaisuutensa. Heillä ei ole 
samoja oikeuksia kuin asianomaisen 
jäsenvaltion kansalaisilla tai muilla EU:n 
kansalaisilla. Johdonmukaisen 
maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi 
edelleen, EU:n kansalaisten ja maassa 
laillisesti työskentelevien kolmansien 
maiden kansalaisten oikeuksia koskevien 
erojen pienentämiseksi ja 
maahanmuuttokysymyksiin liittyvän 
voimassa olevan yhteisön säännöstön 
täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt 
oikeudet ja tarkennettava erityisesti, millä 
osa-alueilla johonkin jäsenvaltioon 
laillisesti hyväksytyille kolmansista maista 
tulleille työntekijöille, joilla ei vielä ole 
pitkään oleskelleen henkilön asemaa, 
taataan tasavertainen kohtelu omiin 
kansalaisiin nähden. Säännöksillä halutaan 
luoda tasavertaiset toimintaedellytykset 
koko EU:n alueelle, tunnustaa, että 
jossakin jäsenvaltiossa laillisesti 
työskentelevät kolmansien maiden 
kansalaiset osallistuvat Euroopan talouden 
rakentamiseen tekemällä työtä ja 
maksamalla veroja, sekä estää kolmansien 
maiden kansalaisten hyväksikäytöstä 
aiheutuva epäoikeudenmukainen kilpailu 
näiden ja omien kansalaisten välillä.
Tämän direktiivin 2 artiklan ensimmäisen 
kohdan b alakohdassa vahvistetussa 
määritelmässä ”kolmannesta maasta 
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tulleella työntekijällä” tarkoitetaan 
kolmannen maan kansalaista, jolle on 
myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle ja 
joka oleskelee kyseisessä jäsenvaltiossa 
laillisesti ja saa työskennellä siellä 
palkatussa työsuhteessa kansallisen 
lainsäädännön ja/tai kansallisen 
käytännön mukaisesti, sanotun 
kuitenkaan vaikuttamatta muuhun EU:n 
lainsäädäntöön sisältyvän työsuhteen 
käsitteen tulkintaan.

Or. en

Perustelu

Tällä ehdotuksella halutaan selventää sitä, että ”kolmannesta maasta tulleen työntekijän” 
määritelmä ei vaikuta muuhun EU:n lainsäädäntöön sisältyvän työsuhteen käsitteen 
tulkintaan, koska ”työsuhteen” käsitteelle ei ole olemassa yhdenmukaista määritelmää EU:n 
työlainsäädännössä. Lisäksi komission ehdottama määritelmä näyttää eroavan ainakin 
joissakin jäsenvaltioissa sovellettavista nykyisistä määritelmistä.

Tarkistus 17
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

9. Koska asiasta ei ole annettu 
horisontaalista yhteisön lainsäädäntöä, 
kolmansien maiden kansalaisten oikeudet 
vaihtelevat riippuen siitä, missä 
jäsenvaltiossa he työskentelevät ja mikä on 
heidän kansalaisuutensa. Heillä ei ole 
samoja oikeuksia kuin asianomaisen 
jäsenvaltion kansalaisilla tai muilla EU:n 
kansalaisilla. Johdonmukaisen 
maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi 
edelleen, EU:n kansalaisten ja maassa 
laillisesti työskentelevien kolmansien 
maiden kansalaisten oikeuksia koskevien 
erojen pienentämiseksi ja 
maahanmuuttokysymyksiin liittyvän 

