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Tarkistus 24
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

– ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 79 artiklan 2 kohdan a ja b 
alakohdan,

– ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 79 artiklan 2 kohdan a ja b 
alakohdan sekä 79 artiklan 5 kohdan,

Or. en

Tarkistus 25
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottavat huomioon Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 
15 artiklan 3 kohdan sekä 27, 28, 31 ja 33 
artiklan,

Or. en

Tarkistus 26
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottavat huomioon sosiaaliturvan 
vähimmäistasoa käsittelevän 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
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yleissopimuksen nro 102,

Or. en

Tarkistus 27
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 c viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottavat huomioon samanlaisen 
sosiaaliturvan myöntämistä 
ulkomaalaisille kuin maan omille 
kansalaisille käsittelevän ILO:n 
yleissopimuksen nro 118,

Or. en

Tarkistus 28
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 d viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottavat huomioon siirtolaisuuteen 
liittyviä väärinkäytöksiä sekä 
ulkomaalaisten työntekijöiden yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja yhtäläisen kohtelun 
edistämistä käsittelevän ILO:n 
yleissopimuksen nro 143,

Or. en

Tarkistus 29
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 e viite (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– ottavat huomioon muuttavia 
työntekijöitä käsittelevän ILO:n 
yleissopimuksen nro 97,

Or. en

Tarkistus 30
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komission tiedonannossa "Eurooppa 
2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun strategia" asetetaan tavoitteeksi 
unionin kehittäminen osaamiseen ja 
innovointiin perustuvaksi taloudeksi, 
yrityksiin kohdistuvan hallinnollisen 
taakan pienentäminen ja työvoiman 
tarjonnan ja kysynnän parempi 
yhteensovittaminen. Toimenpiteitä, joilla 
helpotetaan kolmansista maista tulevien 
johtajien, asiantuntijoiden ja korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden 
tuloa unioniin yrityksen sisäisellä 
siirrolla, olisi tarkasteltava tässä 
laajemmassa yhteydessä.

(3) Komission tiedonannossa "Eurooppa 
2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan 
kasvun strategia" asetetaan tavoitteeksi 
unionin kehittäminen osaamiseen ja 
innovointiin perustuvaksi taloudeksi, 
yrityksiin kohdistuvan hallinnollisen 
taakan pienentäminen ja työvoiman 
tarjonnan ja kysynnän parempi 
yhteensovittaminen. Toimenpiteitä, joilla 
parannetaan menettelyjä ja luodaan 
yhdenvertaisiin oikeuksiin perustuva 
yhteinen järjestelmä yrityksen sisäisellä 
siirrolla kolmansista maista tulevien 
johtajien, asiantuntijoiden ja korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden 
unioniin tuloa varten voitaisiin tarkastella
tässä laajemmassa yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 31
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kolmansien maiden kansalaisilla, 
joilla on lupa tehdä työtä jäsenvaltioiden 
alueella, on oikeus samanlaisiin 
työehtoihin kuin unionin kansalaisilla.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös vastaa perusoikeuskirjan tekstiä.

Tarkistus 32
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tällaiset avainhenkilöstön siirrot 
yrityksen sisällä johtavat uusiin taitoihin ja 
uuteen osaamiseen sekä innovointiin ja ne 
parantavat vastaanottavien yritysten 
taloudellisia mahdollisuuksia ja siten 
edistävät osaamiseen perustuvaa taloutta 
Euroopassa ja investointivirtoja koko 
unionin alueella. Hyvin hallitut siirrot 
kolmansista maista voivat myös helpottaa 
siirtoja unionista kolmansien maiden 
yrityksiin ja vahvistaa unionin asemaa 
suhteessa kansainvälisiin kumppaneihin.
Yrityksen sisäisten siirtojen helpottamisen 
ansiosta monikansalliset yritysryhmät 
pystyvät hyödyntämään 
henkilöresurssejaan parhaiten.

(6) Tällaiset avainhenkilöstön siirrot 
yrityksen sisällä johtavat uusiin taitoihin ja 
uuteen osaamiseen sekä innovointiin ja ne 
parantavat vastaanottavien yritysten 
taloudellisia mahdollisuuksia ja siten 
edistävät osaamiseen perustuvaa taloutta 
Euroopassa ja tehostavat talouden 
kilpailukykyä koko unionin alueella. Hyvin 
hallitut siirrot kolmansista maista voivat 
myös helpottaa siirtoja unionista 
kolmansien maiden yrityksiin ja vahvistaa 
unionin asemaa suhteessa kansainvälisiin 
kumppaneihin. Yrityksen sisäisten siirtojen 
helpottamisen ansiosta monikansalliset 
yritysryhmät pystyvät hyödyntämään 
henkilöresurssejaan parhaiten.

Or. lt



AM\871544FI.doc 7/90 PE467.306v02-00

FI

Tarkistus 33
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tällä direktiivillä luodusta 
sääntökokonaisuudesta on etua myös 
maahanmuuttajien alkuperämaille, sillä 
tilapäinen maahanmuutto edistää 
osaamisen, tietämyksen, teknologian ja 
taitotiedon siirtymistä.

(7) Tällä direktiivillä luodusta 
sääntökokonaisuudesta saattaa olla etua 
myös maahanmuuttajien alkuperämaille, 
sillä tilapäinen maahanmuutto voi hyvin 
vahvistetuin edellytyksin edistää 
osaamisen, tietämyksen, teknologian ja 
taitotiedon siirtymistä.

Or. en

Tarkistus 34
Kinga Göncz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
rajoittamatta jäsenvaltioiden 
työmarkkinoille pääsyyn sovellettavaa 
unionin etuuskohtelun periaatetta sellaisena 
kuin se on ilmaistuna liittymisasiakirjojen 
asiaa koskevissa määräyksissä. Kyseisen 
periaatteen mukaan jäsenvaltioiden olisi 
sinä aikana, jona sovelletaan kansallisia 
toimenpiteitä tai kahdenvälisistä 
sopimuksista johtuvia toimenpiteitä, 
asetettava työmarkkinoilleen pääsyssä 
kolmansien maiden kansalaisiin nähden 
etusijalle ne työntekijät, jotka ovat 
jäsenvaltioiden kansalaisia.

(8) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
rajoittamatta jäsenvaltioiden 
työmarkkinoille pääsyyn sovellettavaa 
unionin etuuskohtelun periaatetta sellaisena 
kuin se on ilmaistuna liittymisasiakirjojen 
asiaa koskevissa määräyksissä. Kyseisen 
periaatteen mukaan jäsenvaltioiden olisi 
sinä aikana, jona sovelletaan kansallisia 
toimenpiteitä tai kahdenvälisistä 
sopimuksista johtuvia toimenpiteitä, 
asetettava työmarkkinoilleen pääsyssä 
kolmansien maiden kansalaisiin nähden 
etusijalle ne työntekijät, jotka ovat niiden 
omia tai muiden jäsenvaltioiden 
kansalaisia.

Or. en
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Tarkistus 35
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
rajoittamatta jäsenvaltioiden 
työmarkkinoille pääsyyn sovellettavaa 
unionin etuuskohtelun periaatetta sellaisena 
kuin se on ilmaistuna liittymisasiakirjojen 
asiaa koskevissa määräyksissä. Kyseisen 
periaatteen mukaan jäsenvaltioiden olisi 
sinä aikana, jona sovelletaan kansallisia 
toimenpiteitä tai kahdenvälisistä 
sopimuksista johtuvia toimenpiteitä, 
asetettava työmarkkinoilleen pääsyssä 
kolmansien maiden kansalaisiin nähden 
etusijalle ne työntekijät, jotka ovat 
jäsenvaltioiden kansalaisia.

(8) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
rajoittamatta jäsenvaltioiden 
työmarkkinoille pääsyyn sovellettavaa 
unionin etuuskohtelun periaatetta sellaisena 
kuin se on ilmaistuna liittymisasiakirjojen 
asiaa koskevissa määräyksissä. Kyseisen 
periaatteen mukaan jäsenvaltioiden olisi 
sinä aikana, jona sovelletaan kansallisia 
toimenpiteitä tai kahdenvälisistä 
sopimuksista johtuvia toimenpiteitä, 
asetettava työmarkkinoilleen pääsyssä 
kolmansien maiden kansalaisiin nähden 
etusijalle ne työntekijät, jotka ovat 
jäsenvaltioiden kansalaisia. Tällöin sekä 
unionin kansalaisiin että kolmansien 
maiden kansalaisiin on sovellettava 
työllistävän valtion kansallisia 
minimipalkkavaatimuksia ja muita 
vähimmäisstandardeja 
(työskentelypaikkaa koskeva periaate).

Or. de

Tarkistus 36
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
rajoittamatta jäsenvaltioiden 
työmarkkinoille pääsyyn sovellettavaa 
unionin etuuskohtelun periaatetta sellaisena 
kuin se on ilmaistuna liittymisasiakirjojen 
asiaa koskevissa määräyksissä. Kyseisen 
periaatteen mukaan jäsenvaltioiden olisi 

(8) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
rajoittamatta jäsenvaltioiden 
työmarkkinoille pääsyyn sovellettavaa 
unionin etuuskohtelun periaatetta sellaisena 
kuin se on ilmaistuna liittymisasiakirjojen 
asiaa koskevissa määräyksissä. Kyseisen 
periaatteen mukaan jäsenvaltioiden olisi 
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sinä aikana, jona sovelletaan kansallisia 
toimenpiteitä tai kahdenvälisistä 
sopimuksista johtuvia toimenpiteitä, 
asetettava työmarkkinoilleen pääsyssä 
kolmansien maiden kansalaisiin nähden 
etusijalle ne työntekijät, jotka ovat 
jäsenvaltioiden kansalaisia.

sinä aikana, jona sovelletaan kansallisia 
toimenpiteitä tai kahdenvälisistä 
sopimuksista johtuvia toimenpiteitä, 
asetettava työmarkkinoilleen pääsyssä 
kolmansien maiden kansalaisiin nähden 
etusijalle ne työntekijät, jotka ovat 
jäsenvaltioiden kansalaisia. Tämän 
periaatteen vaalimista ei voida kuitenkaan 
käyttää siihen, että poikettaisiin 
periaatteesta, jonka mukaan samasta 
työstä maksetaan samaa palkkaa ja joka 
koskee sekä jäsenvaltioista että 
kolmansista maista tulevia työntekijöitä. 
Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
noudattaen täysimääräisesti 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
unionissa koskevaa periaatetta ja 
lopettamalla kaikki kansallisuuteen 
perustuva syrjintä, joka koskee 
työllistämistä, palkkausta ja muita 
työehtoja.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 45 artiklassa vahvistetaan, että 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus merkitsee kaiken kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän 
poistamista.

Tarkistus 37
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tässä direktiivissä olisi vahvistettava 
kolmansista maista peräisin olevia 
työntekijöitä koskevat ehdot ja oikeudet 
sisäisen siirron yhteydessä asiasta tehtyjä 
ILO:n yleissopimuksia täydellisesti 
noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 38
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä direktiivissä sisäisen siirron 
saaneisiin työntekijöihin sisältyvät johtajat, 
asiantuntijat ja korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneet harjoittelijat. Näiden 
työntekijäryhmien määritelmä perustuu 
erityisiin sitoumuksiin, joita unioni on 
antanut palvelukaupan yleissopimuksen 
(GATS) ja kahdenvälisten 
kauppasopimusten nojalla. Palvelukaupan 
yleissopimuksen nojalla annetut 
sitoumukset eivät kata maahantulon, 
oleskelun ja työskentelyn edellytyksiä. Sen 
vuoksi tämä direktiivi täydentää kyseisiä 
sitoumuksia ja helpottaa niiden 
soveltamista. Tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvat yrityksen 
sisäiset siirrot ovat kuitenkin 
kauppasitoumuksissa tarkoitettuja siirtoja 
laajempia, sillä niiden ei tarvitse 
välttämättä tapahtua palvelualalla ja 
siirron saajat voivat tulla sellaisesta 
kolmannesta maasta, joka ei ole 
kauppasopimuksen sopimuspuoli.

(10) Tässä direktiivissä sisäisen siirron 
saaneisiin työntekijöihin sisältyvät johtajat, 
asiantuntijat ja korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneet harjoittelijat. Näiden 
työntekijäryhmien määritelmä kytkeytyy 
eurooppalaiseen tutkintojen 
viitekehykseen, jossa vahvistetaan 
eurooppalainen viitekehys tutkintojen 
arvioimiseen vertailukelpoisella ja 
avoimella tavalla palvelukaupan 
yleissopimuksen (GATS) ja kahdenvälisten 
kauppasopimusten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä direktiivissä sisäisen siirron 
saaneisiin työntekijöihin sisältyvät johtajat, 

(10) Tässä direktiivissä sisäisen siirron 
saaneisiin työntekijöihin sisältyvät johtajat 
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asiantuntijat ja korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneet harjoittelijat. Näiden 
työntekijäryhmien määritelmä perustuu 
erityisiin sitoumuksiin, joita unioni on 
antanut palvelukaupan yleissopimuksen 
(GATS) ja kahdenvälisten 
kauppasopimusten nojalla. Palvelukaupan 
yleissopimuksen nojalla annetut 
sitoumukset eivät kata maahantulon, 
oleskelun ja työskentelyn edellytyksiä. Sen 
vuoksi tämä direktiivi täydentää kyseisiä 
sitoumuksia ja helpottaa niiden 
soveltamista. Tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvat yrityksen sisäiset 
siirrot ovat kuitenkin kauppasitoumuksissa 
tarkoitettuja siirtoja laajempia, sillä niiden 
ei tarvitse välttämättä tapahtua 
palvelualalla ja siirron saajat voivat tulla 
sellaisesta kolmannesta maasta, joka ei ole 
kauppasopimuksen sopimuspuoli.

ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneet 
asiantuntijat. Näiden työntekijäryhmien 
määritelmä perustuu erityisiin 
sitoumuksiin, joita unioni on antanut 
palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) ja 
kahdenvälisten kauppasopimusten nojalla. 
Palvelukaupan yleissopimuksen nojalla 
annetut sitoumukset eivät kata 
maahantulon, oleskelun ja työskentelyn 
edellytyksiä. Sen vuoksi tämä direktiivi 
täydentää kyseisiä sitoumuksia ja helpottaa 
niiden soveltamista. Tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvat yrityksen sisäiset 
siirrot ovat kuitenkin kauppasitoumuksissa 
tarkoitettuja siirtoja laajempia, sillä niiden 
ei tarvitse välttämättä tapahtua 
palvelualalla ja siirron saajat voivat tulla 
sellaisesta kolmannesta maasta, joka ei ole 
kauppasopimuksen sopimuspuoli.

Or. de

Tarkistus 40
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä direktiivissä sisäisen siirron 
saaneisiin työntekijöihin sisältyvät johtajat, 
asiantuntijat ja korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneet harjoittelijat. Näiden 
työntekijäryhmien määritelmä perustuu 
erityisiin sitoumuksiin, joita unioni on 
antanut palvelukaupan yleissopimuksen 
(GATS) ja kahdenvälisten 
kauppasopimusten nojalla. Palvelukaupan 
yleissopimuksen nojalla annetut 
sitoumukset eivät kata maahantulon, 
oleskelun ja työskentelyn edellytyksiä. Sen 
vuoksi tämä direktiivi täydentää kyseisiä 
sitoumuksia ja helpottaa niiden 
soveltamista. Tämän direktiivin 

(10) Tässä direktiivissä sisäisen siirron 
saaneisiin työntekijöihin sisältyvät johtajat, 
asiantuntijat ja korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneet ja ammattipätevyyden 
hankkineet harjoittelijat. Sisäisen siirron 
saaneet työntekijät on osoitettava korkeaa 
pätevyyttä vaativaan työhön. Näiden 
työntekijäryhmien määritelmä perustuu 
erityisiin sitoumuksiin, joita unioni on 
antanut palvelukaupan yleissopimuksen 
(GATS) ja kahdenvälisten 
kauppasopimusten nojalla. Palvelukaupan 
yleissopimuksen nojalla annetut 
sitoumukset eivät kata maahantulon, 
oleskelun ja työskentelyn edellytyksiä. Sen 
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soveltamisalaan kuuluvat yrityksen sisäiset 
siirrot ovat kuitenkin kauppasitoumuksissa 
tarkoitettuja siirtoja laajempia, sillä niiden 
ei tarvitse välttämättä tapahtua 
palvelualalla ja siirron saajat voivat tulla 
sellaisesta kolmannesta maasta, joka ei ole 
kauppasopimuksen sopimuspuoli.

vuoksi tämä direktiivi täydentää kyseisiä 
sitoumuksia ja helpottaa niiden 
soveltamista. Tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvat yrityksen sisäiset 
siirrot ovat kuitenkin kauppasitoumuksissa 
tarkoitettuja siirtoja laajempia, sillä niiden 
ei tarvitse välttämättä tapahtua 
palvelualalla ja siirron saajat voivat tulla 
sellaisesta kolmannesta maasta, joka ei ole 
kauppasopimuksen sopimuspuoli.

Or. en

Tarkistus 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sisäisen siirron saaneiden 
työntekijöiden työolojen olisi oltava samat 
kuin palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 96/71/EY 
määriteltyjen lähetettyjen työntekijöiden, 
joiden työnantaja on sijoittautunut 
Euroopan unionin alueelle. Tämän 
vaatimuksen tarkoituksena on suojella 
työntekijöitä ja taata jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yritysten ja kolmanteen 
maahan sijoittautuneiden yritysten välinen 
oikeudenmukainen kilpailu, sillä se 
varmistaa, että jälkimmäiset eivät pysty 
saamaan kilpailuetua alhaisempien 
työnormien vuoksi.

(11) Tämän direktiivin tarkoituksena on 
suojella työntekijöitä ja taata jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yritysten ja kolmanteen 
maahan sijoittautuneiden yritysten välinen 
oikeudenmukainen kilpailu, sillä se 
varmistaa, että jälkimmäiset eivät pysty 
saamaan kilpailuetua alhaisempien 
työnormien vuoksi.