9. Koska asiasta ei ole annettu 
horisontaalista yhteisön lainsäädäntöä, 
kolmansien maiden kansalaisten oikeudet 
vaihtelevat riippuen siitä, missä 
jäsenvaltiossa he työskentelevät ja mikä on 
heidän kansalaisuutensa. Heillä ei ole 
samoja oikeuksia kuin asianomaisen 
jäsenvaltion kansalaisilla tai muilla EU:n 
kansalaisilla. Johdonmukaisen 
maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi 
edelleen, EU:n kansalaisten ja maassa 
laillisesti työskentelevien kolmansien 
maiden kansalaisten oikeuksia koskevien 
erojen pienentämiseksi ja 
maahanmuuttokysymyksiin liittyvän 
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voimassa olevan yhteisön säännöstön 
täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt 
oikeudet ja tarkennettava erityisesti, millä 
osa-alueilla johonkin jäsenvaltioon 
laillisesti hyväksytyille kolmansista maista 
tulleille työntekijöille, joilla ei vielä ole 
pitkään oleskelleen henkilön asemaa, 
taataan tasavertainen kohtelu omiin 
kansalaisiin nähden. Säännöksillä halutaan 
luoda tasavertaiset toimintaedellytykset 
koko EU:n alueelle, tunnustaa, että 
jossakin jäsenvaltiossa laillisesti 
työskentelevät kolmansien maiden 
kansalaiset osallistuvat Euroopan 
talouden rakentamiseen tekemällä työtä ja 
maksamalla veroja, sekä estää kolmansien 
maiden kansalaisten hyväksikäytöstä 
aiheutuva epäoikeudenmukainen kilpailu
näiden ja omien kansalaisten välillä.

voimassa olevan yhteisön säännöstön 
täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt 
oikeudet ja tarkennettava erityisesti, millä 
osa-alueilla johonkin jäsenvaltioon 
laillisesti hyväksytyille kolmansista maista 
tulleille työntekijöille, joilla ei vielä ole 
pitkään oleskelleen henkilön asemaa, 
taataan tasavertainen kohtelu omiin 
kansalaisiin nähden. Säännöksillä halutaan 
luoda tasavertaiset toimintaedellytykset 
koko EU:n alueelle, tunnustaa kolmansien 
maiden kansalaisten antama panos 
eurooppalaiselle yhteiskunnalle sekä
torjua kolmansien maiden kansalaisten 
hyväksikäytöstä aiheutuvaa 
epäoikeudenmukaista kilpailua näiden ja 
omien kansalaisten välillä.

Or. en

Tarkistus 18
Vilija Blinkevičiūtė

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

9. Koska asiasta ei ole annettu 
horisontaalista yhteisön lainsäädäntöä, 
kolmansien maiden kansalaisten oikeudet 
vaihtelevat riippuen siitä, missä 
jäsenvaltiossa he työskentelevät ja mikä on 
heidän kansalaisuutensa. Heillä ei ole 
samoja oikeuksia kuin asianomaisen 
jäsenvaltion kansalaisilla tai muilla EU:n 
kansalaisilla. Johdonmukaisen 
maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi 
edelleen, EU:n kansalaisten ja maassa 
laillisesti työskentelevien kolmansien 
maiden kansalaisten oikeuksia koskevien 
erojen pienentämiseksi ja 
maahanmuuttokysymyksiin liittyvän 
voimassa olevan yhteisön säännöstön 

9. Koska asiasta ei ole annettu 
horisontaalista yhteisön lainsäädäntöä, 
kolmansien maiden kansalaisten oikeudet 
vaihtelevat riippuen siitä, missä 
jäsenvaltiossa he työskentelevät ja mikä on 
heidän kansalaisuutensa. Heillä ei ole 
samoja oikeuksia kuin asianomaisen 
jäsenvaltion kansalaisilla tai muilla EU:n 
kansalaisilla. Johdonmukaisen 
maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi 
edelleen, EU:n kansalaisten ja maassa 
laillisesti työskentelevien kolmansien 
maiden kansalaisten oikeuksia koskevien 
erojen pienentämiseksi ja 
maahanmuuttokysymyksiin liittyvän 
voimassa olevan yhteisön säännöstön 
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täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt 
oikeudet ja tarkennettava erityisesti, millä 
osa-alueilla johonkin jäsenvaltioon 
laillisesti hyväksytyille kolmansista maista 
tulleille työntekijöille, joilla ei vielä ole 
pitkään oleskelleen henkilön asemaa, 
taataan tasavertainen kohtelu omiin 
kansalaisiin nähden. Säännöksillä halutaan 
luoda tasavertaiset toimintaedellytykset 
koko EU:n alueelle, tunnustaa, että 
jossakin jäsenvaltiossa laillisesti 
työskentelevät kolmansien maiden 
kansalaiset osallistuvat Euroopan talouden 
rakentamiseen tekemällä työtä ja 
maksamalla veroja, sekä estää kolmansien 
maiden kansalaisten hyväksikäytöstä 
aiheutuva epäoikeudenmukainen kilpailu 
näiden ja omien kansalaisten välillä.

täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt 
oikeudet ja tarkennettava erityisesti, millä 
osa-alueilla johonkin jäsenvaltioon 
laillisesti hyväksytyille kolmansista maista 
tulleille työntekijöille, joilla ei vielä ole 
pitkään oleskelleen henkilön asemaa, 
taataan tasavertainen kohtelu omiin 
kansalaisiin nähden. Säännöksillä halutaan 
luoda tasavertaiset toimintaedellytykset 
koko EU:n alueelle, tunnustaa, että 
jossakin jäsenvaltiossa laillisesti 
työskentelevät kolmansien maiden 
kansalaiset osallistuvat laillisille 
työmarkkinoille ja Euroopan talouden 
rakentamiseen tekemällä työtä ja 
maksamalla veroja, sekä estää kolmansien 
maiden kansalaisten hyväksikäytöstä 
aiheutuva epäoikeudenmukainen kilpailu 
näiden ja omien kansalaisten välillä.

Or. en

Tarkistus 19
Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

16. Jäsenvaltion alueella työskenteleviä 
kolmansien maiden kansalaisia olisi 
kohdeltava tasavertaisesti sosiaaliturva-
asioissa. Sosiaaliturvan osa-alueet 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta
1971 annetussa neuvoston asetuksessa
(ETY) N:o 1408/71. Neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 859/2003, annettu 14 päivänä 
toukokuuta 2003, asetuksen (ETY) N:o 
1408/71 ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 
muuttamisesta soveltamisalan 
laajentamiseksi koskemaan kolmansien 

16. Jäsenvaltion alueella työskenteleviä 
kolmansien maiden kansalaisia olisi 
kohdeltava tasavertaisesti sosiaaliturva-
asioissa. Sosiaaliturvan osa-alueet 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 883/2004. Neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 859/2003, annettu 14 päivänä 
toukokuuta 2003, asetuksen (ETY) N:o 
1408/71 ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 
muuttamisesta soveltamisalan 
laajentamiseksi koskemaan kolmansien 
maiden kansalaisia, joita kyseiset 
säännökset eivät jo koske yksinomaan 
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maiden kansalaisia, joita kyseiset 
säännökset eivät jo koske yksinomaan 
heidän kansalaisuutensa vuoksi, ulotetaan 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 säännökset 
koskemaan Euroopan unionin alueella 
laillisesti oleskelevia rajat ylittävässä 
tilanteessa olevia kolmansien maiden 
kansalaisia. Tämän direktiivin säännöksiä, 
jotka koskevat tasavertaista kohtelua 
sosiaaliturvan osalta, sovelletaan myös 
kolmannesta maasta suoraan johonkin 
jäsenvaltioon tuleviin henkilöihin.
Jäsenvaltioiden rajat ylittävässä 
tilanteessa olevien kolmansien maiden 
kansalaisten sosiaaliturvan osalta 
direktiivissä ei kuitenkaan pitäisi taata 
suurempia oikeuksia kuin mitä jo sisältyy 
yhteisön lainsäädäntöön.

heidän kansalaisuutensa vuoksi, ulotetaan 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 säännökset 
koskemaan Euroopan unionin alueella 
laillisesti oleskelevia rajat ylittävässä 
tilanteessa olevia kolmansien maiden 
kansalaisia. Tämän direktiivin säännöksiä, 
jotka koskevat tasavertaista kohtelua 
sosiaaliturvan osalta, sovelletaan myös 
kolmannesta maasta suoraan johonkin 
jäsenvaltioon tuleviin henkilöihin.