Or. de
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Tarkistus 42
Jutta Steinruck

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sisäisen siirron saaneiden 
työntekijöiden työolojen olisi oltava samat 
kuin palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä 
työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
96/71/EY määriteltyjen lähetettyjen 
työntekijöiden, joiden työnantaja on 
sijoittautunut Euroopan unionin alueelle. 
Tämän vaatimuksen tarkoituksena on 
suojella työntekijöitä ja taata jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yritysten ja kolmanteen 
maahan sijoittautuneiden yritysten välinen 
oikeudenmukainen kilpailu, sillä se 
varmistaa, että jälkimmäiset eivät pysty 
saamaan kilpailuetua alhaisempien 
työnormien vuoksi.

(11) Sisäisen siirron saaneiden 
työntekijöiden työolojen olisi oltava samat 
kuin paikallisten työntekijöiden työolot.
Sisäisen siirron saaneita työntekijöitä olisi 
kohdeltava yhdenvertaisesti 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
tai vakinaisen henkilöstön kanssa sekä 
palkan että kaikkien muiden työehtojen 
suhteen. Tätä yhdenvertaista kohtelua ei 
pitäisi rajoittaa yleisesti sovellettaviin 
työehtosopimuksiin, vaan sitä olisi 
sovellettava myös kaikissa säännöksissä, 
hallinnollisissa määräyksissä, 
välitystuomioissa ja työehtosopimuksissa, 
mukaan luettuina toimintasopimukset, 
jotta voidaan taata periaate, jonka 
mukaan samasta työstä maksetaan samaa 
palkkaa. Tämän vaatimuksen 
tarkoituksena on suojella työntekijöitä ja 
taata jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
yritysten ja kolmanteen maahan 
sijoittautuneiden yritysten välinen 
oikeudenmukainen kilpailu, sillä se 
varmistaa, että jälkimmäiset eivät pysty 
saamaan kilpailuetua alhaisempien 
työnormien vuoksi.

Or. de

Tarkistus 43
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sisäisen siirron saaneiden (11) Sisäisen siirron saaneita työntekijöitä 
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työntekijöiden työolojen olisi oltava samat 
kuin palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 96/71/EY 
määriteltyjen lähetettyjen työntekijöiden, 
joiden työnantaja on sijoittautunut 
Euroopan unionin alueelle. Tämän 
vaatimuksen tarkoituksena on suojella 
työntekijöitä ja taata jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yritysten ja kolmanteen 
maahan sijoittautuneiden yritysten välinen 
oikeudenmukainen kilpailu, sillä se 
varmistaa, että jälkimmäiset eivät pysty 
saamaan kilpailuetua alhaisempien 
työnormien vuoksi.

olisi kohdeltava työolojen puolesta 
vähintään samalla tapaa kuin
vastaanottavien jäsenvaltioiden 
kansalaisia. Näiden vaatimusten 
tarkoituksena on suojella työntekijöitä ja 
taata jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
yritysten ja kolmanteen maahan 
sijoittautuneiden yritysten välinen 
oikeudenmukainen kilpailu.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 15 artiklan 3 kohdassa todetaan, että "Kolmansien 
maiden kansalaisilla, joilla on lupa tehdä työtä jäsenvaltioiden alueella, on oikeus 
samanlaisiin työehtoihin kuin unionin kansalaisilla".

Tarkistus 44
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sisäisen siirron saaneiden 
työntekijöiden työolojen olisi oltava samat 
kuin palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 96/71/EY 
määriteltyjen lähetettyjen työntekijöiden, 
joiden työnantaja on sijoittautunut 
Euroopan unionin alueelle. Tämän 

(11) Sisäisen siirron saaneiden 
työntekijöiden työolojen olisi oltava samat 
kuin paikallisten työntekijöiden ja heillä 
olisi oltava kaikki oikeudet, jotka 
perustuvat säännöksiin, yleisesti 
sovellettaviin ja paikallisiin 
työehtosopimuksiin, mukaan luettuina 
toimintasopimukset. Periaatetta, että 
samasta työstä maksetaan sama palkka, 
on sovellettava poikkeuksetta. Näiden 
vaatimusten tarkoituksena on suojella 
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vaatimuksen tarkoituksena on suojella 
työntekijöitä ja taata jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yritysten ja kolmanteen 
maahan sijoittautuneiden yritysten välinen 
oikeudenmukainen kilpailu, sillä se 
varmistaa, että jälkimmäiset eivät pysty 
saamaan kilpailuetua alhaisempien 
työnormien vuoksi.

työntekijöitä ja taata jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yritysten ja kolmanteen 
maahan sijoittautuneiden yritysten välinen 
oikeudenmukainen kilpailu, sillä se 
varmistaa, että jälkimmäiset eivät pysty 
saamaan kilpailuetua alhaisempien 
työnormien vuoksi.

Or. de

Tarkistus 45
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sisäisen siirron saaneiden 
työntekijöiden työolojen olisi oltava samat
kuin palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä 
työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
96/71/EY määriteltyjen lähetettyjen 
työntekijöiden, joiden työnantaja on 
sijoittautunut Euroopan unionin alueelle. 
Tämän vaatimuksen tarkoituksena on 
suojella työntekijöitä ja taata jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yritysten ja kolmanteen 
maahan sijoittautuneiden yritysten välinen 
oikeudenmukainen kilpailu, sillä se 
varmistaa, että jälkimmäiset eivät pysty 
saamaan kilpailuetua alhaisempien 
työnormien vuoksi.

(11) Sisäisen siirron saaneiden 
työntekijöiden työehdoissa ja -oloissa olisi
tarjottava vähintään samantasoinen suoja 
kuin palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä 
työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
96/71/EY. Tämän vaatimuksen 
tarkoituksena on suojella työntekijöitä ja 
taata jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
yritysten ja kolmanteen maahan 
sijoittautuneiden yritysten välinen 
oikeudenmukainen kilpailu, sillä se 
varmistaa, että jälkimmäiset eivät pysty 
saamaan kilpailuetua alhaisempien 
työnormien vuoksi.

Or. en

Tarkistus 46
Mara Bizzotto
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sisäisen siirron saaneiden 
työntekijöiden työolojen olisi oltava samat 
kuin palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä 
työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
96/71/EY määriteltyjen lähetettyjen 
työntekijöiden, joiden työnantaja on 
sijoittautunut Euroopan unionin alueelle.
Tämän vaatimuksen tarkoituksena on 
suojella työntekijöitä ja taata jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yritysten ja kolmanteen 
maahan sijoittautuneiden yritysten välinen 
oikeudenmukainen kilpailu, sillä se 
varmistaa, että jälkimmäiset eivät pysty 
saamaan kilpailuetua alhaisempien 
työnormien vuoksi.

(11) Sisäisen siirron saaneiden 
työntekijöiden työolojen olisi oltava samat 
kuin palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä 
työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
96/71/EY määriteltyjen lähetettyjen 
työntekijöiden, joiden työnantaja on 
sijoittautunut Euroopan unionin alueelle, ja 
heidän olisi noudatettava samoja 
velvoitteita kuin lähetettyjen 
työntekijöiden. Tämän vaatimuksen 
tarkoituksena on suojella työntekijöitä, 
estää sosiaalinen polkumyynti ja taata 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden yritysten ja 
kolmanteen maahan sijoittautuneiden 
yritysten välinen oikeudenmukainen 
kilpailu, sillä se varmistaa, että 
jälkimmäiset eivät pysty saamaan 
kilpailuetua alhaisempien työnormien 
vuoksi.

Or. it

Tarkistus 47
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sisäisen siirron saaneiden 
työntekijöiden työolojen olisi oltava samat 
kuin palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä 
työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
96/71/EY määriteltyjen lähetettyjen 

(11) Sisäisen siirron saaneiden 
työntekijöiden työolojen olisi oltava samat 
kuin palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä 
työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
96/71/EY määriteltyjen lähetettyjen 
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työntekijöiden, joiden työnantaja on 
sijoittautunut Euroopan unionin alueelle. 
Tämän vaatimuksen tarkoituksena on 
suojella työntekijöitä ja taata jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yritysten ja kolmanteen 
maahan sijoittautuneiden yritysten välinen 
oikeudenmukainen kilpailu, sillä se 
varmistaa, että jälkimmäiset eivät pysty 
saamaan kilpailuetua alhaisempien 
työnormien vuoksi.

työntekijöiden, joiden työnantaja on 
sijoittautunut Euroopan unionin alueelle. 
Sisäisen siirron saaneita työntekijöitä olisi 
kohdeltava samalla tavoin kuin 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisia ja 
vakinaista henkilöstöä palkan, työehtojen 
ja erityisesti sosiaaliturvaetuuksien 
suhteen. Tämän vaatimuksen tarkoituksena 
on suojella työntekijöitä ja taata 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden yritysten ja 
kolmanteen maahan sijoittautuneiden 
yritysten välinen oikeudenmukainen 
kilpailu, sillä se varmistaa, että 
jälkimmäiset eivät pysty saamaan 
kilpailuetua alhaisempien työnormien 
vuoksi ja että erityisesti sosiaalinen 
polkumyynti kyetään välttämään.

Or. fr

Tarkistus 48
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sisäisen siirron saaneiden 
työntekijöiden työolojen olisi oltava samat 
kuin palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä 
työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
96/71/EY määriteltyjen lähetettyjen 
työntekijöiden, joiden työnantaja on 
sijoittautunut Euroopan unionin alueelle. 
Tämän vaatimuksen tarkoituksena on 
suojella työntekijöitä ja taata jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yritysten ja kolmanteen 
maahan sijoittautuneiden yritysten välinen 
oikeudenmukainen kilpailu, sillä se 
varmistaa, että jälkimmäiset eivät pysty 
saamaan kilpailuetua alhaisempien 
työnormien vuoksi.

(11) Kolmansista maista peräisin oleviin 
sisäisen siirron saaneisiin työntekijöihin 
sovelletaan täysimääräisesti 
työntekijöiden lähettämistä koskevan 
direktiivin 96/71/EY säännöksiä.
Kolmansista maista peräisin olevien 
sisäisen siirron saaneiden työntekijöiden 
työolojen on oltava samat kuin palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
96/71/EY määriteltyjen lähetettyjen 
työntekijöiden, joiden työnantaja on 
sijoittautunut Euroopan unionin alueelle. 
Tällä vaatimuksella suojellaan
työntekijöitä ja taataan jäsenvaltioon 
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sijoittautuneiden yritysten ja kolmanteen 
maahan sijoittautuneiden yritysten välinen 
oikeudenmukainen kilpailu, sillä se
varmistaa, että jälkimmäiset eivät pysty 
saamaan kilpailuetua alhaisempien 
työnormien vuoksi. Kolmansista maista 
peräisin oleviin sisäisen siirron saaneisiin 
työntekijöihin sovelletaan erityisesti 
vastaanottavan EU:n jäsenvaltion 
minimipalkkasäännöksiä ja muita 
vähimmäisehtoja (työskentelypaikkaa 
koskeva periaate). Työntekijöiden 
lähettämistä koskevan direktiivin 3 
artiklan mukaiset vähimmäissäännökset 
koskevat kaikkia yrityksiä ja sisäisen 
siirron saaneita työntekijöitä, riippumatta 
siitä, missä kyseisen yrityksen 
päätoimipaikka on tai missä siirron 
saaneen työntekijän asuinpaikka on.

Or. de

Tarkistus 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltiot varmistavat, että 
tämän direktiivin asianmukainen 
täytäntöönpano taataan soveltuvilla 
valvontatoimilla ja tehokkailla 
tarkastuksilla. Jäsenvaltiot myöntävät tätä 
varten toimivaltaisille viranomaisille 
riittävät valtuudet ja resurssit. 
Tarkastusten tuloksista laaditaan raportti, 
jonka avulla parannetaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa.

Or. de
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Tarkistus 50
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Työoloilla tarkoitetaan tässä 
direktiivissä ainakin palkkaa ja 
irtisanomista, työterveyttä ja -
turvallisuutta, työaikaa ja lomaa, perhe-
elämää ja työelämää, ja niiden yhteydessä 
otetaan huomioon voimassa olevat 
työehtosopimukset.

Or. en

Tarkistus 51
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sen varmistamiseksi, että sisäisen 
siirron saaneella työntekijällä on 
vastaanottavassa yksikössä tarvittavaa 
erityistä osaamista, jäsenvaltiot voivat 
edellyttää, että siirron saaja on ollut saman 
yritysryhmän palveluksessa vähintään 12 
kuukautta ennen siirtoa.

(12) Sen varmistamiseksi, että sisäisen 
siirron saaneella työntekijällä on 
vastaanottavassa yksikössä tarvittavaa 
erityistä osaamista, jäsenvaltioiden olisi 
edellytettävä, että siirron saaja on ollut 
saman yritysryhmän palveluksessa 
vähintään 12 kuukautta ennen siirtoa.

Or. en

Tarkistus 52
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Koska yritysten sisäisissä siirroissa on (13) Koska yritysten sisäisissä siirroissa on 
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kyse väliaikaisesta maahanmuutosta, 
hakijan olisi esitettävä todisteet siitä, että 
kyseinen kolmannen maan kansalainen
pystyy palaamaan samaan yritysryhmään 
kuuluvaan ja kolmannessa maassa 
sijaitsevaan yksikköön komennuksen 
päätyttyä. Todisteina voidaan käyttää 
työsopimuksen asiaa koskevia määräyksiä. 
Komennuskirjeessä olisi esitettävä todisteet 
siitä, että kolmannen maan kansalaisuuden 
omaavalla johtajalla tai asiantuntijalla on 
ammattipätevyys, jota siinä jäsenvaltiossa, 
johon hänelle on myönnetty pääsy, 
edellytetään kyseessä olevan toimen tai 
säännellyn ammatin harjoittamiseksi.

kyse väliaikaisesta maahanmuutosta, 
hakijan olisi esitettävä todisteet siitä, että 
kyseisen kolmannen maan kansalaisen 
työsopimus on voimassa myös siirron 
päätyttyä ja työntekijä pystyy palaamaan 
samaan yritysryhmään kuuluvaan ja 
kolmannessa maassa sijaitsevaan 
yksikköön komennuksen päätyttyä.
Todisteina voidaan käyttää työsopimuksen 
asiaa koskevia määräyksiä. 
Komennuskirjeessä olisi esitettävä todisteet 
siitä, että kolmannen maan kansalaisuuden 
omaavalla johtajalla tai asiantuntijalla on 
ammattipätevyys, jota siinä jäsenvaltiossa, 
johon hänelle on myönnetty pääsy, 
edellytetään kyseessä olevan toimen tai 
säännellyn ammatin harjoittamiseksi.

Or. en

Tarkistus 53
Mara Bizzotto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Koska yritysten sisäisissä siirroissa on 
kyse väliaikaisesta maahanmuutosta, 
hakijan olisi esitettävä todisteet siitä, että 
kyseinen kolmannen maan kansalainen 
pystyy palaamaan samaan yritysryhmään 
kuuluvaan ja kolmannessa maassa 
sijaitsevaan yksikköön komennuksen 
päätyttyä. Todisteina voidaan käyttää 
työsopimuksen asiaa koskevia määräyksiä.
Komennuskirjeessä olisi esitettävä todisteet 
siitä, että kolmannen maan kansalaisuuden 
omaavalla johtajalla tai asiantuntijalla on 
ammattipätevyys, jota siinä jäsenvaltiossa, 
johon hänelle on myönnetty pääsy, 
edellytetään kyseessä olevan toimen tai 
säännellyn ammatin harjoittamiseksi.

(13) Koska yritysten sisäisissä siirroissa on 
kyse väliaikaisesta maahanmuutosta, 
hakijan olisi esitettävä todisteet siitä, että 
kyseinen kolmannen maan kansalainen 
palaa samaan yritysryhmään kuuluvaan ja 
kolmannessa maassa sijaitsevaan 
yksikköön komennuksen päätyttyä.
Todisteina voidaan käyttää työsopimuksen 
asiaa koskevia määräyksiä.
Komennuskirjeessä olisi esitettävä todisteet 
siitä, että kolmannen maan kansalaisuuden 
omaavalla johtajalla tai asiantuntijalla on 
ammattipätevyys, jota siinä jäsenvaltiossa, 
johon hänelle on myönnetty pääsy, 
edellytetään kyseessä olevan toimen tai 
säännellyn ammatin harjoittamiseksi.

Or. it
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Tarkistus 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Niiden kolmansien maiden 
kansalaisten, jotka hakevat 
maahanpääsyä korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneina harjoittelijoina, olisi 
esitettävä todisteet vaaditusta korkea-
asteen tutkinnosta, toisin sanoen 
tutkintotodistus tai muu todistus, joka 
osoittaa henkilön suorittaneen vähintään 
kolmivuotisen korkea-asteen 
koulutusohjelman. Lisäksi heidän on 
esitettävä koulutussopimus, jossa 
kuvaillaan koulutusohjelma ja 
ilmoitetaan sen kesto ja harjoittelijoiden 
valvontaolosuhteet, ja josta ilmenee, että 
he saavat kunnollista koulutusta eikä 
heitä käytetä tavallisina työntekijöinä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 55
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jollei tämä ehto ole ristiriidassa 
liittymisasiakirjojen määräysten mukaisen
unionin etuuskohtelun periaatteen kanssa, 
työmarkkinatestiä ei pitäisi vaatia, sillä se 
olisi ristiriidassa sen kanssa, että 
tavoitteena on luova sisäisen siirron 
saaneiden työntekijöiden maahanpääsyyn 
läpinäkyvä ja yksinkertaistettu järjestelmä.

(15) Jollei tämä ehto ole ristiriidassa 
liittymisasiakirjojen määräysten mukaisen 
unionin etuuskohtelun periaatteen kanssa, 
työmarkkinatestiä ei pitäisi vaatia, sillä se 
olisi ristiriidassa sen kanssa, että 
tavoitteena on luova sisäisen siirron 
saaneiden työntekijöiden maahanpääsyyn 
läpinäkyvä ja yksinkertaistettu järjestelmä.
Ainoita poikkeuksia ovat rakennusala ja 
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siihen liittyvät NACE-koodien F sekä 
N81.2.1 ja N81.2.2. mukaiset toimialat ja 
käsityöläisyys. Jäsenvaltiot voivat tehdä 
niitä varten työmarkkinatestejä.

Or. de

Tarkistus 56
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
asianmukaisista seuraamuksista, kuten 
taloudellisista seuraamuksista, joita 
määrätään, jos tässä direktiivissä säädettyjä 
edellytyksiä ei noudateta. Seuraamuksia 
voitaisiin määrätä vastaanottavalla
yksikölle.

(18) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
asianmukaisista seuraamuksista, kuten 
taloudellisista seuraamuksista, joita 
määrätään, jos tässä direktiivissä säädettyjä 
edellytyksiä ei noudateta, sekä 
noudattamisen edellyttämistä 
tarpeellisista ammattientarkastuksista. 
Seuraamuksia voitaisiin määrätä 
vastaanottavalle yksikölle. Kaikkien 
seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Työntekijällä ja hänen perheellään on 
oikeus pysyä vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa menettelyjen päättymiseen 
saakka.

Or. en

Tarkistus 57
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Tämä direktiivi ei vaikuta 
edellytyksiin, jotka koskevat 
perussopimuksen 56 artiklan mukaista 

(22) Tämä direktiivi ei vaikuta 
edellytyksiin, jotka koskevat 
perussopimuksen 56 artiklan mukaista 
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palvelujen tarjoamista. Tämä direktiivi ei 
etenkään vaikuta työehtoihin ja -oloihin, 
joita direktiivin 96/71/EY mukaisesti 
sovelletaan työtekijöihin, jotka 
jäsenvaltioon sijoittautunut yritys on 
lähettänyt tuottamaan palvelun toisen 
jäsenvaltion alueella. Tätä direktiiviä ei 
sovelleta kolmansien maiden kansalaisiin, 
joita jäsenvaltioon sijoittautuneet yritykset 
ovat lähettäneet palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä toiseen jäsenvaltioon
direktiivin 96/71/EY mukaisesti.
Kolmansien maiden kansalaiset, joilla on 
sisäisen siirron saaneen työntekijän lupa, 
eivät siten voi hyödyntää palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
96/71/EY säännöksiä. Direktiivin 
96/71/EY 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
tällä direktiivillä ei anneta kolmanteen 
maahan sijoittautuneille yrityksille 
jäsenvaltioon sijoittautuneita yrityksiä 
suotuisampaa kohtelua.

palvelujen tarjoamista. Tätä direktiiviä ei 
sovelleta kolmansien maiden kansalaisiin, 
joita jäsenvaltioon sijoittautuneet yritykset 
ovat lähettäneet direktiivin 96/71/EY 
piiriin kuuluvien palvelujen tarjoamista 
varten.

Or. en

Perustelu

On tehtävä hyvin selväksi, mitä lakia asianomaiseen henkilöön sovelletaan.

Tarkistus 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kansallisessa lainsäädännössä olisi 
myönnettävä yhdenvertainen kohtelu 
niiden sosiaaliturvan alojen osalta, jotka 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 

(23) Kansallisessa lainsäädännössä olisi 
myönnettävä yhdenvertainen kohtelu 
niiden sosiaaliturvan alojen osalta, jotka 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
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2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/04 3 
artiklassa. Koska tämä direktiivi ei vaikuta 
kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyviin 
määräyksiin, kolmannen maan 
kansalaisuuden omaavien, sisäisen 
siirron saaneiden työntekijöiden 
sosiaaliturvaoikeudet, jotka perustuvat 
sen jäsenvaltion, johon henkilölle on 
myönnetty pääsy, ja hänen 
alkuperämaansa kahdenväliseen 
sopimukseen, voivat olla parempia kuin 
sosiaaliturvaoikeudet, jotka 
myönnettäisiin hänelle kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Sosiaaliturvan 
osalta tässä direktiivissä ei anneta niille 
kolmansien maiden kansalaisille, joilla on 
jäsenvaltioiden rajojen välisiä intressejä, 
enempää oikeuksia kuin mitä jo sisältyy 
unionin lainsäädäntöön.

2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 3 
artiklassa. Sosiaaliturvan osalta tässä 
direktiivissä ei anneta niille kolmansien 
maiden kansalaisille, joilla on 
jäsenvaltioiden rajojen välisiä intressejä, 
enempää oikeuksia kuin mitä jo sisältyy 
unionin lainsäädäntöön.

Or. en

Tarkistus 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kansallisessa lainsäädännössä olisi 
myönnettävä yhdenvertainen kohtelu 
niiden sosiaaliturvan alojen osalta, jotka 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/04 3 
artiklassa. Koska tämä direktiivi ei vaikuta 
kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyviin 
määräyksiin, kolmannen maan 
kansalaisuuden omaavien, sisäisen siirron 
saaneiden työntekijöiden 
sosiaaliturvaoikeudet, jotka perustuvat sen 
jäsenvaltion, johon henkilölle on 
myönnetty pääsy, ja hänen alkuperämaansa 

(23) Kansallisessa lainsäädännössä olisi 
myönnettävä yhdenvertainen kohtelu 
niiden sosiaaliturvan alojen osalta, jotka 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 3 
artiklassa. Koska tämä direktiivi ei vaikuta 
kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyviin 
määräyksiin, kolmannen maan 
kansalaisuuden omaavien, sisäisen siirron 
saaneiden työntekijöiden 
sosiaaliturvaoikeudet, jotka perustuvat sen 
jäsenvaltion, johon henkilölle on 
myönnetty pääsy, ja hänen alkuperämaansa 
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kahdenväliseen sopimukseen, voivat olla 
parempia kuin sosiaaliturvaoikeudet, jotka 
myönnettäisiin hänelle kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Sosiaaliturvan 
osalta tässä direktiivissä ei anneta niille 
kolmansien maiden kansalaisille, joilla on 
jäsenvaltioiden rajojen välisiä intressejä, 
enempää oikeuksia kuin mitä jo sisältyy 
unionin lainsäädäntöön.

kahdenväliseen sopimukseen, voivat olla 
parempia kuin sosiaaliturvaoikeudet, jotka 
myönnettäisiin hänelle kansallisen 
lainsäädännön nojalla.

Or. de

Tarkistus 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kansallisessa lainsäädännössä olisi 
myönnettävä yhdenvertainen kohtelu 
niiden sosiaaliturvan alojen osalta, jotka 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/04 3 
artiklassa. Koska tämä direktiivi ei vaikuta 
kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyviin 
määräyksiin, kolmannen maan 
kansalaisuuden omaavien, sisäisen 
siirron saaneiden työntekijöiden 
sosiaaliturvaoikeudet, jotka perustuvat 
sen jäsenvaltion, johon henkilölle on 
myönnetty pääsy, ja hänen 
alkuperämaansa kahdenväliseen 
sopimukseen, voivat olla parempia kuin 
sosiaaliturvaoikeudet, jotka 
myönnettäisiin hänelle kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Sosiaaliturvan 
osalta tässä direktiivissä ei anneta niille 
kolmansien maiden kansalaisille, joilla on 
jäsenvaltioiden rajojen välisiä intressejä, 
enempää oikeuksia kuin mitä jo sisältyy 
unionin lainsäädäntöön.

(23) Sisäisen siirron saaneiden 
työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä asianmukainen ja 
kattava sosiaaliturva on tämän direktiivin 
pääelementti, joka on tärkeä 
varmistettaessa kunnolliset työskentely- ja 
elinolosuhteet unionissa oleskelun 
aikana. Sisäisen siirron saaneille 
kolmansien maiden kansalaisille olisi 
myönnettävä yhdenvertainen kohtelu. Olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota 
säännöksiin, joilla varmistetaan 
yhdenvertainen kohtelu niiden 
sosiaaliturvan alojen osalta, jotka 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 3 
artiklassa. Sanotun vaikuttamatta 
paremman sosiaaliturvan tarjoaviin 
kahdenvälisiin sopimuksiin, tällä 
direktiivillä olisi otettava käyttöön 
mekanismeja, joilla varmistetaan 
sosiaaliturvan tehokas kattavuus 
oleskelun aikana sekä mekanismit 
hankittujen oikeuksien viemiseksi 
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soveltuvissa tapauksissa.
Tämän direktiivin mukaiset 
yhdenvertaisen kohtelun rajoitukset 
sosiaaliturvan alalla eivät saisi estää 
soveltamasta asetuksen (EY) N:o 
883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 987/2009 
ulottamisesta koskemaan niitä 
kolmansien maiden kansalaisia, joita 
nämä asetukset eivät yksinomaan heidän 
kansalaisuutensa vuoksi vielä koske, 
24 päivänä marraskuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1231/20101 mukaisia 
oikeuksia.
____________
1 EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1.

Or. en

Tarkistus 61
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kansallisessa lainsäädännössä olisi 
myönnettävä yhdenvertainen kohtelu 
niiden sosiaaliturvan alojen osalta, jotka 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/04 3 
artiklassa. Koska tämä direktiivi ei vaikuta 
kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyviin 
määräyksiin, kolmannen maan 
kansalaisuuden omaavien, sisäisen siirron 
saaneiden työntekijöiden 
sosiaaliturvaoikeudet, jotka perustuvat sen 
jäsenvaltion, johon henkilölle on 
myönnetty pääsy, ja hänen alkuperämaansa 
kahdenväliseen sopimukseen, voivat olla 
parempia kuin sosiaaliturvaoikeudet, jotka 
myönnettäisiin hänelle kansallisen 

(23) Kansallisessa lainsäädännössä olisi 
myönnettävä yhdenvertainen kohtelu 
niiden sosiaaliturvan alojen osalta, jotka 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 3 
artiklassa. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
yhdenvertaista kohtelua, jos sisäisen 
siirron saanutta työntekijää suojellaan 
siten, että hän kuuluu alkuperämaan 
sosiaaliturvan piiriin tai muilla keinoin, 
ja jäsenvaltion lainsäädännön mukaan 
kyseisen henkilön kohdalla voidaan 
poiketa vastaanottavan jäsenvaltion 
sosiaaliturvalainsäädännöstä. Koska tämä 
direktiivi ei vaikuta kahdenvälisiin 
sopimuksiin sisältyviin määräyksiin, 
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lainsäädännön nojalla. Sosiaaliturvan 
osalta tässä direktiivissä ei anneta niille 
kolmansien maiden kansalaisille, joilla on 
jäsenvaltioiden rajojen välisiä intressejä, 
enempää oikeuksia kuin mitä jo sisältyy 
unionin lainsäädäntöön.

kolmannen maan kansalaisuuden 
omaavien, sisäisen siirron saaneiden 
työntekijöiden sosiaaliturvaoikeudet, jotka 
perustuvat sen jäsenvaltion, johon 
henkilölle on myönnetty pääsy, ja hänen 
alkuperämaansa kahdenväliseen 
sopimukseen, voivat olla parempia kuin 
sosiaaliturvaoikeudet, jotka myönnettäisiin 
hänelle kansallisen lainsäädännön nojalla. 
Sosiaaliturvan osalta tässä direktiivissä ei 
anneta niille kolmansien maiden 
kansalaisille, joilla on jäsenvaltioiden 
rajojen välisiä intressejä, enempää 
oikeuksia kuin mitä jo sisältyy unionin 
lainsäädäntöön.

Or. en

Tarkistus 62
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kansallisessa lainsäädännössä olisi 
myönnettävä yhdenvertainen kohtelu 
niiden sosiaaliturvan alojen osalta, jotka 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/04 3 
artiklassa. Koska tämä direktiivi ei vaikuta 
kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyviin 
määräyksiin, kolmannen maan 
kansalaisuuden omaavien, sisäisen siirron 
saaneiden työntekijöiden 
sosiaaliturvaoikeudet, jotka perustuvat sen 
jäsenvaltion, johon henkilölle on 
myönnetty pääsy, ja hänen alkuperämaansa 
kahdenväliseen sopimukseen, voivat olla 
parempia kuin sosiaaliturvaoikeudet, jotka 
myönnettäisiin hänelle kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Sosiaaliturvan 
osalta tässä direktiivissä ei anneta niille 

(23) Kansallisessa lainsäädännössä olisi 
myönnettävä yhdenvertainen kohtelu 
niiden sosiaaliturvan alojen osalta, jotka 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004
3 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa.
Koska tämä direktiivi ei vaikuta 
kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyviin 
määräyksiin, kolmannen maan 
kansalaisuuden omaavien, sisäisen siirron 
saaneiden työntekijöiden 
sosiaaliturvaoikeudet, jotka perustuvat sen 
jäsenvaltion, johon henkilölle on 
myönnetty pääsy, ja hänen alkuperämaansa 
kahdenväliseen sopimukseen, voivat olla 
parempia kuin sosiaaliturvaoikeudet, jotka 
myönnettäisiin hänelle kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Sosiaaliturvan 
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kolmansien maiden kansalaisille, joilla on 
jäsenvaltioiden rajojen välisiä intressejä, 
enempää oikeuksia kuin mitä jo sisältyy 
unionin lainsäädäntöön.

osalta tässä direktiivissä ei anneta niille 
kolmansien maiden kansalaisille, joilla on 
jäsenvaltioiden rajojen välisiä intressejä, 
enempää oikeuksia kuin mitä jo sisältyy 
unionin lainsäädäntöön.

Or. de

Tarkistus 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kansallisessa lainsäädännössä olisi 
myönnettävä yhdenvertainen kohtelu 
niiden sosiaaliturvan alojen osalta, jotka 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/04 3 
artiklassa. Koska tämä direktiivi ei vaikuta 
kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyviin 
määräyksiin, kolmannen maan 
kansalaisuuden omaavien, sisäisen siirron 
saaneiden työntekijöiden 
sosiaaliturvaoikeudet, jotka perustuvat sen 
jäsenvaltion, johon henkilölle on 
myönnetty pääsy, ja hänen alkuperämaansa 
kahdenväliseen sopimukseen, voivat olla 
parempia kuin sosiaaliturvaoikeudet, jotka 
myönnettäisiin hänelle kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Sosiaaliturvan 
osalta tässä direktiivissä ei anneta niille 
kolmansien maiden kansalaisille, joilla on 
jäsenvaltioiden rajojen välisiä intressejä, 
enempää oikeuksia kuin mitä jo sisältyy 
unionin lainsäädäntöön.

(23) EKansallisessa lainsäädännössä olisi 
myönnettävä yhdenvertainen kohtelu 
niiden sosiaaliturvan alojen osalta, jotka 
määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/04 3 
artiklassa. Koska tämä direktiivi ei vaikuta 
kahdenvälisiin sopimuksiin sisältyviin 
määräyksiin, kolmannen maan 
kansalaisuuden omaavien, sisäisen siirron 
saaneiden työntekijöiden 
sosiaaliturvaoikeudet, jotka perustuvat sen 
jäsenvaltion, johon henkilölle on 
myönnetty pääsy, ja hänen alkuperämaansa 
kahdenväliseen sopimukseen, voivat olla 
parempia kuin sosiaaliturvaoikeudet, jotka 
myönnettäisiin hänelle kansallisen 
lainsäädännön nojalla. Sosiaaliturvan
osalta tässä direktiivissä ei anneta niille 
kolmansien maiden kansalaisille, joilla on 
jäsenvaltioiden rajojen välisiä intressejä, 
enempää oikeuksia kuin mitä jo sisältyy 
unionin lainsäädäntöön. Tämän direktiivin 
säännöksiä ei pitäisi soveltaa tilanteissa, 
joissa lähetetty työntekijä kuuluu 
kolmannen maan 
sosiaaliturvalainsäädännön piiriin tai 
suorittaa maksuosuuksia kolmanteen 
maahan.
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Or. pl

Perustelu

Tarkoituksena on välttää tilanteita, joissa työntekijä kuuluu kahden oikeudellisen järjestelmän 
piiriin ja suorittaa maksuosuuksia sekä jäsenvaltiolle että kolmannelle maalle.

Tarkistus 64
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet.

(27) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet 
ja asiasta tehdyt ILO:n yleissopimukset, 
kuten sosiaaliturvan vähimmäistasoa 
koskeva yleissopimus nro 102, 
samanlaisen sosiaaliturvan myöntämistä 
ulkomaalaisiille kuin maan omille 
kansalaisille koskeva yleissopimus nro 
118, yhdenvertaista siirtolaisuuteen 
liittyviä väärinkäytöksiä sekä 
ulkomaalaisten työntekijöiden yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja yhtäläisen kohtelun 
edistämistä koskeva yleissopimus nro 143 
ja muuttavia työntekijöitä koskeva 
yleissopimus nro 97.

Or. en

Tarkistus 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Jäsenvaltioiden olisi 
mahdollisimman pian ratifioitava 
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siirtotyöläisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeuksien suojelusta 
tehty kansainvälinen yleissopimus, jonka 
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous 
hyväksyi 18 päivänä joulukuuta 1990.

Or. en

Tarkistus 66
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Riippumatta siitä, mitä lakia 
työsuhteeseen sovelletaan, olisi 
sovellettava ainakin työn sijaintipaikan 
lakeja, säännöksiä ja määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 b) Tämän direktiivin soveltamisen ei 
pitäisi vaikuttaa 18 päivänä lokakuuta 
1961 allekirjoitettuun Euroopan 
sosiaaliseen peruskirjaan ja 
24 päivänä marraskuuta 1977 tehtyyn 
siirtotyöläisten asemaa koskevaan 
eurooppalaiseen yleissopimukseen 
sisältyviin oikeuksiin ja periaatteisiin.