Or. en

Perustelu

Tämä asia on parhaillaan käsiteltävänä asianomaisen asetuksen tarkistamisen myötä. Meidän 
ei pidä tässä johdanto-osan kappaleessa mennä kyseisten neuvottelujen edelle.

Tarkistus 20
Sari Essayah, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

16. Jäsenvaltion alueella työskenteleviä 
kolmansien maiden kansalaisia olisi 
kohdeltava tasavertaisesti sosiaaliturva-
asioissa. Sosiaaliturvan osa-alueet 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 
1971 annetussa neuvoston asetuksessa 
(ETY) N:o 1408/71. Neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 859/2003, annettu 14 päivänä 
toukokuuta 2003, asetuksen (ETY) N:o 

16. Jäsenvaltion alueella työskenteleviä 
kolmansien maiden kansalaisia olisi 
kohdeltava tasavertaisesti sosiaaliturva-
asioissa. Sosiaaliturvan osa-alueet 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 
1971 annetussa neuvoston asetuksessa 
(ETY) N:o 1408/71. Neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 859/2003, annettu 14 päivänä 
toukokuuta 2003, asetuksen (ETY) N:o 
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1408/71 ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 
muuttamisesta soveltamisalan 
laajentamiseksi koskemaan kolmansien 
maiden kansalaisia, joita kyseiset 
säännökset eivät jo koske yksinomaan 
heidän kansalaisuutensa vuoksi, ulotetaan 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 säännökset 
koskemaan Euroopan unionin alueella 
laillisesti oleskelevia rajat ylittävässä 
tilanteessa olevia kolmansien maiden 
kansalaisia. Tämän direktiivin säännöksiä, 
jotka koskevat tasavertaista kohtelua 
sosiaaliturvan osalta, sovelletaan myös 
kolmannesta maasta suoraan johonkin 
jäsenvaltioon tuleviin henkilöihin.
Jäsenvaltioiden rajat ylittävässä tilanteessa 
olevien kolmansien maiden kansalaisten 
sosiaaliturvan osalta direktiivissä ei 
kuitenkaan pitäisi taata suurempia 
oikeuksia kuin mitä jo sisältyy yhteisön 
lainsäädäntöön.

1408/71 ja asetuksen (ETY) N:o 574/72 
muuttamisesta soveltamisalan 
laajentamiseksi koskemaan kolmansien 
maiden kansalaisia, joita kyseiset 
säännökset eivät jo koske yksinomaan 
heidän kansalaisuutensa vuoksi, ulotetaan 
asetuksen (ETY) N:o 1408/71 säännökset 
koskemaan Euroopan unionin alueella 
laillisesti oleskelevia rajat ylittävässä 
tilanteessa olevia kolmansien maiden 
kansalaisia. Tämän direktiivin säännöksiä, 
jotka koskevat tasavertaista kohtelua 
sosiaaliturvan osalta, sovelletaan myös 
kolmannesta valtiosta suoraan johonkin 
jäsenvaltioon saapuviin henkilöihin, mutta 
jäsenvaltioille suodaan mahdollisuus 
rajata tasavertainen kohtelu koskemaan 
työssäkäyviä henkilöitä. Jäsenvaltioiden 
rajat ylittävässä tilanteessa olevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
sosiaaliturvan osalta direktiivissä ei 
kuitenkaan pitäisi taata suurempia 
oikeuksia kuin mitä jo sisältyy yhteisön 
lainsäädäntöön eikä rajoittaa 
jäsenvaltioiden toimivaltaa järjestää 
sosiaaliturvajärjestelmänsä ja vahvistaa 
ehdot, joiden mukaisesti henkilöt liittyvät 
sosiaaliturvajärjestelmiin. Lisäksi tämän 
direktiivin nojalla ei pitäisi Euroopan 
unionin lainsäädännön soveltamisalan 
ulkopuolelle jäävissä tilanteissa myöntää 
oikeuksia esimerkiksi kolmannessa 
maassa oleskeleville perheenjäsenille.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon direktiivin soveltamisalan – se kattaa henkilöt, jotka saapuvat johonkin 
jäsenvaltioon tehdäkseen työtä, mutta myös henkilöt, joiden oleskelulupa suo heille 
työskentelyoikeuden – on olennaisen tärkeää, että 12 artiklassa otetaan huomioon asumiseen 
perustuvien sosiaaliturvajärjestelmien olemassaolo säilyttämällä jäsenvaltioiden 
mahdollisuus rajata sosiaaliturvaan liittyvän tasavertaisen kohtelun antaminen työssäkäyviin 
henkilöihin, jotta vältetään asumiseen perustuvien sosiaaliturvajärjestelmien merkittävä ja 
perinpohjainen muuttaminen.
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Tarkistus 21
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

16. Jäsenvaltion alueella työskenteleviä 
kolmansien maiden kansalaisia olisi 
kohdeltava tasavertaisesti sosiaaliturva-
asioissa. Sosiaaliturvan osa-alueet 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 
1971 annetussa neuvoston asetuksessa 
(ETY) N:o 1408/71. Neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 859/2003, annettu 
14 päivänä toukokuuta 2003, asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 ja asetuksen (ETY) 
N:o 574/72 muuttamisesta soveltamisalan 
laajentamiseksi koskemaan kolmansien 
maiden kansalaisia, joita kyseiset 
säännökset eivät jo koske yksinomaan 
heidän kansalaisuutensa vuoksi, 
ulotetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
säännökset koskemaan Euroopan unionin 
alueella laillisesti oleskelevia rajat 
ylittävässä tilanteessa olevia kolmansien 
maiden kansalaisia. Tämän direktiivin 
säännöksiä, jotka koskevat tasavertaista 
kohtelua sosiaaliturvan osalta, sovelletaan 
myös kolmannesta maasta suoraan 
johonkin jäsenvaltioon tuleviin 
henkilöihin. Jäsenvaltioiden rajat 
ylittävässä tilanteessa olevien kolmansien 
maiden kansalaisten sosiaaliturvan osalta 
direktiivissä ei kuitenkaan pitäisi taata 
suurempia oikeuksia kuin mitä jo sisältyy 
yhteisön lainsäädäntöön.

16. Jäsenvaltion alueella työskenteleviä 
kolmansien maiden kansalaisia olisi 
kohdeltava tasavertaisesti sosiaaliturva-
asioissa. Sosiaaliturvan osa-alueet 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 883/2004. Tämän direktiivin 
säännöksiä, jotka koskevat tasavertaista 
kohtelua sosiaaliturvan osalta, sovelletaan 
myös kolmannesta maasta suoraan 
johonkin jäsenvaltioon tuleviin 
henkilöihin. Jäsenvaltioiden rajat 
ylittävässä tilanteessa olevien kolmansien 
maiden kansalaisten sosiaaliturvan osalta 
direktiivissä ei kuitenkaan pitäisi taata 
suurempia oikeuksia kuin mitä jo sisältyy 
yhteisön lainsäädäntöön.

Or. en

Perustelu

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskeva uusi lainsäädäntö on asetus (EY) N:o 
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883/2004.