Or. en
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Tarkistus 68
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kolmansien maiden kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä maahantulon ja 
yli kolmen kuukauden oleskelun 
edellytykset, kun kolmansien maiden 
kansalaiset pyrkivät jäsenvaltion alueelle 
yrityksen sisäisen siirron vuoksi;

a) kolmansista maista peräisin olevien 
työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä 
maahantulon ja enintään kolmen vuoden
oleskelun edellytykset, kun kolmansien 
maiden kansalaiset pyrkivät jäsenvaltion 
alueelle yrityksen sisäisen siirron vuoksi;

Or. en

Tarkistus 69
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kolmansien maiden kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä maahantulon ja
yli kolmen kuukauden oleskelun
edellytykset, kun kolmansien maiden 
kansalaiset pyrkivät jäsenvaltion alueelle 
yrityksen sisäisen siirron vuoksi;

a) kolmansien maiden kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä maahantulon ja 
oleskelun edellytykset, kun kolmansien 
maiden kansalaiset pyrkivät jäsenvaltion 
alueelle yrityksen sisäisen siirron vuoksi;

Or. de

Tarkistus 70
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellytykset, jotka koskevat a 
alakohdassa tarkoitettujen kolmansien 
maiden kansalaisten maahantuloa ja yli 

b) edellytykset, jotka koskevat a 
alakohdassa tarkoitettujen kolmansista 
maista peräisin olevien työntekijöiden 
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kolmen kuukauden oleskelua muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä valtiossa, joka 
myöntää kolmannen maan kansalaiselle 
ensimmäisenä oleskeluluvan tämän 
direktiivin perusteella.

maahantuloa ja yli kolmen kuukauden 
oleskelua muussa jäsenvaltiossa kuin siinä 
valtiossa, joka myöntää kolmannesta 
maasta peräisin olevalle työntekijälle
ensimmäisenä oleskeluluvan tämän 
direktiivin perusteella.

Or. en

Tarkistus 71
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellytykset, jotka koskevat a 
alakohdassa tarkoitettujen kolmansien 
maiden kansalaisten maahantuloa ja yli 
kolmen kuukauden oleskelua muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä valtiossa, joka 
myöntää kolmannen maan kansalaiselle 
ensimmäisenä oleskeluluvan tämän 
direktiivin perusteella.

b) edellytykset, jotka koskevat a 
alakohdassa tarkoitettujen kolmansien 
maiden kansalaisten maahantuloa ja 
oleskelua muussa jäsenvaltiossa kuin siinä 
valtiossa, joka myöntää kolmannen maan 
kansalaiselle ensimmäisenä oleskeluluvan 
tämän direktiivin perusteella.

Or. de

Tarkistus 72
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kolmansien 
maiden kansalaisiin, jotka asuvat 
jäsenvaltion alueen ulkopuolella ja 
hakevat pääsyä jäsenvaltion alueelle 
yrityksen sisäisen siirron vuoksi.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kolmansista 
maista peräisin oleviin työntekijöihin, 
jotka hakevat pääsyä jonkin jäsenvaltion 
alueelle opiskelua varten.

Or. en
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Tarkistus 73
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kolmansien maiden kansalaisiin, jotka 
suorittavat tehtäviä toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yritysten lukuun 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 56 artiklan mukaisen 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä, 
mukaan lukien ne kolmansien maiden 
kansalaiset, jotka jäsenvaltioon 
sijoittautuneet yritykset ovat lähettäneet 
direktiivin 96/71/EY mukaisen palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä.

c) kolmansien maiden kansalaisiin, jotka 
jäsenvaltioon sijoittautuneet yritykset ovat 
lähettäneet direktiivin 96/71/EY piiriin 
kuuluvien palvelujen tarjoamista varten.

Or. en

Perustelu

On tehtävä hyvin selväksi, mitä lakia asianomaiseen henkilöön sovelletaan.

Tarkistus 74
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kolmansien maiden kansalaisiin, jotka 
suorittavat tehtäviä toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yritysten lukuun 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 56 artiklan mukaisen 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä, mukaan 
lukien ne kolmansien maiden kansalaiset, 
jotka jäsenvaltioon sijoittautuneet yritykset 
ovat lähettäneet direktiivin 96/71/EY 
mukaisen palvelujen tarjoamisen 

c) kolmansien maiden kansalaisiin, jotka 
suorittavat tehtäviä toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yritysten lukuun 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 56 artiklan mukaisen 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä, mukaan 
lukien ne kolmansien maiden kansalaiset, 
jotka jäsenvaltioon sijoittautuneet yritykset 
ovat lähettäneet direktiivin 96/71/EY 
mukaisen palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä. Työntekijöiden lähettämistä 
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yhteydessä. koskevaa direktiiviä 96/71/EY sovelletaan 
kuitenkin täysimääräisesti lähetettyihin 
kolmansien maiden kansalaisiin, jotka 
toimivat rakennusalalla ja siihen liittyvillä 
NACE-koodien F sekä N81.2.1 ja 
N81.2.2. mukaisilla toimialoilla ja 
käsityöläisinä. Tätä yrityksen sisäistä 
siirtoa koskevaa direktiiviä ei sovelleta 
kyseisiin NACE-aloihin.

Or. de

Tarkistus 75
Sari Essayah

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

Komission teksti Tarkistus

c a) kolmansien maiden kansalaisiin, 
jotka suorittavat tehtäviä 
vuokratyöntekijöinä.

Or. en

Tarkistus 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) kolmansien maiden kansalaisiin, 
jotka työskentelevät vuokratyöntekijöinä 
itsenäisessä vuokratyöyrityksessä tai 
konserniin tai yritysryhmään kuuluvassa 
vuokratyöyrityksessä.

Or. de
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Tarkistus 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) kolmannen maan kansalaisiin, joilla 
on alkuperäisen yrityksen kanssa tehty 
määräaikainen työsopimus.

Or. de

Tarkistus 78
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
rakennusalaan eikä siihen liittyviin 
toimialoihin (NACE-koodi (Rev. 1.1.) 
45.1–4) eikä direktiivin 96/71/EY liitteessä 
tarkoitettuihin toimintoihin.

Or. de

Tarkistus 79
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta direktiivin 
96/71/EY liitteessä 3 mainittuihin 
rakennusalan toimintoihin.

Or. en
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Tarkistus 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat 
työmarkkinaosapuolten suostumuksella 
rajoittaa tämän direktiivin soveltamisalaa 
tietyillä aloilla ja osa-alueilla.

Or. de

Tarkistus 81
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'yrityksen sisäisellä siirrolla' kolmannen 
maan kansalaisen tilapäistä siirtoa 
jäsenvaltion alueen ulkopuolelle 
sijoittautuneesta yrityksestä, jonka kanssa 
kyseisellä kolmannen maan kansalaisella 
on työsopimus, yritykseen tai samaan 
yritysryhmään kuuluvaan yksikköön, joka 
on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle;

b) 'yrityksen sisäisellä siirrolla' kolmannen 
maan kansalaisen tilapäistä lähettämistä 
tai siirtoa jäsenvaltion alueen ulkopuolelle 
sijoittautuneesta yrityksestä, jonka kanssa 
kyseisellä kolmannen maan kansalaisella 
on työsopimus, yritykseen tai samaan 
yritysryhmään kuuluvaan yksikköön, joka 
on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle 
työntekoa tai koulutusta taikka 
jakokoulutusta varten;

Or. de

Tarkistus 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) 'yrityksen sisäisellä siirrolla' kolmannen 
maan kansalaisen tilapäistä siirtoa
jäsenvaltion alueen ulkopuolelle 
sijoittautuneesta yrityksestä, jonka kanssa 
kyseisellä kolmannen maan kansalaisella 
on työsopimus, yritykseen tai samaan 
yritysryhmään kuuluvaan yksikköön, joka 
on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle;

b) 'yrityksen sisäisellä siirrolla' kolmannen 
maan kansalaisen tilapäistä lähettämistä
jäsenvaltion alueen ulkopuolelle 
sijoittautuneesta yrityksestä, jonka kanssa 
kyseisellä kolmannen maan kansalaisella 
on työsopimus, yritykseen tai samaan 
yritysryhmään kuuluvaan yksikköön, joka 
on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle 
kyseisen yksikön kanssa tehdyn 
työsopimuksen perusteella;

Or. de

Tarkistus 83
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'yrityksen sisäisellä siirrolla' kolmannen 
maan kansalaisen tilapäistä siirtoa 
jäsenvaltion alueen ulkopuolelle 
sijoittautuneesta yrityksestä, jonka kanssa 
kyseisellä kolmannen maan kansalaisella
on työsopimus, yritykseen tai samaan 
yritysryhmään kuuluvaan yksikköön, joka 
on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle;

b) 'yrityksen sisäisellä siirrolla'
kolmannesta maasta peräisin olevan 
työntekijän tilapäistä siirtoa jäsenvaltion 
alueen ulkopuolelle sijoittautuneesta 
yrityksestä, jonka kanssa kyseisellä 
kolmannesta maasta peräisin olevalla 
työntekijällä on vähintään vuoden ennen 
siirtoa voimassa ollut työsopimus, 
yritykseen tai samaan yritysryhmään 
kuuluvaan yksikköön, joka on 
sijoittautunut jäsenvaltion alueelle;

Or. en

Tarkistus 84
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) 'yrityksen sisäisellä siirrolla' kolmannen 
maan kansalaisen tilapäistä siirtoa 
jäsenvaltion alueen ulkopuolelle 
sijoittautuneesta yrityksestä, jonka kanssa 
kyseisellä kolmannen maan kansalaisella 
on työsopimus, yritykseen tai samaan 
yritysryhmään kuuluvaan yksikköön, joka 
on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle;

b) 'yrityksen sisäisellä siirrolla' kolmannen 
maan kansalaisen väliaikaista ja tilapäistä 
siirtoa jäsenvaltion alueen ulkopuolelle 
sijoittautuneesta yrityksestä, jonka kanssa 
kyseisellä kolmannen maan kansalaisella 
on työsopimus, yritykseen tai samaan 
yritysryhmään kuuluvaan yksikköön, joka 
on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle. 
Siirto ei ole pysyvä;

Or. de

Tarkistus 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'yrityksen sisäisellä siirrolla' kolmannen 
maan kansalaisen tilapäistä siirtoa
jäsenvaltion alueen ulkopuolelle 
sijoittautuneesta yrityksestä, jonka kanssa 
kyseisellä kolmannen maan kansalaisella 
on työsopimus, yritykseen tai samaan 
yritysryhmään kuuluvaan yksikköön, joka 
on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle;

b) 'yrityksen sisäisellä siirrolla' kolmannen 
maan kansalaisen tilapäistä siirtoa 
jäsenvaltion alueen ulkopuolelle 
sijoittautuneesta yrityksestä, jonka kanssa 
kyseisellä kolmannen maan kansalaisella 
on työsopimus tai muu työsuhde amaan 
yritysryhmään kuuluvaan yksikköön, joka 
on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle;

Or. pl

Perustelu

Ehdotuksen 3 artiklassa tarkoitettua "yrityksen sisäisen siirron" määritelmää sovelletaan 
pelkästään kolmannen maan kansalaiseen, jolla on työsopimus yritysryhmään kuuluvan 
yksikön kanssa. Tämä sulkisi pois mahdollisuuden työntekijän siirtämiseen muunlaisin 
kolmannessa maissa sovellettavien työjärjestelyjen avulla.

Tarkistus 86
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) 'yrityksen sisäisellä siirrolla' kolmannen 
maan kansalaisen tilapäistä siirtoa 
jäsenvaltion alueen ulkopuolelle 
sijoittautuneesta yrityksestä, jonka kanssa 
kyseisellä kolmannen maan kansalaisella 
on työsopimus, yritykseen tai samaan 
yritysryhmään kuuluvaan yksikköön, joka 
on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle;

b) 'yrityksen sisäisellä siirrolla' muualla 
kuin jäsenvaltioiden alueella asuvan 
kolmannen maan kansalaisen tilapäistä 
siirtoa jäsenvaltion alueen ulkopuolelle 
sijoittautuneesta yrityksestä, jonka kanssa 
kyseisellä kolmannen maan kansalaisella 
on työsopimus, yritykseen tai samaan 
yritysryhmään kuuluvaan yksikköön, joka 
on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle;
tämä siirto on tarkoitettu kattamaan 
vastaavat tilanteet kuin mistä on säädetty 
direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan b 
alakohdassa;

Or. en

Tarkistus 87
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'sisäisen siirron saaneella työntekijällä'
yrityksen sisäisen siirron saanutta 
kolmannen maan kansalaista;

c) 'sisäisen siirron saaneella työntekijällä'
yrityksen sisäisen siirron saanutta 
kolmannen maan kansalaista, joka asuu 
jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella;

Or. en

Tarkistus 88
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'sisäisen siirron saaneella työntekijällä'
yrityksen sisäisen siirron saanutta 

c) 'sisäisen siirron saaneella työntekijällä'
yrityksen sisäisen siirron saanutta 
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kolmannen maan kansalaista; kolmannesta maasta peräisin olevaa 
työntekijää;

Or. en

Tarkistus 89
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'johtajalla' johtavassa asemassa olevaa 
henkilöä, joka ensisijaisesti vastaa 
vastaanottavan yksikön johtamisesta ja 
työskentelee pääasiassa yrityksen 
hallituksen tai osakkeenomistajien taikka 
vastaavan tahon yleisessä valvonnassa tai 
ohjauksessa; tähän toimenkuvaan kuuluu 
vastaanottavan yksikön tai sen osaston tai 
alaosaston johtaminen, muun valvonta-, 
asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivan 
henkilöstön työskentelyn ohjaus ja 
valvonta, henkilökohtainen toimivalta 
palkata tai irtisanoa työntekijöitä taikka 
antaa työntekijöiden palkkaamista, 
irtisanomista tai muita henkilöstöä 
koskevia suosituksia;

e) 'johtajalla' johtavassa asemassa olevaa 
henkilöä, joka ensisijaisesti hoitaa 
johtotehtäviä ja työskentelee pääasiassa 
yrityksen hallituksen tai 
osakkeenomistajien taikka vastaavan tahon 
yleisessä valvonnassa tai ohjauksessa;

Or. de

Tarkistus 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'johtajalla' johtavassa asemassa olevaa 
henkilöä, joka ensisijaisesti vastaa 
vastaanottavan yksikön johtamisesta ja 
työskentelee pääasiassa yrityksen 

e) 'johtajalla' johtavassa asemassa olevaa
henkilöä, joka ensisijaisesti vastaa 
vastaanottavan yksikön johtamisesta ja 
työskentelee pääasiassa yrityksen 
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hallituksen tai osakkeenomistajien taikka 
vastaavan tahon yleisessä valvonnassa tai 
ohjauksessa; tähän toimenkuvaan kuuluu 
vastaanottavan yksikön tai sen osaston tai 
alaosaston johtaminen, muun valvonta-, 
asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivan 
henkilöstön työskentelyn ohjaus ja 
valvonta, henkilökohtainen toimivalta 
palkata tai irtisanoa työntekijöitä taikka 
antaa työntekijöiden palkkaamista, 
irtisanomista tai muita henkilöstöä 
koskevia suosituksia;

hallituksen tai osakkeenomistajien taikka 
vastaavan tahon yleisessä valvonnassa tai 
ohjauksessa;

Or. de

Tarkistus 91
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'johtajalla' johtavassa asemassa olevaa 
henkilöä, joka ensisijaisesti vastaa 
vastaanottavan yksikön johtamisesta ja
työskentelee pääasiassa yrityksen 
hallituksen tai osakkeenomistajien taikka 
vastaavan tahon yleisessä valvonnassa tai 
ohjauksessa; tähän toimenkuvaan kuuluu 
vastaanottavan yksikön tai sen osaston tai 
alaosaston johtaminen, muun valvonta-, 
asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivan 
henkilöstön työskentelyn ohjaus ja 
valvonta, henkilökohtainen toimivalta 
palkata tai irtisanoa työntekijöitä taikka 
antaa työntekijöiden palkkaamista, 
irtisanomista tai muita henkilöstöä 
koskevia suosituksia;

e) 'johtajalla' johtavassa asemassa olevaa 
henkilöä, joka työskentelee pääasiassa 
yrityksen hallituksen tai 
osakkeenomistajien taikka vastaavan tahon 
yleisessä valvonnassa tai ohjauksessa; 
tähän toimenkuvaan kuuluu vastaanottavan 
yksikön tai sen osaston tai alaosaston 
johtaminen, muun valvonta-, asiantuntija-
tai johtotehtävissä toimivan henkilöstön 
työskentelyn ohjaus ja valvonta, 
henkilökohtainen toimivalta palkata tai 
irtisanoa työntekijöitä taikka antaa 
työntekijöiden palkkaamista, irtisanomista 
tai muita henkilöstöä koskevia suosituksia;

Or. de

Tarkistus 92
Sari Essayah
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'johtajalla' johtavassa asemassa olevaa 
henkilöä, joka ensisijaisesti vastaa 
vastaanottavan yksikön johtamisesta ja 
työskentelee pääasiassa yrityksen 
hallituksen tai osakkeenomistajien taikka 
vastaavan tahon yleisessä valvonnassa tai 
ohjauksessa; tähän toimenkuvaan kuuluu 
vastaanottavan yksikön tai sen osaston tai 
alaosaston johtaminen, muun valvonta-, 
asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivan 
henkilöstön työskentelyn ohjaus ja 
valvonta, henkilökohtainen toimivalta 
palkata tai irtisanoa työntekijöitä taikka 
antaa työntekijöiden palkkaamista, 
irtisanomista tai muita henkilöstöä 
koskevia suosituksia;

e) 'johtajalla' johtavassa asemassa olevaa 
henkilöä, joka ensisijaisesti vastaa 
vastaanottavan yksikön johtamisesta ja 
työskentelee pääasiassa yrityksen 
hallituksen tai osakkeenomistajien taikka 
vastaavan tahon yleisessä valvonnassa tai 
ohjauksessa; tähän toimenkuvaan kuuluu 
vastaanottavan yksikön tai sen osaston tai 
alaosaston johtaminen, muun valvonta-, 
asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivan 
henkilöstön työskentelyn ohjaus ja 
valvonta; 

Or. en

Perustelu

Johtajien määritelmää on selkeytettävä ja rajattava se henkilöihin, joilla on korkea pätevyys 
ja erityistaitoja ja joiden henkilökohtaiset valmiudet ovat välttämättömiä vastaanottavaan 
maahan sijoittautuneen yrityksen asianmukaisen toiminnan kannalta. Tällöin hakemuksen 
hyväksymisen kriteereinä on sovellettava pätevyyttä ja työpaikkaa, ei palkkaa. Tyhjentävä 
luettelo, jota voidaan tulkita myönteisesti tai kielteisesti, ei selvennä tilannetta.