Tarkistus 22
Jeanine Hennis-Plasschaert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a. EU:n oikeus ei rajoita 
jäsenvaltioiden toimivaltaa järjestää 
sosiaaliturvajärjestelmänsä. Jos asiaa ei 
ole yhdenmukaistettu EU:n tasolla, on 
kunkin jäsenvaltion lainsäädännössä 
säädettävä niistä edellytyksistä, joiden 
mukaisesti sosiaaliturvaetuuksia 
myönnetään, sekä näiden etuuksien 
määrästä ja kestosta. Tätä toimivaltaa 
käyttäessään jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin noudatettava EU:n 
lainsäädäntöä. Tämän direktiivin piiriin 
kuuluvien kolmansien maiden 
kansalaisten olisi täytettävä toimivaltaisen 
jäsenvaltion lainsäädännössä säädetyt 
edellytykset, jotka koskevat 
sosiaaliturvajärjestelmään kuulumista tai 
oikeutta etuuteen.

Or. en

Tarkistus 23
Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a. Jäsenvaltioiden olisi ratifioitava 
kansainvälinen yleissopimus 
siirtotyöläisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeuksien suojelusta, 
jonka Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleiskokous hyväksyi 18 päivänä 
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joulukuuta 1990.

Or. en

Tarkistus 24
Sari Essayah, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’kolmannesta maasta tulleella 
työntekijällä’ kolmannen maan kansalaista, 
jolle on myönnetty lupa saapua jonkin 
jäsenvaltion alueelle ja työskennellä 
kyseisessä jäsenvaltiossa;

b) ’kolmannesta maasta tulleella 
työntekijällä’ kolmannen maan kansalaista, 
jolle on myönnetty lupa saapua jonkin 
jäsenvaltion alueelle, joka oleskelee 
kyseisessä jäsenvaltiossa laillisesti ja saa 
työskennellä siellä palkatussa 
työsuhteessa kansallisen lainsäädännön 
ja/tai kansallisen käytännön mukaisesti,
sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 
muuhun EU:n lainsäädäntöön sisältyvän 
työsuhteen käsitteen tulkintaan;

Or. en

Tarkistus 25
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jotka kuuluvat direktiivin 96/71/EY 
soveltamisalaan niin kauan kuin he ovat 
lähetettyinä työhön toiseen jäsenvaltioon;

b) jotka kuuluvat direktiivin 96/71/EY 
soveltamisalaan niin kauan kuin he ovat 
lähetettyinä työhön toiseen jäsenvaltioon;
se ei rajoita jäsenvaltioiden toimivaltaa 
kolmansien maiden kansalaisten 
työmarkkinoille pääsyn ja niille 
hyväksytyksi tulemisen suhteen. Tällä 
direktiivillä ei rajoiteta jäsenvaltioiden 
oikeutta säilyttää tai ottaa käyttöön niiden 
työmarkkinoihin kohdistuvia, 
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maahanmuuttoa koskevia erityisiä 
sääntöjä.

Or. de

Perustelu

On erittäin tärkeää korostaa sitä, että käsiteltävänä oleva direktiivi yhdessä direktiivin 
96/71/EY kanssa ei vaikuta jäsenvaltioiden vastuuseen kolmansien maiden kansalaisten 
hyväksymisessä niiden työmarkkinoille. Jäsenvaltioiden oikeutta päättää, ketkä hyväksytään 
niiden työmarkkinoille, ei pidä heikentää.

Tarkistus 26
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) työolot ja työehdot, joihin kuuluvat 
palkkaus ja irtisanominen sekä työterveys 
ja -turvallisuus;

a) työolot ja työehdot, joihin kuuluvat 
palkkaus, lomat, työaika ja irtisanominen 
sekä työterveys ja -turvallisuus, voimassa 
olevien, yleisesti sitovien 
työehtosopimusten mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 27
Pascale Gruny

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) työolot ja työehdot, joihin kuuluvat 
palkkaus ja irtisanominen sekä työterveys 
ja -turvallisuus;

a) työolot ja työehdot, joihin kuuluvat 
palkkaus ja irtisanominen sekä työterveys 
ja -turvallisuus, työn kesto, palkalliset 
lomat ja kurinpitosäännökset;

Or. fr
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään laajentamaan mahdollisuuksia yhdenvertaiseen kohteluun.