Tarkistus 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'johtajalla' johtavassa asemassa olevaa 
henkilöä, joka ensisijaisesti vastaa 
vastaanottavan yksikön johtamisesta ja 
työskentelee pääasiassa yrityksen 
hallituksen tai osakkeenomistajien taikka 
vastaavan tahon yleisessä valvonnassa tai 

e) 'johtajalla' johtavassa asemassa olevaa 
henkilöä, joka ensisijaisesti vastaa 
vastaanottavan yksikön johtamisesta, sekä 
henkilöä, joka johtaa vastaanottavan 
yksikön kannalta olennaisia ryhmiä ja/tai 
hankkeita ja työskentelee pääasiassa 
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ohjauksessa; tähän toimenkuvaan kuuluu 
vastaanottavan yksikön tai sen osaston tai 
alaosaston johtaminen, muun valvonta-, 
asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivan 
henkilöstön työskentelyn ohjaus ja 
valvonta, henkilökohtainen toimivalta 
palkata tai irtisanoa työntekijöitä taikka 
antaa työntekijöiden palkkaamista, 
irtisanomista tai muita henkilöstöä 
koskevia suosituksia;

yrityksen hallituksen tai 
osakkeenomistajien taikka vastaavan tahon 
yleisessä valvonnassa tai ohjauksessa; 
tähän toimenkuvaan kuuluu vastaanottavan 
yksikön tai sen osaston tai alaosaston 
johtaminen, muun valvonta-, asiantuntija-
tai johtotehtävissä toimivan henkilöstön 
työskentelyn ohjaus ja valvonta, 
henkilökohtainen toimivalta palkata tai 
irtisanoa työntekijöitä taikka antaa 
työntekijöiden palkkaamista, irtisanomista 
tai muita henkilöstöä koskevia suosituksia;

Or. pl

Perustelu

Ehdotettu "johtajan" määritelmä kaventaa direktiivin soveltamista ylimpään johtoon, jolloin 
hanke- ja ryhmäjohtajat jäävät sen soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä määritelmä merkitsisi 
direktiivin rajoittamattoman soveltamisen estämistä määriteltäessä työntekijöiden siirtämisen 
asianmukaisuutta. 

Tarkistus 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'johtajalla' johtavassa asemassa olevaa 
henkilöä, joka ensisijaisesti vastaa 
vastaanottavan yksikön johtamisesta ja 
työskentelee pääasiassa yrityksen 
hallituksen tai osakkeenomistajien taikka 
vastaavan tahon yleisessä valvonnassa tai 
ohjauksessa; tähän toimenkuvaan kuuluu 
vastaanottavan yksikön tai sen osaston tai 
alaosaston johtaminen, muun valvonta-, 
asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivan 
henkilöstön työskentelyn ohjaus ja 
valvonta, henkilökohtainen toimivalta 
palkata tai irtisanoa työntekijöitä taikka 
antaa työntekijöiden palkkaamista, 
irtisanomista tai muita henkilöstöä 
koskevia suosituksia;

e) 'johtajalla' yritysrakenteessa johtavassa 
asemassa olevaa henkilöä, joka 
ensisijaisesti vastaa vastaanottavan yksikön 
johtamisesta ja työskentelee pääasiassa 
yrityksen hallituksen tai 
osakkeenomistajien taikka vastaavan tahon 
yleisessä valvonnassa tai ohjauksessa; 
tähän toimenkuvaan kuuluu vastaanottavan 
yksikön tai sen osaston tai alaosaston 
johtaminen, tai tietyn merkittävän 
hankkeen valvonnasta vastaaminen, 
muun valvonta-, asiantuntija- tai 
johtotehtävissä toimivan henkilöstön 
työskentelyn ohjaus ja valvonta, 
henkilökohtainen toimivalta palkata tai 
irtisanoa työntekijöitä taikka antaa 
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työntekijöiden palkkaamista, irtisanomista 
tai muita henkilöstöä koskevia suosituksia;

Or. it

Tarkistus 95
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) 'johtajalla' johtavassa asemassa olevaa 
henkilöä, joka ensisijaisesti vastaa 
vastaanottavan yksikön johtamisesta ja 
työskentelee pääasiassa yrityksen 
hallituksen tai osakkeenomistajien taikka 
vastaavan tahon yleisessä valvonnassa tai 
ohjauksessa; tähän toimenkuvaan kuuluu 
vastaanottavan yksikön tai sen osaston tai 
alaosaston johtaminen, muun valvonta-, 
asiantuntija- tai johtotehtävissä toimivan 
henkilöstön työskentelyn ohjaus ja 
valvonta, henkilökohtainen toimivalta 
palkata tai irtisanoa työntekijöitä taikka 
antaa työntekijöiden palkkaamista, 
irtisanomista tai muita henkilöstöä 
koskevia suosituksia;

e) 'johtajalla' johtavassa asemassa olevaa 
työntekijää, jolla on vähintään 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
tason 7 mukainen tutkinto ja joka 
ensisijaisesti vastaa vastaanottavan yksikön 
johtamisesta ja työskentelee pääasiassa 
yrityksen hallituksen tai 
osakkeenomistajien taikka vastaavan tahon 
yleisessä valvonnassa tai ohjauksessa; 
tähän toimenkuvaan kuuluu vastaanottavan 
yksikön tai sen osaston tai alaosaston 
johtaminen, muun valvonta-, asiantuntija-
tai johtotehtävissä toimivan henkilöstön 
työskentelyn ohjaus ja valvonta, 
henkilökohtainen toimivalta palkata tai 
irtisanoa työntekijöitä taikka antaa 
työntekijöiden palkkaamista, irtisanomista 
tai muita henkilöstöä koskevia suosituksia;

Or. en

Tarkistus 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 'asiantuntijalla' henkilöä, jolla on
poikkeuksellista vastaanottavan yksikön 

f) 'asiantuntijalla' henkilöä, joka on 
lähetetty korkeaa pätevyyttä edellyttävään 
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kannalta olennaista osaamista, jonka 
arvioinnissa otetaan huomioon 
vastaanottavassa yksikössä tarvittavan 
osaamisen lisäksi myös henkilön 
korkeatasoinen pätevyys erityistä teknistä 
osaamista vaativassa työssä tai 
ammatissa;

työhön, jolla on korkean tason 
loppututkinto, korkeamman tason 
osaamista ja pysyvää teknistä osaamista ja 
erityisosaamista, jotka ovat 
vastaanottavan yksikön nimenomaisen 
toiminnan kannalta olennaisia tai
tärkeitä;

Or. de

Tarkistus 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 'asiantuntijalla' henkilöä, jolla on 
poikkeuksellista vastaanottavan yksikön 
kannalta olennaista osaamista, jonka 
arvioinnissa otetaan huomioon 
vastaanottavassa yksikössä tarvittavan 
osaamisen lisäksi myös henkilön 
korkeatasoinen pätevyys erityistä teknistä 
osaamista vaativassa työssä tai ammatissa;

f) 'asiantuntijalla' henkilöä, jolla on 
vastaanottavan yksikön kannalta olennaista 
ja perustavaa laatua olevaa osaamista, 
josta esitetään mahdollisuuksien mukaan 
todistus korkeatasoisesta pätevyydestä 
erityistä teknistä osaamista vaativassa 
työssä tai ammatissa;

Or. it

Tarkistus 98
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 'asiantuntijalla' henkilöä, jolla on 
poikkeuksellista vastaanottavan yksikön 
kannalta olennaista osaamista, jonka 
arvioinnissa otetaan huomioon 
vastaanottavassa yksikössä tarvittavan 
osaamisen lisäksi myös henkilön
korkeatasoinen pätevyys erityistä teknistä

f) 'asiantuntijalla' henkilöä, joka on 
siirretty korkeaa pätevyyttä vaativaan 
työhön ja jolla on vastaanottavan yksikön 
kannalta olennaista osaamista ja 
korkeatasoinen pätevyys erityistä teknistä 
osaamista vaativassa työssä tai ammatissa;
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osaamista vaativassa työssä tai ammatissa;

Or. en

Tarkistus 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 'asiantuntijalla' henkilöä, jolla on 
poikkeuksellista vastaanottavan yksikön 
kannalta olennaista osaamista, jonka 
arvioinnissa otetaan huomioon 
vastaanottavassa yksikössä tarvittavan 
osaamisen lisäksi myös henkilön 
korkeatasoinen pätevyys erityistä teknistä 
osaamista vaativassa työssä tai ammatissa;

f) 'asiantuntijalla' henkilöä, jolla on 
vastaanottavan yksikön kannalta 
olennaista osaamista, jonka arvioinnissa 
otetaan huomioon vastaanottavassa 
yksikössä tarvittavan osaamisen lisäksi 
myös henkilön korkeatasoinen pätevyys 
erityistä osaamista vaativassa työssä tai 
ammatissa;

Or. pl

Perustelu

Ehdotettu määritelmä herättää epäilyjä sen suhteen, ovatko pätevyys ja taidot olennaisia 
vastaanottavan yksikön kannalta. Tästä voidaan esittää eriäviä tulkintoja. Määritelmä 
rajoittaisi siirrot teknistä tietämystä omaaviin henkilöihin, jolloin tietyissä olosuhteissa 
muutoin pätevät työntekijät jäisivät määritelmän ulkopuolelle.

Tarkistus 100
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 'asiantuntijalla' henkilöä, jolla on 
poikkeuksellista vastaanottavan yksikön 
kannalta olennaista osaamista, jonka 
arvioinnissa otetaan huomioon 
vastaanottavassa yksikössä tarvittavan 
osaamisen lisäksi myös henkilön 
korkeatasoinen pätevyys erityistä teknistä 
osaamista vaativassa työssä tai ammatissa;

f) 'asiantuntijalla' työntekijää, jolla on 
vähintään eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen tason 5 mukainen tutkinto 
ja jolla on poikkeuksellista vastaanottavan 
yksikön kannalta olennaista osaamista, 
jonka arvioinnissa otetaan huomioon 
vastaanottavassa yksikössä tarvittavan 
osaamisen lisäksi myös henkilön 
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korkeatasoinen pätevyys erityistä teknistä 
osaamista vaativassa työssä tai ammatissa;

Or. en

Tarkistus 101
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 'asiantuntijalla' henkilöä, jolla on 
poikkeuksellista vastaanottavan yksikön 
kannalta olennaista osaamista, jonka 
arvioinnissa otetaan huomioon 
vastaanottavassa yksikössä tarvittavan 
osaamisen lisäksi myös henkilön 
korkeatasoinen pätevyys erityistä teknistä 
osaamista vaativassa työssä tai ammatissa;

f) 'asiantuntijalla' henkilöä, jolla on 
vastaanottavan yksikön kannalta olennaista 
osaamista, jonka arvioinnissa otetaan 
huomioon vastaanottavassa yksikössä 
tarvittavan osaamisen lisäksi myös 
henkilön korkeatasoinen pätevyys erityistä 
teknistä osaamista vaativassa työssä tai 
ammatissa;

Or. de

Tarkistus 102
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) 'asiantuntijalla' henkilöä, jolla on 
poikkeuksellista vastaanottavan yksikön 
kannalta olennaista osaamista, jonka 
arvioinnissa otetaan huomioon 
vastaanottavassa yksikössä tarvittavan 
osaamisen lisäksi myös henkilön 
korkeatasoinen pätevyys erityistä teknistä 
osaamista vaativassa työssä tai ammatissa;

f) 'asiantuntijalla' henkilöä, jolla on 
poikkeuksellista vastaanottavan yksikön 
kannalta olennaista osaamista, jonka 
arvioinnissa otetaan huomioon 
vastaanottavassa yksikössä tarvittavan 
osaamisen lisäksi myös korkea-asteen 
tutkinto erityistä teknistä osaamista 
vaativassa työssä tai ammatissa. Kyse on 
korkea-asteen tutkinnosta ainoastaan 
siinä tapauksessa, että asiantuntija voi 
esittää toimivaltaisen viranomaisen 
myöntämän tutkintotodistuksen tai muun 
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todistuksen. Korkea-asteen tutkinto on 
pitänyt hankkia sijaintivaltiossaan 
korkea-asteen oppilaitokseksi 
tunnustetussa oppilaitoksessa ja sen 
hankkimiseen on tarvittu vähintään 
kolme vuotta. Korkea-asteen tutkinnon 
lisäksi tarvitaan vähintään viiden vuoden 
ammattikokemus, joka on osoituksena 
korkea-asteen tutkintoa tasoltaan 
vastaavasta tuntemuksesta. Asiantuntijan 
on osoitettava, että hän saa siirtonsa ajan 
vähintään työllistävän maan kyseisellä 
alalla maksamaa tavanomaista 
keskimääräistä bruttopalkkaa tai 
suurempaa palkkaa. Edelleen siirrettäessä 
on todistus toimitettava uuteen 
vastaanottavaan maahan. Lähtökohtana 
käytetään toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen määrittämää siirtoa 
edeltäneen vuoden keskimääräistä 
bruttopalkkaa. Jos tämä ei ole vielä 
tiedossa, lähtökohtana voidaan käyttää 
tätä edeltävän vuoden tietoja.

Or. de

Tarkistus 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 'korkea-asteen tutkinnon suorittaneella 
harjoittelijalla' korkea-asteen tutkinnon 
suorittanutta henkilöä, joka yrityksen 
johtotehtäviin valmistautumista varten 
siirretään yrityksen sisällä parantamaan 
tietojaan ja hankkimaan lisäkokemusta;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 104
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 'korkea-asteen tutkinnon suorittaneella 
harjoittelijalla' korkea-asteen tutkinnon 
suorittanutta henkilöä, joka yrityksen 
johtotehtäviin valmistautumista varten
siirretään yrityksen sisällä parantamaan 
tietojaan ja hankkimaan lisäkokemusta;

g) 'korkea-asteen tutkinnon suorittaneella 
harjoittelijalla' korkea-asteen tutkinnon 
suorittanutta henkilöä, joka siirretään 
yrityksen sisällä parantamaan tietojaan ja 
hankkimaan lisäkokemusta;

Or. nl

Tarkistus 105
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 'korkea-asteen tutkinnon suorittaneella 
harjoittelijalla' korkea-asteen tutkinnon 
suorittanutta henkilöä, joka yrityksen 
johtotehtäviin valmistautumista varten
siirretään yrityksen sisällä parantamaan 
tietojaan ja hankkimaan lisäkokemusta;

g) 'korkea-asteen tutkinnon suorittaneella 
harjoittelijalla' korkea-asteen tutkinnon 
suorittanutta henkilöä, joka siirretään 
yrityksen sisällä parantamaan tietojaan ja 
hankkimaan lisäkokemusta myöhempää 
pätevyyttä vaativaa toimintaa varten;

Or. de

Tarkistus 106
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 'korkea-asteen tutkinnon suorittaneella 
harjoittelijalla' korkea-asteen tutkinnon 
suorittanutta henkilöä, joka yrityksen 

g) 'korkea-asteen tutkinnon suorittaneella 
harjoittelijalla' työntekijää, joka on 
suorittanut vähintään eurooppalaisen 
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johtotehtäviin valmistautumista varten 
siirretään yrityksen sisällä parantamaan 
tietojaan ja hankkimaan lisäkokemusta;

tutkintojen viitekehyksen tason 5 
mukaisen korkea-asteen tutkinnon, jolla 
on harjoitteluohjelman kuvauksen 
sisältävä ja sen keston määrittelevä 
harjoittelusopimus ja joka yrityksen 
johtotehtäviin valmistautumista varten 
siirretään yrityksen sisällä parantamaan 
tietojaan ja hankkimaan lisäkokemusta; 

Or. en

Tarkistus 107
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 'korkea-asteen tutkinnon suorittaneella 
harjoittelijalla' korkea-asteen tutkinnon 
suorittanutta henkilöä, joka yrityksen 
johtotehtäviin valmistautumista varten 
siirretään yrityksen sisällä parantamaan 
tietojaan ja hankkimaan lisäkokemusta;

g) 'korkea-asteen tutkinnon suorittaneella 
harjoittelijalla' korkea-asteen tutkinnon 
suorittanutta henkilöä, joka yrityksen 
johtotehtäviin valmistautumista varten 
siirretään yrityksen tai instituution sisällä 
parantamaan teoreettisia tietojaan ja 
hankkimaan lisäkokemusta;

Or. fr

Tarkistus 108
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 'korkea-asteen tutkinnon suorittaneella 
harjoittelijalla' korkea-asteen tutkinnon 
suorittanutta henkilöä, joka yrityksen 
johtotehtäviin valmistautumista varten 
siirretään yrityksen sisällä parantamaan 
tietojaan ja hankkimaan lisäkokemusta;

g) 'korkea-asteen tutkinnon suorittaneella 
harjoittelijalla' korkea-asteen tutkinnon 
suorittanutta henkilöä, joka yrityksen 
johtotehtäviin valmistautumista varten 
siirretään palkkasopimuksen nojalla 
yrityksen sisällä parantamaan tietojaan ja 
hankkimaan lisäkokemusta;
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Or. en

Tarkistus 109
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 'korkea-asteen tutkinnon suorittaneella 
harjoittelijalla' korkea-asteen tutkinnon 
suorittanutta henkilöä, joka yrityksen 
johtotehtäviin valmistautumista varten 
siirretään yrityksen sisällä parantamaan 
tietojaan ja hankkimaan lisäkokemusta;

g) 'korkea-asteen tutkinnon suorittaneella 
harjoittelijalla' korkea-asteen tutkinnon 
suorittanutta henkilöä, joka yrityksen 
johtotehtäviin valmistautumista varten 
siirretään yrityksen sisällä parantamaan 
tietojaan ja hankkimaan lisäkokemusta. 
Kyse on työpaikoista, joissa 
sosiaaliturvamaksut eivät ole pakollisia.
Jäsenvaltiot varmistavat, että työnantajat 
eivät käytä korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneita harjoittelijoita hyväkseen 
vakituisena työvoimana;

Or. de

Tarkistus 110
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) 'korkeaa pätevyyttä vaativalla työllä'
työskentelyä,
– joka edellyttää poikkeuksellista 
vastaanottavan yksikön kannalta 
olennaista osaamista
– josta maksetaan korvaus, ja
– jossa taataan asianmukaiset 
työolosuhteet;

Or. en
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Perustelu

Määritelmiä on tarkistettava direktiivin tarkoituksen täsmentämiseksi. Tätä tarkoitusta varten 
direktiiviin on sisällytettävä jo kodifioitu ja toimiva määritelmä "korkeaa pätevyyttä 
vaativasta työstä", millä varmistetaan, että sisäisen siirron saaneet työntekijät otetaan työhön 
tässä direktiivissä kaavailluin ehdoin. Tämä määritelmä on peräisin kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten 
25. toukokuuta 2009 annetusta neuvoston direktiivistä 2009/50/EY (sinistä korttia koskeva 
direktiivi).