Tarkistus 28
Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sosiaaliturvan osa-alueet sellaisina kuin 
ne määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 
1971 annetussa neuvoston asetuksessa 
(ETY) N:o 1408/71. Neuvoston asetusta 
(EY) N:o 859/2003, jolla muutetaan 
asetusta (ETY) N:o 1408/71 ja sen 
täytäntöönpanoasetusta (ETY) N:o 574/72 
niiden soveltamisalan laajentamiseksi 
niin, että se kattaa myös kolmansien 
maiden kansalaiset, joita kyseiset 
säännökset eivät jo koske yksinomaan 
heidän kansalaisuutensa vuoksi, olisi 
sovellettava vastaavasti;

e) sosiaaliturvan osa-alueet sellaisina kuin 
ne määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 883/2004;

Or. en

Perustelu

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskeva uusi lainsäädäntö on asetus (EY) N:o 
883/2004.
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Tarkistus 29
Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sosiaaliturvan osa-alueet sellaisina kuin 
ne määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 
1971 annetussa neuvoston asetuksessa 
(ETY) N:o 1408/71. Neuvoston asetusta 
(EY) N:o 859/2003, jolla muutetaan 
asetusta (ETY) N:o 1408/71 ja sen 
täytäntöönpanoasetusta (ETY) N:o 574/72 
niiden soveltamisalan laajentamiseksi 
niin, että se kattaa myös kolmansien 
maiden kansalaiset, joita kyseiset 
säännökset eivät jo koske yksinomaan 
heidän kansalaisuutensa vuoksi, olisi 
sovellettava vastaavasti;

e) kansallisen lainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat sosiaaliturvan osa-alueita
sellaisina kuin ne määritellään 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä 
huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 883/2004. Myös asiaan liittyvää 
asetusta, jolla sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittaminen ulotetaan kattamaan 
kolmansien maiden kansalaiset, joita 
kyseiset säännökset eivät jo koske 
yksinomaan heidän kansalaisuutensa 
vuoksi, jotka oleskelevat laillisesti EU:ssa 
ja jotka ovat rajatylittävässä tilanteessa, 
olisi sovellettava vastaavasti;

Or. en

Tarkistus 30
Gesine Meissner

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) mahdollisuus tavaroiden ja palvelujen 
hankintaan sekä julkiseen tavara- ja 
palvelutarjontaan, muun muassa oikeus 
osallistua menettelyihin asunnon ja 
työvoimatoimistojen tarjoaman avun
saamiseksi.

h) mahdollisuus tavaroiden ja palvelujen 
hankintaan sekä julkiseen tavara- ja 
palvelutarjontaan, muun muassa oikeus 
osallistua menettelyihin asunnon ja 
työvoimatoimistojen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti tarjoamien 
tuki- ja neuvontapalvelujen saamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 31
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) rajoittamalla edellä 1 kohdassa 
vahvistettuja oikeuksia niiden kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti;

Or. de

Perustelu

Toissijaisuusperiaate edellyttää, että jäsenvaltioiden on voitava halutessaan säätää lakeja 
laajempien oikeuksien myöntämisestä kolmansien maiden kansalaisille. Direktiiviin on 
kuitenkin sisällyttävä vähintään sellainen säännös, jossa jäsenvaltioille myönnetään laajalti 
liikkumavaraa rajoittaa 12 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja oikeuksia.

Tarkistus 32
Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa kolmansien 
maiden kansalaisten tasavertaista kohtelua

2. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa kolmansien 
maiden kansalaisten tasavertaista kohtelua 
yksinomaan

Or. en
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Tarkistus 33
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rajoittamalla 1 kohdan h alakohdan 
mukaisia oikeuksia julkisin varoin 
rahoitetun asumisen osalta koskemaan 
tapauksia, joissa kolmannen maan 
kansalainen on oleskellut tai joissa 
hänellä on oikeus oleskella kyseisen 
jäsenvaltion alueella vähintään kolmen 
vuoden ajan;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 34
Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) rajoittamalla 1 kohdan h alakohdan 
mukaisia oikeuksia julkisin varoin 
rahoitetun asumisen osalta koskemaan 
tapauksia, joissa kolmannen maan 
kansalainen on oleskellut tai joissa 
hänellä on oikeus oleskella kyseisen 
jäsenvaltion alueella vähintään kolmen 
vuoden ajan;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 35
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rajoittamalla 1 kohdan a, b ja g 
alakohdan mukaiset oikeudet 
työsuhteessa oleviin kolmansista maista 
tulleisiin työntekijöihin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 36
Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel, Gabriele 
Zimmer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) rajoittamalla 1 kohdan e alakohdan 
mukaiset oikeudet, työttömyysturvaa 
lukuun ottamatta, työsuhteessa oleviin 
kolmansista maista tulleisiin 
työntekijöihin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 37
Sari Essayah, Carl Haglund

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) rajoittamalla 1 kohdan e alakohdan 
mukaiset oikeudet, työttömyysturvaa 
lukuun ottamatta, työsuhteessa oleviin 
kolmansista maista tulleisiin 

e) rajoittamalla 1 kohdan e alakohdan 
mukaiset oikeudet, aikaisempaan 
työskentelyyn kyseisessä jäsenvaltiossa 
perustuvaa työttömyysturvaa lukuun 
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työntekijöihin. ottamatta, työsuhteessa oleviin kolmansien 
maiden kansalaisiin.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon direktiivin soveltamisalan – se kattaa henkilöt, jotka saapuvat johonkin 
jäsenvaltioon tehdäkseen työtä, mutta myös henkilöt, joiden oleskelulupa suo heille 
työskentelyoikeuden – on olennaisen tärkeää, että 12 artiklassa otetaan huomioon asumiseen 
perustuvien sosiaaliturvajärjestelmien olemassaolo säilyttämällä jäsenvaltioiden 
mahdollisuus rajata sosiaaliturvaan liittyvän tasavertaisen kohtelun antaminen työssäkäyviin 
henkilöihin, jotta vältetään asumiseen perustuvien sosiaaliturvajärjestelmien merkittävä ja 
perinpohjainen muuttaminen.

Tarkistus 38
Alejandro Cercas

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kolmansista maista tulleet työntekijät, 
jotka muuttavat kolmanteen maahan, tai 
tällaisten työntekijöiden asemaan 
perustuvia oikeuksia hyödyntävät 
kolmansissa maissa asuvat jälkeenjääneet 
saavat työntekijän aikaisempaan 
työskentelyyn perustuvat vanhuuteen, 
työkyvyttömyyteen tai kuolemaan liittyvät 
lakisääteiset eläkkeet, jotka on hankittu 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 3 
artiklan säännösten mukaisesti, samoin 
ehdoin ja saman suuruisina kuin kyseisen 
jäsenvaltion kansalaiset muuttaessaan 
kolmanteen maahan. Jäsenvaltiot voivat 
asettaa tämän säännöksen soveltamisen 
ehdoksi sellaisten kahdenvälisten 
sopimusten olemassaolon, joissa 
tunnustetaan eläkkeiden vastavuoroinen 
siirtäminen ja määrätään teknisestä 
yhteistyöstä.

Or. en
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Tarkistus 39
Gesine Meissner

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tässä direktiivissä 
vahvistettujen oikeuksien rikkomisesta on 
mahdollista valittaa oikeusteitse.

Or. en