Tarkistus 111
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) 'yritysryhmällä' kahta tai useampaa 
yritystä, joiden katsotaan kansainvälisen 
lainsäädännön nojalla olevan toisiinsa 
yhteydessä seuraavin tavoin: yritys, joka 
on suhteessa toiseen yritykseen suoraan tai 
välillisesti: omistaa enemmistön kyseisen 
yrityksen merkitystä pääomasta; tai 
hallitsee enemmistöä yrityksen osakkeisiin 
perustuvasta äänivallasta; tai voi nimittää 
enemmän kuin puolet yrityksen hallinto-, 
johto- tai valvontaelimen jäsenistä;

l) 'yritysryhmällä' kahta tai useampaa 
yritystä, joiden katsotaan kansainvälisen 
lainsäädännön nojalla olevan toisiinsa 
yhteydessä seuraavin tavoin: yritys, joka 
on suhteessa toiseen yritykseen suoraan tai 
välillisesti: omistaa enemmistön kyseisen 
yrityksen merkitystä pääomasta; tai 
hallitsee enemmistöä yrityksen osakkeisiin 
perustuvasta äänivallasta; tai voi nimittää 
enemmän kuin puolet yrityksen hallinto-, 
johto- tai valvontaelimen jäsenistä;
yritykset ovat sidoksissa toisiinsa tässä 
direktiivissä tarkoitetulla tavalla myös 
silloin, kun yritys voi sopimuksen nojalla 
hallita toista tai kun yrityksillä on 
sopimuksen nojalla yhteinen johto;

Or. de

Tarkistus 112
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – n alakohta
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Komission teksti Tarkistus

n) 'yleisesti sovellettavalla 
työehtosopimuksella' työehtosopimusta, 
jota kaikkien yritysten on kyseisellä 
maantieteellisellä alueella ja kyseisessä 
ammatissa tai kyseisellä alalla 
noudatettava. Jos työehtosopimusten 
yleissitovaksi julistamista koskevaa 
järjestelmää ei ole, jäsenvaltiot voivat 
käyttää perustana kyseisellä 
maantieteellisellä alueella ja kyseisessä 
ammatissa tai kyseisellä alalla 
samanlaisiin yrityksiin yleisesti 
sovellettavia työehtosopimuksia ja/tai 
työehtosopimuksia, jotka 
työmarkkinaosapuolten edustavimmat 
järjestöt ovat kansallisella tasolla tehneet 
ja joita sovelletaan kaikkialla jäsenvaltion 
alueella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 113
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) 'yleisesti sovellettavalla 
työehtosopimuksella' työehtosopimusta, 
jota kaikkien yritysten on kyseisellä 
maantieteellisellä alueella ja kyseisessä 
ammatissa tai kyseisellä alalla 
noudatettava. Jos työehtosopimusten 
yleissitovaksi julistamista koskevaa 
järjestelmää ei ole, jäsenvaltiot voivat 
käyttää perustana kyseisellä 
maantieteellisellä alueella ja kyseisessä 
ammatissa tai kyseisellä alalla 
samanlaisiin yrityksiin yleisesti 
sovellettavia työehtosopimuksia ja/tai 
työehtosopimuksia, jotka 

Poistetaan.
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työmarkkinaosapuolten edustavimmat 
järjestöt ovat kansallisella tasolla tehneet 
ja joita sovelletaan kaikkialla jäsenvaltion 
alueella.

Or. en

Tarkistus 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) 'yleisesti sovellettavalla 
työehtosopimuksella' työehtosopimusta, 
jota kaikkien yritysten on kyseisellä 
maantieteellisellä alueella ja kyseisessä 
ammatissa tai kyseisellä alalla 
noudatettava. Jos työehtosopimusten 
yleissitovaksi julistamista koskevaa 
järjestelmää ei ole, jäsenvaltiot voivat 
käyttää perustana kyseisellä 
maantieteellisellä alueella ja kyseisessä 
ammatissa tai kyseisellä alalla 
samanlaisiin yrityksiin yleisesti 
sovellettavia työehtosopimuksia ja/tai 
työehtosopimuksia, jotka 
työmarkkinaosapuolten edustavimmat 
järjestöt ovat kansallisella tasolla tehneet 
ja joita sovelletaan kaikkialla jäsenvaltion 
alueella.

n) 'työehtosopimuksella' kaikenlaisia ja 
kaikilla mahdollisilla tasoilla, mukaan 
luettuna yritystasolla, tehtyjä 
työehtosopimuksia, joita sovelletaan 
yrityksen yksikössä, johon asiantuntija tai 
johtaja on siirretty.

Or. de

Tarkistus 115
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen antaa tai pitää 
voimassa 3 artiklan i alakohdan sekä 12, 14 
ja 15 artiklan osalta säännöksiä, jotka ovat 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
henkilöiden kannalta suotuisampia.

2. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen antaa tai pitää 
voimassa 3 artiklan i alakohdan sekä 11 
artiklan 2 kohdan ja 12, 14 ja 15 artiklan 
osalta säännöksiä, jotka ovat direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden 
kannalta suotuisampia.

Or. de

Tarkistus 116
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yksittäiset alat voidaan jättää tämän 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, 
jos kyseisen alan työmarkkinaosapuolet 
tätä edellyttävät yhteisymmärryksessä ja 
yhteiskunnallista vuoropuhelua 
koskevassa virallisessa menettelyssä.

Or. de

Tarkistus 117
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta 10 artiklan soveltamista 
maahanpääsyä tämän direktiivin nojalla 
hakevan kolmannen maan kansalaisen on:

Rajoittamatta 10 artiklan soveltamista 
maahanpääsyä tämän direktiivin nojalla 
hakevan kolmannen maan kansalaisen 
ja/tai hänen työnantajansa on:

Or. en
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Tarkistus 118
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) esitettävä todisteet siitä, että hän on 
työskennellyt saman yritysryhmän sisällä 
vähintään 12 kuukauden ajan välittömästi 
ennen yrityksen sisäisen siirron 
päivämäärää, jos sitä vaaditaan 
kansallisessa lainsäädännössä, ja että hän 
voi palata komennuksen päätyttyä 
kyseiseen yritysryhmään kuuluvaan 
yksikköön, joka on sijoittautunut 
kolmanteen maahan;

b) esitettävä todisteet saman yritysryhmän 
sisällä vähintään 12 kuukautta välittömästi 
ennen yrityksen sisäisen siirron 
päivämäärää tehdystä työsopimuksesta, 
joka on voimassa vielä komennuksen 
päätyttyä; 

Or. en

Tarkistus 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) esitettävä todisteet siitä, että hän on 
työskennellyt saman yritysryhmän sisällä 
vähintään 12 kuukauden ajan välittömästi 
ennen yrityksen sisäisen siirron 
päivämäärää, jos sitä vaaditaan 
kansallisessa lainsäädännössä, ja että hän 
voi palata komennuksen päätyttyä 
kyseiseen yritysryhmään kuuluvaan 
yksikköön, joka on sijoittautunut 
kolmanteen maahan;

b) esitettävä todisteet siitä, että hän on 
työskennellyt saman yritysryhmän sisällä 
johtajana tai asiantuntijana vähintään 
kuuden kuukauden ajan tai korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneena harjoittelijana 
vähintään kolmen kuukauden ajan 
välittömästi ennen yrityksen sisäisen 
siirron päivämäärää, jos sitä vaaditaan 
kansallisessa lainsäädännössä, ja että hän
voi palata komennuksen päätyttyä 
kyseiseen yritysryhmään kuuluvaan 
yksikköön, joka on sijoittautunut 
kolmanteen maahan;

Or. pl



AM\871544FI.doc 57/90 PE467.306v02-00

FI

Perustelu

12 kuukauden ajanjakso on nopeasti muuttuvissa olosuhteissa liian pitkä ja se saattaa 
rajoittaa direktiivin soveltamisalaa tuntuvasti. Siksi ehdotetaan, että johtajien ja 
asiantuntijoiden työllistämiskausi olisi lyhennettävä kuuteen kuukauteen ja korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneiden harjoittelijoiden kolmeen kuukauteen.

Tarkistus 120
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) esitettävä todisteet siitä, että hän on 
työskennellyt saman yritysryhmän sisällä 
vähintään 12 kuukauden ajan välittömästi 
ennen yrityksen sisäisen siirron 
päivämäärää, jos sitä vaaditaan 
kansallisessa lainsäädännössä, ja että hän 
voi palata komennuksen päätyttyä 
kyseiseen yritysryhmään kuuluvaan 
yksikköön, joka on sijoittautunut 
kolmanteen maahan;

b) esitettävä todisteet siitä, että hän on 
työskennellyt saman yritysryhmän sisällä 
vähintään 6 kuukauden (johtajat ja 
asiantuntijat) tai vähintään 3 kuukauden 
ajan (korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneet harjoittelijat) välittömästi 
ennen yrityksen sisäisen siirron 
päivämäärää, jos sitä vaaditaan 
kansallisessa lainsäädännössä, ja että hän 
voi palata komennuksen päätyttyä 
kyseiseen yritysryhmään kuuluvaan 
yksikköön, joka on sijoittautunut 
kolmanteen maahan;

Or. de

Tarkistus 121
Ole Christensen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) todisteet siitä, että hän ottaa vastaan 
toimen, johon kuuluu pelkästään 
asiantuntijatehtäviä vastaanottavassa 
yksikössä tai vastaanottavissa yksiköissä 
kyseisessä jäsenvaltiossa;
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Or. da

Perustelu

On tärkeää, että direktiivi ei mahdollista väärinkäytöksiä, joissa direktiiviä hyödynnetään 
yleisten operationaalisten tehtävien hoitamiseen.

Tarkistus 122
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) siirron aikana maksettava palkka; iii) siirron aikana maksettava palkka, 
mukaan luettuina ylitöistä maksettava 
korvaus, etuudet, bonukset ja 
luontoisetuudet;

Or. en

Tarkistus 123
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) esitettävä todisteet siitä, että hänellä on 
ammattipätevyys, jota edellytetään 
johtajalta tai asiantuntijalta siinä 
jäsenvaltiossa, johon hänelle on 
myönnetty pääsy, tai korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneen harjoittelijan 
tapauksessa todisteet siitä, että hänellä on 
vaadittu korkea-asteen tutkinto;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) esitettävä todisteet siitä, että hänellä on 
ammattipätevyys, jota edellytetään 
johtajalta tai asiantuntijalta siinä 
jäsenvaltiossa, johon hänelle on 
myönnetty pääsy, tai korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneen harjoittelijan 
tapauksessa todisteet siitä, että hänellä on 
vaadittu korkea-asteen tutkinto;

d) esitettävä todisteet siitä, että hänellä on 
ammattipätevyys, jota edellytetään 
johtajalta tai asiantuntijalta;

Or. de

Tarkistus 125
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) esitettävä todisteet siitä, että hänellä on 
ammattipätevyys, jota edellytetään 
johtajalta tai asiantuntijalta siinä 
jäsenvaltiossa, johon hänelle on myönnetty 
pääsy, tai korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneen harjoittelijan tapauksessa 
todisteet siitä, että hänellä on vaadittu 
korkea-asteen tutkinto;

d) esitettävä todisteet siitä, että hänellä on 
ammattipätevyys tai korkea-asteen 
tutkinto, joita edellytetään johtajalta tai 
asiantuntijalta siinä jäsenvaltiossa, johon 
hänelle on myönnetty pääsy, tai korkea-
asteen tutkinnon suorittaneen harjoittelijan 
tapauksessa todisteet siitä, että hänellä on 
vaadittu ammattipätevyys ja 
ammattikokemus tai korkea-asteen 
tutkinto;

Or. de

Tarkistus 126
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) esitettävä todisteet siitä, että hänellä on 
ammattipätevyys, jota edellytetään
johtajalta tai asiantuntijalta siinä 
jäsenvaltiossa, johon hänelle on 
myönnetty pääsy, tai korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneen harjoittelijan 
tapauksessa todisteet siitä, että hänellä on 
vaadittu korkea-asteen tutkinto;

d) esitettävä todisteet siitä, että hänellä on 
johtajalta tai asiantuntijalta edellytettävä
korkea-asteen tutkinto erityistä teknistä 
osaamista vaativassa työssä tai 
ammatissa. Kyse on korkea-asteen 
tutkinnosta ainoastaan siinä tapauksessa, 
että asiantuntija voi esittää toimivaltaisen 
viranomaisen myöntämän 
tutkintotodistuksen tai muun todistuksen. 
Korkea-asteen tutkinto on pitänyt hankkia 
sijaintivaltiossaan korkea-asteen 
oppilaitokseksi tunnustetussa 
oppilaitoksessa ja sen hankkimiseen on 
tarvittu vähintään kolme vuotta. Korkea-
asteen tutkinnon lisäksi tarvitaan 
vähintään viiden vuoden 
ammattikokemus, joka on osoituksena 
korkea-asteen tutkintoa tasoltaan 
vastaavasta tuntemuksesta. Asiantuntijan 
on osoitettava, että hän saa siirtonsa ajan 
vähintään työllistävän maan kyseisellä 
alalla maksamaa tavanomaista 
keskimääräistä bruttopalkkaa tai 
suurempaa palkkaa. Edelleen siirrettäessä 
on todistus toimitettava uuteen 
vastaanottavaan maahan. Lähtökohtana 
käytetään toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen määrittämää siirtoa 
edeltäneen vuoden keskimääräistä 
bruttopalkkaa. Jos tämä ei ole vielä 
tiedossa, lähtökohtana voidaan käyttää 
tätä edeltävän vuoden tietoja.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneen 
harjoittelijan on esitettävä todisteet siitä, 
että hänellä on korkea-asteen tutkinto.

Or. de

Tarkistus 127
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) esitettävä asiakirjat, joista ilmenee, että 
hän täyttää kansallisessa lainsäädännössä 
EU:n kansalaisille asetetut vaatimukset sen 
säännellyn ammatin harjoittamiseksi, jossa 
siirron saaja tulee työskentelemään;

e) esitettävä asiakirjat, joista ilmenee, että 
hän täyttää kansallisessa lainsäädännössä 
EU:n kansalaisille asetetut vaatimukset sen 
säännellyn ammatin harjoittamiseksi, jossa 
siirron saaja tulee työskentelemään, sekä 
ammattipätevyyden tunnustamisesta 
7 päivänä syyskuuta 2005 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2005/36/EY1 asetetut 
vaatimukset;

____________
1 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22.

Or. en

Tarkistus 128
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) esitettävä todisteet siitä, että hänellä on 
tai, jos kansallisessa lainsäädännössä niin 
määrätään, siitä että hän on hakenut 
sairausvakuutusta, joka kattaa kaikki riskit, 
jotka yleensä katetaan kyseisen 
jäsenvaltion kansalaisten osalta, niille 
ajanjaksoille, jolloin tällaista 
vakuutusturvaa ja vastaavaa oikeutta 
etuuksiin ei ole työsopimukseen liittyen tai 
sen seurauksena, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta voimassa olevien 
kahdenvälisten sopimusten soveltamista;

g) esitettävä todisteet siitä, että hänellä on 
tai, jos kansallisessa lainsäädännössä niin 
määrätään, siitä että hän on hakenut 
sairausvakuutusta, joka kattaa kaikki riskit, 
jotka yleensä katetaan kyseisen 
jäsenvaltion kansalaisten osalta, niille 
ajanjaksoille, jolloin tällaista 
vakuutusturvaa ja vastaavaa oikeutta 
etuuksiin ei ole työsopimukseen liittyen tai 
sen seurauksena, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta voimassa olevien 
kahdenvälisten sopimusten soveltamista tai 
huolimatta 14 artiklan 2 kohdan 
e alakohdan soveltamisesta 
sairausetuuksiin;

Or. en
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Tarkistus 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikki 
laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä ja/tai yleisesti sovellettavissa 
työehtosopimuksissa vahvistetut ehdot, 
joita sovelletaan vastaavassa tilanteessa 
oleviin lähetettyihin työntekijöihin 
kyseisellä ammattialalla, täyttyvät siirron
aikana maksettavan palkan osalta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 130
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikki 
laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä ja/tai yleisesti sovellettavissa
työehtosopimuksissa vahvistetut ehdot, 
joita sovelletaan vastaavassa tilanteessa 
oleviin lähetettyihin työntekijöihin
kyseisellä ammattialalla, täyttyvät siirron 
aikana maksettavan palkan osalta.

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikki 
laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä ja/tai työehtosopimuksissa 
vahvistetut ehdot, joita sovelletaan 
vertailukelpoisessa tilanteessa kyseisellä 
ammattialalla, täyttyvät työpaikalla
työolojen osalta, mukaan luettuina siirron 
aikana myönnettävät etuudet ja 
korvaukset.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus on vastoin periaatetta, että samasta työstä maksetaan samaa palkkaa, ja 
lisäksi se loukkaa perusoikeuskirjan 15 artiklan 3 kohtaa.
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Tarkistus 131
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikki 
laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä ja/tai yleisesti sovellettavissa 
työehtosopimuksissa vahvistetut ehdot, 
joita sovelletaan vastaavassa tilanteessa 
oleviin lähetettyihin työntekijöihin 
kyseisellä ammattialalla, täyttyvät siirron 
aikana maksettavan palkan osalta.

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikki 
laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä ja/tai yleisesti sovellettavissa 
työehtosopimuksissa vahvistetut ehdot, 
joita sovelletaan vastaavassa tilanteessa 
oleviin lähetettyihin työntekijöihin 
kyseisellä ammattialalla, täyttyvät siirron 
aikana maksettavan palkan osalta. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä 
yhteensopivuuteen direktiivin 96/71/EY 
kanssa.

Or. de

Tarkistus 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos työehtosopimusten yleissitovaksi 
julistamista koskevaa järjestelmää ei ole, 
jäsenvaltiot voivat, jos ne niin päättävät, 
käyttää perustana kyseisellä 
maantieteellisellä alueella ja kyseisessä 
ammatissa tai kyseisellä alalla 
samanlaisiin yrityksiin yleisesti 
sovellettavia työehtosopimuksia ja/tai 
työehtosopimuksia, jotka 
työmarkkinaosapuolten edustavimmat 
järjestöt ovat kansallisella tasolla tehneet 
ja joita sovelletaan kaikkialla jäsenvaltion 
alueella.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 133
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos työehtosopimusten yleissitovaksi 
julistamista koskevaa järjestelmää ei ole, 
jäsenvaltiot voivat, jos ne niin päättävät, 
käyttää perustana kyseisellä 
maantieteellisellä alueella ja kyseisessä 
ammatissa tai kyseisellä alalla 
samanlaisiin yrityksiin yleisesti 
sovellettavia työehtosopimuksia ja/tai 
työehtosopimuksia, jotka 
työmarkkinaosapuolten edustavimmat 
järjestöt ovat kansallisella tasolla tehneet 
ja joita sovelletaan kaikkialla jäsenvaltion 
alueella.

Jos työehtosopimusten yleissitovaksi 
julistamista koskevaa järjestelmää ei ole, 
jäsenvaltiot voivat, jos ne niin päättävät, 
käyttää perustana yleisesti sovellettavia 
työehtosopimuksia omien määräystensä ja 
perinteidensä mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 134
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos työehtosopimusten yleissitovaksi 
julistamista koskevaa järjestelmää ei ole, 
jäsenvaltiot voivat, jos ne niin päättävät, 
käyttää perustana kyseisellä 
maantieteellisellä alueella ja kyseisessä 
ammatissa tai kyseisellä alalla 
samanlaisiin yrityksiin yleisesti 
sovellettavia työehtosopimuksia ja/tai 
työehtosopimuksia, jotka 
työmarkkinaosapuolten edustavimmat 
järjestöt ovat kansallisella tasolla tehneet 
ja joita sovelletaan kaikkialla jäsenvaltion 

Jos työehtosopimusten yleissitovaksi 
julistamista koskevaa järjestelmää ei ole, 
jäsenvaltiot voivat, jos ne niin päättävät, 
käyttää perustana kansallisia säännöksiä 
ja käytänteitä.
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alueella.

Or. nl

Tarkistus 135
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat 
tässä artiklassa säädettyihin maahanpääsyn 
edellytyksiin, on ilmoitettava kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

5. Kaikista oleskelun aikana tapahtuvista 
muutoksista, jotka vaikuttavat tässä 
artiklassa säädettyihin maahanpääsyn 
edellytyksiin, on ilmoitettava kyseisen 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille 
ja niiden on oltava 5 artiklan 1–4 kohdan 
ja 14 artiklan mukaisia.

Or. en

Tarkistus 136
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on hylättävä hakemus, 
jos 5 artiklassa säädetyt edellytykset eivät 
täyty tai esitetyt asiakirjat on hankittu
vilpillisin keinoin, ne ovat väärennetyt tai 
niitä on muutettu.

1. Jäsenvaltioiden on hylättävä hakemus, 
jos 5 artiklassa säädetyt edellytykset eivät 
täyty tai esitetyt asiakirjat on todettu 
vilpillisin keinoin hankituiksi, 
väärennetyiksi tai muutetuiksi.

Or. lt

Tarkistus 137
Heinz K. Becker
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on hylättävä hakemus, 
jos työnantajalle tai vastaanottavalle 
yksikölle on määrätty seuraamuksia 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
työnantajavelvoitteiden rikkomisen ja/tai 
laittoman työnteon vuoksi.

2. Jäsenvaltioiden on hylättävä hakemus, 
jos työnantajalle tai vastaanottavalle 
yksikölle on määrätty hakemuksen 
jättämistä välittömästi edeltävänä vuonna 
toistuvasti seuraamuksia kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti 
työnantajavelvoitteiden rikkomisen ja/tai 
laittoman työnteon vuoksi.

Or. de

Tarkistus 138
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat hylätä hakemuksen 
maahan päästettävien kolmansien maiden 
kansalaisten lukumäärän perusteella.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 139
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) edellä 5 artiklassa ja jäljempänä 14 
artiklassa säädetyt edellytykset eivät ole 
täyttyneet tai eivät enää täyty;

Or. en
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Tarkistus 140
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Seuraamukset Seuraamukset ja tarkastukset

Or. en

Tarkistus 141
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat soveltaa muita 
seuraamuksia, kuten a) julkisen etuuden 
tai tuen menettäminen, b) 
hankintasopimusten ulkopuolelle 
sulkeminen enintään viiden vuoden 
ajaksi, c) väliaikainen tai pysyvä 
maatalouden, teollisen toiminnan tai 
kaupallisen toiminnan harjoittamista 
koskeva kielto, d) oikeuslaitoksen 
valvontaan asettaminen tai e) 
oikeudellinen määräys toiminnan 
lopettamisesta.
Jos työnantaja jättää maksamatta palkan, 
verot ja sosiaaliturvamaksut, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työnantaja maksaa a) yhtiön sisäisen 
siirron saaneelle kolmannen maan 
kansalaiselle maksamatta jääneen 
palkkaosuuden ja b) kaikki maksamatta 
jääneet verot ja sosiaaliturvamaksut, 
mukaan luettuina relevantit sakkomaksut. 
Jäsenvaltioiden on luotava tehokkaat 
mekanismit, joiden avulla kolmannen 
maan kansalaiset voivat esittää 
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vaatimuksensa työnantajalle joko suoraan 
tai tätä varten nimettyjen kolmansien 
osapuolten välityksellä.

Or. en

Tarkistus 142
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiedon saatavuus Tiedonsaantioikeus

Or. en

Tarkistus 143
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tiedon saatavuus Tiedon saatavuus
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta maahantuloa, oleskelua 
ja oikeuksia sekä kaikkia hakemuksessa 
tarvittavia asiakirjatodisteita koskevia 
tietoja on saatavilla.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotta maahantuloa, oleskelua 
ja oikeuksia ja kaikkia hakemuksessa 
tarvittavia asiakirjatodisteita koskevia 
tietoja sekä tietoja työoloista, 
sosiaaliturvaa ja täytäntöönpanoa 
koskevista oikeuksista ja vaatimusten 
jättämistä koskevista oikeuksista on
kaikkien vastaanottavaan maahan siirtoa 
hakeneiden ja siirron saaneiden 
työntekijöiden saatavilla.

Or. en
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Tarkistus 144
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hakemus on jätettävä sen jäsenvaltion 
viranomaisille, joka on yrityksen sisäisen 
siirron pääasiallisena kohteena.

3. Hakemus on jätettävä sen jäsenvaltion 
viranomaisille, joka on yrityksen sisäisen 
siirron kohteena.

Or. lt

Tarkistus 145
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hakemus on jätettävä sen jäsenvaltion 
viranomaisille, joka on yrityksen sisäisen 
siirron pääasiallisena kohteena.

3. Hakemus on jätettävä sen jäsenvaltion 
viranomaisille, joka on yrityksen sisäisen 
siirron pääasiallisena kohteena. Jos ei 
voida määrittää, mikä maa on yrityksen 
sisäisen siirron pääasiallisena kohteena, 
hakemuksen jättäjä voi valita maan 
vapaasti.

Or. de

Tarkistus 146
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hakemus on jätettävä sen jäsenvaltion 
viranomaisille, joka on yrityksen sisäisen 
siirron pääasiallisena kohteena.

3. Hakemus on jätettävä sen jäsenvaltion 
viranomaisille, jossa sisäisen siirron 
saaneen työntekijän ensimmäinen 
työpaikka on; hakemuksen hyväksyvän 
jäsenvaltion on valvottava 5 ja 14
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artiklassa vahvistettujen edellytysten 
täyttymistä.

Or. en

Tarkistus 147
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on merkittävä 
"oleskeluluvan luonne" -kohtaan "sisäisen 
siirron saanut työntekijä" sekä kyseessä 
olevan yritysryhmän nimi. Jäsenvaltioiden 
on annettava sisäisen siirron saaneen 
työntekijän luvan haltijalle lisäasiakirja, 
johon sisältyy luettelo niistä yksiköistä, 
joilla on lupa ottaa kyseinen kolmannen 
maan kansalainen vastaan, ja tarkistettava 
asiakirjaa aina kun kyseistä luetteloa 
muutetaan.

4. Ensimmäisen vastaanottavan 
jäsenvaltion on merkittävä "oleskeluluvan 
luonne" -kohtaan "sisäisen siirron saanut 
työntekijä" sekä kyseessä olevan 
yritysryhmän nimi. Ensimmäisen 
vastaanottavan jäsenvaltion on annettava 
sisäisen siirron saaneen työntekijän luvan 
haltijalle lisäasiakirja, johon sisältyy 
luettelo niistä yksiköistä, joilla on lupa 
ottaa kyseinen kolmannen maan 
kansalainen vastaan kun hakemuksen 
hyväksynyt jäsenvaltio on tarkastanut 5 ja 
14 artiklassa vahvistettujen edellytysten 
täyttymisen, ja tarkistettava asiakirjaa aina 
kun kyseistä luetteloa muutetaan 
yhteisymmärryksessä asianomaisten 
jäsenvaltioiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätös jäsenvaltioon pääsyä sisäisen siirron 
saaneena työntekijänä koskevasta 
hakemuksesta tai 11 artiklan 4 kohdassa 

1. Asianomaisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätös jäsenvaltioon pääsyä sisäisen siirron 
saaneena työntekijänä koskevasta 
hakemuksesta tai 11 artiklan 4 kohdassa 
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tarkoitetusta lisäasiakirjan tarkistamisesta 
ja annettava päätös hakijalle kirjallisesti 
tiedoksi asianomaisen jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä
vahvistettujen tiedoksiantomenettelyjen 
mukaisesti 30 päivän kuluessa täydellisen 
hakemuksen jättämisestä.
Poikkeustapauksissa, joissa on kyse 
monimutkaisista hakemuksista, kuten 
hakemuksista, jotka koskevat 
vastaanottavia yksikköjä useissa 
jäsenvaltioissa, määräaikaa voidaan 
pidentää enintään 60 päivää.

tarkoitetusta lisäasiakirjan tarkistamisesta 
ja annettava päätös hakijalle kirjallisesti 
tiedoksi asianomaisen jäsenvaltion 
kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistettujen tiedoksiantomenettelyjen 
mukaisesti 30 päivän kuluessa täydellisen 
hakemuksen jättämisestä. 
Poikkeustapauksissa, joissa on kyse 
monimutkaisista hakemuksista, kuten 
hakemuksista, jotka koskevat 
vastaanottavia yksikköjä useissa 
jäsenvaltioissa, määräaikaa voidaan 
pidentää enintään 30 päivää.

Or. pl

Perustelu

Sisäistä siirtoa koskevasta hakemuksesta tehtävään päätökseen varattava 60 päivän 
määräaika on liian pitkä ja perusteeton.

Tarkistus 149
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. oikeus olla komennuksella 11 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetussa lisäasiakirjassa 
mainittujen yritysryhmään kuuluvien 
yksikköjen asiakkaiden toimipaikoissa, 
kunhan työsuhde kolmannessa maassa 
sijaitsevaan yritykseen säilyy.

4. oikeus olla komennuksella 11 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetussa lisäasiakirjassa 
mainittujen yritysryhmään kuuluvien 
yksikköjen asiakkaiden ja mahdollisten 
liikekumppaneiden toimipaikoissa, kunhan 
työsuhde kolmannessa maassa sijaitsevaan 
yritykseen säilyy.

Or. de

Tarkistus 150
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – -1 kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-1. Riippumatta siitä, mitä lainsäädäntöä 
työsuhteeseen sovelletaan, on sovellettava 
ainakin työskentelypaikan lakeja, 
asetuksia ja määräyksiä.

Or. en

Tarkistus 151
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Riippumatta siitä, mitä lainsäädäntöä 
työsuhteeseen sovelletaan, sisäisen siirron 
saaneilla työntekijöillä on oltava oikeus

Riippumatta siitä, mitä lainsäädäntöä 
työsuhteeseen sovelletaan, sisäisen siirron 
saaneisiin työntekijöihin sovelletaan 
seuraavia oikeuksia:

Or. de

Tarkistus 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Riippumatta siitä, mitä lainsäädäntöä 
työsuhteeseen sovelletaan, sisäisen siirron 
saaneilla työntekijöillä on oltava oikeus

Riippumatta siitä, mitä lainsäädäntöä 
työsuhteeseen sovelletaan, sisäisen siirron 
saaneisiin työntekijöihin sovelletaan 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta 
kansallisten työntekijöiden kanssa.

Or. de
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Tarkistus 153
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Riippumatta siitä, mitä lainsäädäntöä 
työsuhteeseen sovelletaan, sisäisen siirron 
saaneilla työntekijöillä on oltava oikeus

Riippumatta siitä, mitä lainsäädäntöä 
työsuhteeseen sovelletaan, sisäisen siirron 
saaneilla työntekijöillä on oltava vähintään
oikeus yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa seuraavien seikkojen osalta:

Or. en

Tarkistus 154
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

työehtoihin ja -oloihin, joita sovelletaan 
vastaavassa tilanteessa oleviin 
lähetettyihin työntekijöihin lakien, 
asetusten tai hallinnollisten määräysten 
ja/tai yleisesti sovellettavien 
työehtosopimuksien perusteella siinä 
jäsenvaltiossa, johon heille on myönnetty 
pääsy tämän direktiivin mukaisesti.

työehtoihin ja -oloihin, joilla varmistetaan 
vähintään samantasoinen suoja kuin 
direktiivillä 96/71/EY;

Or. en

Tarkistus 155
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

työehtoihin ja -oloihin, joita sovelletaan työehtoihin ja -oloihin lakien, asetusten tai 
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vastaavassa tilanteessa oleviin 
lähetettyihin työntekijöihin lakien, 
asetusten tai hallinnollisten määräysten 
ja/tai yleisesti sovellettavien
työehtosopimuksien perusteella siinä 
jäsenvaltiossa, johon heille on myönnetty 
pääsy tämän direktiivin mukaisesti.

hallinnollisten määräysten ja/tai 
työehtosopimuksien perusteella siinä 
työpaikassa, johon heille on myönnetty 
pääsy tämän direktiivin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

työehtoihin ja -oloihin, joita sovelletaan 
vastaavassa tilanteessa oleviin 
lähetettyihin työntekijöihin lakien, 
asetusten tai hallinnollisten määräysten 
ja/tai yleisesti sovellettavien 
työehtosopimuksien perusteella siinä 
jäsenvaltiossa, johon heille on myönnetty 
pääsy tämän direktiivin mukaisesti.

työehtoihin ja -oloihin, joita sovelletaan 
lakien, asetusten, hallinnollisten 
määräysten ja työehtosopimuksien 
perusteella siinä jäsenvaltiossa, johon 
heille on myönnetty pääsy tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 157
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

työehtoihin ja -oloihin, joita sovelletaan 
vastaavassa tilanteessa oleviin lähetettyihin 
työntekijöihin lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten ja/tai yleisesti 
sovellettavien työehtosopimuksien 
perusteella siinä jäsenvaltiossa, johon 
heille on myönnetty pääsy tämän 

työehtoihin ja -oloihin, joita sovelletaan 
vastaavassa tilanteessa oleviin lähetettyihin 
työntekijöihin lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten ja/tai 
työehtosopimuksien perusteella siinä 
jäsenvaltiossa, johon heille on myönnetty 
pääsy tämän direktiivin mukaisesti.
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direktiivin mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 158
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

työehtoihin ja -oloihin, joita sovelletaan 
vastaavassa tilanteessa oleviin lähetettyihin 
työntekijöihin lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten ja/tai yleisesti 
sovellettavien työehtosopimuksien 
perusteella siinä jäsenvaltiossa, johon 
heille on myönnetty pääsy tämän 
direktiivin mukaisesti.

työehtoihin ja -oloihin, joita sovelletaan 
vastaavassa tilanteessa oleviin lähetettyihin 
työntekijöihin lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten ja/tai yleisesti 
sovellettavien työehtosopimuksien 
perusteella siinä jäsenvaltiossa, jossa 
kyseiset työntekijät parhaillaan 
työskentelevät (työpaikan sijaintia 
koskeva periaate).

Or. de

Tarkistus 159
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

työehtoihin ja -oloihin, joita sovelletaan 
vastaavassa tilanteessa oleviin lähetettyihin 
työntekijöihin lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten ja/tai yleisesti 
sovellettavien työehtosopimuksien 
perusteella siinä jäsenvaltiossa, johon 
heille on myönnetty pääsy tämän 
direktiivin mukaisesti.

työehtoihin ja -oloihin, joita sovelletaan 
vastaavassa tilanteessa oleviin lähetettyihin 
työntekijöihin lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten ja/tai yleisesti 
sovellettavien työehtosopimuksien 
perusteella siinä jäsenvaltiossa, johon 
heille on myönnetty pääsy tämän 
direktiivin mukaisesti, ottaen erityisesti 
huomioon direktiivin 96/71/EY.

Or. de
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Tarkistus 160
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos työehtosopimusten yleissitovaksi 
julistamista koskevaa järjestelmää ei ole, 
jäsenvaltiot voivat, jos ne niin päättävät, 
käyttää perustana kyseisellä 
maantieteellisellä alueella ja kyseisessä 
ammatissa tai kyseisellä alalla 
samanlaisiin yrityksiin yleisesti 
sovellettavia työehtosopimuksia ja/tai 
työehtosopimuksia, jotka 
työmarkkinaosapuolten edustavimmat 
järjestöt ovat kansallisella tasolla tehneet 
ja joita sovelletaan kaikkialla jäsenvaltion 
alueella.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos työehtosopimusten yleissitovaksi 
julistamista koskevaa järjestelmää ei ole, 
jäsenvaltiot voivat, jos ne niin päättävät, 
käyttää perustana kyseisellä 
maantieteellisellä alueella ja kyseisessä 
ammatissa tai kyseisellä alalla 
samanlaisiin yrityksiin yleisesti 
sovellettavia työehtosopimuksia ja/tai 
työehtosopimuksia, jotka 
työmarkkinaosapuolten edustavimmat 
järjestöt ovat kansallisella tasolla tehneet 

Poistetaan.
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ja joita sovelletaan kaikkialla jäsenvaltion 
alueella.

Or. de

Tarkistus 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. peruspalkka, joka vastaa vähintään 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa vastaavaa 
ammattia tai tehtävää hoitavan unionin 
kansalaisen peruspalkkaa; työnantaja voi 
täydentää tätä palkkaa mahdollistaakseen 
sen, että sisäisen siirron saanut työntekijä 
voi maksaa siirrosta vääjäämättä 
aiheutuvat kustannukset.

Or. it

Tarkistus 163
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan 
jäsenvaltion kansalaisten kanssa 
seuraavien seikkojen osalta:

vähintään yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion asukkaiden 
kanssa seuraavien seikkojen osalta:

Or. en

Tarkistus 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan 
jäsenvaltion kansalaisten kanssa 
seuraavien seikkojen osalta:

Yhdenvertainen kohtelu vastaanottavan 
jäsenvaltion kansalaisten kanssa perustuu 
erityisesti seuraaviin oikeuksiin:

Or. de

Tarkistus 165
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan 
jäsenvaltion kansalaisten kanssa seuraavien 
seikkojen osalta:

yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan 
jäsenvaltion kansalaisten kanssa seuraavien 
kattavien ja rajoittamattomien seikkojen 
osalta:

Or. de

Tarkistus 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yhdistymisvapaus ja oikeus liittyä 
työntekijöiden tai työnantajien 
ammattijärjestöön tai jonkin ammattialan 
järjestöön, mukaan lukien tällaisen 
järjestön myöntämät etuudet, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta yleistä järjestystä 
ja yleistä turvallisuutta koskevien 
kansallisten säännösten soveltamista;

a) yhdistymisvapaus ja oikeus liittyä 
työntekijöiden tai työnantajien 
ammattijärjestöön tai jonkin ammattialan 
järjestöön, mukaan lukien oikeus osallistua 
työehtosopimusten tekemiseen ja 
työtaistelutoimiin, tällaisen järjestön 
myöntämät etuudet, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yleistä järjestystä ja yleistä 
turvallisuutta koskevien kansallisten 
säännösten soveltamista;
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Or. de

Tarkistus 167
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Jäsenvaltio voi rajoittaa 2 kohdan c 
alakohdan mukaista yhdenvertaista 
kohtelua vastaanottavan jäsenvaltion 
kansalaisten kanssa, jos sisäisen siirron 
saanut työntekijä kuuluu alkuperämaan 
sosiaaliturvan piiriin tai häntä suojellaan 
muilla keinoin, ja kyseisen henkilön 
kohdalla voidaan poiketa vastaanottavan 
jäsenvaltion 
sosiaaliturvalainsäädännöstä.

Or. en

Tarkistus 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kansallisen lainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 883/04
3 artiklassa määriteltyjä sosiaaliturvan 
aloja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
voimassa olevien kahdenvälisten 
sopimusten soveltamista. Kun on kyse 
liikkuvuudesta jäsenvaltioiden välillä, 
sovelletaan neuvoston asetusta (EY) N:o 
859/2003, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta voimassa olevien 
kahdenvälisten sopimusten soveltamista;

c) sosiaaliturvan osa-alueet sellaisina 
kuin ne määritellään asetuksessa (EY) 
N:o 883/2004;

Or. en
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Tarkistus 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kansallisen lainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 883/04
3 artiklassa määriteltyjä sosiaaliturvan 
aloja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
voimassa olevien kahdenvälisten 
sopimusten soveltamista. Kun on kyse 
liikkuvuudesta jäsenvaltioiden välillä, 
sovelletaan neuvoston asetusta (EY) N:o 
859/2003, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
voimassa olevien kahdenvälisten 
sopimusten soveltamista;

c) kansallisen lainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 
883/2004 3 artiklassa määriteltyjä 
sosiaaliturvan aloja, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta voimassa olevien ja 
paremmat ehdot sisältävien
kahdenvälisten sopimusten soveltamista. 
Kun on kyse liikkuvuudesta 
jäsenvaltioiden välillä, sovelletaan asetusta 
(EY) N:o 1231/2010 tai vielä soveltuvilta 
osin neuvoston asetusta (EY) N:o 
859/2003, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
voimassa olevien ja paremmat ehdot 
sisältävien kahdenvälisten sopimusten 
soveltamista;

Or. en

Tarkistus 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kansallisen lainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 883/04 
3 artiklassa määriteltyjä sosiaaliturvan 
aloja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
voimassa olevien kahdenvälisten 
sopimusten soveltamista. Kun on kyse 
liikkuvuudesta jäsenvaltioiden välillä, 
sovelletaan neuvoston asetusta (EY) N:o 
859/2003, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
voimassa olevien kahdenvälisten 

c) kansallisen lainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 
883/2004 3 artiklassa määriteltyjä 
sosiaaliturvan aloja, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta voimassa olevien 
kahdenvälisten sopimusten soveltamista. 
Kun on kyse liikkuvuudesta 
jäsenvaltioiden välillä, sovelletaan 
neuvoston asetusta (EY) N:o 859/2003, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta voimassa 
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sopimusten soveltamista; olevien kahdenvälisten sopimusten 
soveltamista. Tämän direktiivin 
säännöksiä ei sovelleta tilanteissa, joissa 
lähetetty työntekijä kuuluu kolmannen 
maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin 
tai suorittaa maksuosuuksia kolmanteen 
maahan.

Or. pl

Perustelu

Tarkoituksena on välttää tilanteita, joissa työntekijä kuuluu kahden oikeudellisen järjestelmän 
piiriin ja suorittaa maksuosuuksia sekä jäsenvaltiolle että kolmannelle maalle.

Tarkistus 171
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kansallisen lainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 883/04
3 artiklassa määriteltyjä sosiaaliturvan 
aloja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
voimassa olevien kahdenvälisten 
sopimusten soveltamista. Kun on kyse 
liikkuvuudesta jäsenvaltioiden välillä, 
sovelletaan neuvoston asetusta (EY) N:o 
859/2003, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
voimassa olevien kahdenvälisten 
sopimusten soveltamista;

c) kansallisen lainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 
883/2004 3 artiklassa määriteltyjä 
sosiaaliturvan aloja, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta voimassa olevien 
kahdenvälisten sopimusten soveltamista. 
Kun on kyse liikkuvuudesta 
jäsenvaltioiden välillä, sovelletaan 
neuvoston asetusta (EY) N:o 859/2003, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta voimassa 
olevien kahdenvälisten sopimusten 
soveltamista; Jäsenvaltio voi rajoittaa 
tämän kohdan mukaista yhdenvertaista 
kohtelua vastaanottavan jäsenvaltion 
kansalaisten kanssa, jos sisäisen siirron 
saanut työntekijä kuuluu alkuperämaan 
sosiaaliturvan piiriin tai häntä suojellaan 
muilla keinoin, ja kyseisen henkilön 
kohdalla voidaan poiketa vastaanottavan 
jäsenvaltion 
sosiaaliturvalainsäädännöstä.

Or. en
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Tarkistus 172
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kansallisen lainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 883/04
3 artiklassa määriteltyjä sosiaaliturvan 
aloja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
voimassa olevien kahdenvälisten 
sopimusten soveltamista. Kun on kyse 
liikkuvuudesta jäsenvaltioiden välillä, 
sovelletaan neuvoston asetusta (EY) N:o 
859/2003, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
voimassa olevien kahdenvälisten 
sopimusten soveltamista;

c) kansallisen lainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat asetuksen (EY) N:o 
883/2004 3 artiklan 1 kohdan a–i 
alakohdassa määriteltyjä sosiaaliturvan 
aloja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
voimassa olevien kahdenvälisten 
sopimusten soveltamista. Yhdenvertaisen 
kohtelun periaatetta ei sovelleta perhe-
etuuksiin, koska jäsenvaltioiden 
tavoitteena on oltava ensisijaisesti EU:ssa 
pysyvästi asuvien perheiden tukeminen.
Kun on kyse liikkuvuudesta 
jäsenvaltioiden välillä, sovelletaan 
neuvoston asetusta (EY) N:o 859/2003, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta voimassa 
olevien kahdenvälisten sopimusten 
soveltamista;

Or. de

Tarkistus 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) kolmanteen maahan muuttavat 
kolmansista maista tulevat työntekijät tai 
tällaisten työntekijöiden kolmannessa 
maassa asuvat, kyseisiin työntekijöihin 
perustuvien oikeuksien edunsaajat saavat 
vanhuuden, työkyvyttömyyden ja 
kuolemantapauksen yhteydessä 
työntekijän aikaisempiin työsuhteisiin 
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perustuvat, asetuksen (EY) N:o 883/2004 
3 artiklassa tarkoitetun lainsäädännön 
mukaisesti saadut lakisääteiset eläkkeet 
samoin ehdoin ja samansuuruisina kuin 
kyseisen jäsenvaltion kansalaiset;

Or. en

Tarkistus 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) syrjimätön pääseminen 
työskentelypaikan 
sosiaaliturvajärjestelmän piiriin 
vastaavalla tavalla kuin muut kyseisessä 
jäsenvaltiossa työskentelevät EU:n 
kansalaiset asetuksen (EY) N:o 883/2004 
mukaisesti; 

Or. en

Tarkistus 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) oikeus etuuksiin, jotka saattavat 
johtua työperäisistä vammoista, saatujen 
mutta käyttämättömien lomaoikeuksien 
korvaamisesta ja sellaisten 
sosiaaliturvamaksujen palauttamisesta, 
jotka eivät ole antaneet eivätkä anna 
kansallisten lakien, asetusten tai 
kansainvälisten järjestelyjen mukaisesti 
oikeuksia kolmanteen maahan 
muutettaessa;
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Or. en

Tarkistus 176
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) työntekijän aikaisempiin työsuhteisiin 
perustuvien lakisääteisten eläkkeiden 
maksaminen tämän muuttaessa 
kolmanteen maahan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 859/2003 
ja voimassa olevien kahdenvälisten 
sopimusten soveltamista;

d) työntekijän aikaisempiin työsuhteisiin 
perustuvien lakisääteisten eläkkeiden 
maksaminen ja lisäeläkejärjestelmien 
perustaminen ja siirrettävyys henkilön
muuttaessa kolmanteen maahan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) 
N:o 859/2003 ja voimassa olevien 
kahdenvälisten sopimusten soveltamista;

Or. nl

Tarkistus 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) työntekijän aikaisempiin työsuhteisiin 
perustuvien lakisääteisten eläkkeiden 
maksaminen henkilön muuttaessa 
kolmanteen maahan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 
859/2003 ja voimassa olevien 
kahdenvälisten sopimusten soveltamista;

d) kolmansista maista tulleet työntekijät, 
jotka muuttavat kolmanteen maahan, tai 
tällaisten työntekijöiden asemaan 
perustuvia oikeuksia hyödyntävät 
kolmansissa maissa asuvat edunsaajat 
saavat työntekijän aikaisempaan 
työskentelyyn perustuvat vanhuuteen, 
työkyvyttömyyteen tai kuolemaan liittyvät 
lakisääteiset eläkkeet, jotka on hankittu 
asetuksen (EY) N:o 883/2004 3 artiklan 
säännösten mukaisesti, samoin ehdoin ja 
samansuuruisina kuin kyseisen 
jäsenvaltion kansalaiset muuttaessaan 
kolmanteen maahan;
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Or. en

Tarkistus 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) oikeus hakea muutosta 
toimivaltaisilta viranomaisilta ja/tai 
esittää toimivaltaisille tuomioistuimille 
kanne työnantajaa vastaan joko suoraan 
tai kolmansien osapuolten, kuten 
työntekijäjärjestöjen, välityksellä 
kansallisten säännösten mukaisesti tässä 
direktiivissä tarkoitettujen oikeuksien 
tehokkaaksi toteuttamiseksi. Jäsenvaltiot 
ottavat käyttöön tehokkaita mekanismeja 
varmistaakseen näiden oikeuksien 
toteutumisen;

Or. de

Tarkistus 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) oikeus kieltäytyä työstä, jos sisäisen 
siirron saanutta työntekijää käytetään 
rikkurina;

Or. de

Tarkistus 180
Sari Essayah
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Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) mahdollisuus saada yleisesti tarjolla 
olevia tavaroita ja palveluja, lukuun 
ottamatta julkisin varoin rahoitettua 
asumista ja työvoimaviranomaisten 
tarjoamia neuvontapalveluja.

e) mahdollisuus saada yleisesti tarjolla 
olevia tavaroita ja palveluja, lukuun 
ottamatta julkisin varoin rahoitettua 
asumista ja julkisia työnvälityspalveluja.

Or. en

Tarkistus 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) mahdollisuus saada yleisesti tarjolla 
olevia tavaroita ja palveluja, lukuun 
ottamatta julkisin varoin rahoitettua
asumista ja työvoimaviranomaisten 
tarjoamia neuvontapalveluja.

e) mahdollisuus saada yleisesti tarjolla 
olevia tavaroita ja palveluja.

Or. de

Tarkistus 182
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) mahdollisuus saada yleisesti tarjolla 
olevia tavaroita ja palveluja, lukuun 
ottamatta julkisin varoin rahoitettua 
asumista ja työvoimaviranomaisten 
tarjoamia neuvontapalveluja.

e) mahdollisuus saada yleisesti saatavilla 
olevia tavaroita ja palveluja.

Or. nl
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Tarkistus 183
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) opinto-, koulutus- ja 
jatkokoulutustuet eivät kuulu 
yhdenvertaisen kohtelun piiriin.

Or. de

Tarkistus 184
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Direktiivin 2003/86/EY 14 artiklan 
2 kohdan toisesta virkkeestä poiketen
jäsenvaltiot eivät saa soveltaa 
työmarkkinoille pääsyyn aikarajaa.

Or. de

Tarkistus 185
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jäljempänä 16 artiklassa 
tarkoitettujen työntekijän oikeuksien 
toteuttaminen ei saa loukata oikeutta 
perheen yhdistämiseen. 
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Or. de

Tarkistus 186
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kolmansien maiden kansalaisille, joille 
on myönnetty sisäisen siirron saaneen 
työntekijän lupa ensimmäisessä 
jäsenvaltiossa, jotka täyttävät 5 artiklassa 
säädetyt maahanpääsyn edellytykset ja 
jotka hakevat sisäisen siirron saaneen 
työntekijän lupaa toisessa jäsenvaltiossa, 
on annettava lupa työskennellä kyseisessä 
jäsenvaltiossa kaikissa samaan 
yritysryhmään kuuluvissa muissa 
yksiköissä ja 13 artiklan 4 kohdan 
edellytysten täyttyessä kyseisen 
vastaanottavan yksikön asiakkaiden 
toimipaikoissa ensimmäisen jäsenvaltion 
myöntämän oleskeluluvan ja 11 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun lisäasiakirjan 
perusteella, jos

1. Kolmansien maiden kansalaisille, joille 
on myönnetty sisäisen siirron saaneen 
työntekijän lupa ensimmäisessä 
jäsenvaltiossa, jotka täyttävät 5 artiklassa 
säädetyt maahanpääsyn edellytykset ja 
jotka hakevat sisäisen siirron saaneen 
työntekijän lupaa toisessa jäsenvaltiossa, 
on annettava lupa työskennellä kyseisessä 
jäsenvaltiossa kaikissa samaan 
yritysryhmään kuuluvissa muissa 
yksiköissä ja 13 artiklan 4 kohdan 
edellytysten täyttyessä sekä kaikkien 
luvan myöntäneiden jäsenvaltioiden 
tarkastettua, että 5 ja 14 artiklan mukaiset 
pääsyä koskevat kriteerit täyttyvät,
kyseisen vastaanottavan yksikön 
asiakkaiden toimipaikoissa ensimmäisen 
jäsenvaltion myöntämän oleskeluluvan ja 
11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
lisäasiakirjan perusteella, jos

Or. en

Tarkistus 187
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hakija on toimittanut toisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle ennen 
siirtoaan kyseiseen jäsenvaltioon 5 artiklan 
1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut, kyseiseen 

b) hakija on toimittanut toisen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle ennen 
siirtoaan kyseiseen jäsenvaltioon 5 artiklan 
1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut, kyseiseen 
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jäsenvaltioon siirtoa koskevat asiakirjat, ja 
esittänyt ensimmäiselle jäsenvaltiolle 
todisteet tästä asiakirjojen toimittamisesta.

jäsenvaltioon siirtoa koskevat asiakirjat, 
olosuhteiden on todettu vastaavan toisessa 
jäsenvaltiossa vallitsevia olosuhteita ja 
hakija on esittänyt ensimmäiselle 
jäsenvaltiolle todisteet tästä asiakirjojen 
toimittamisesta.

Or. en

Tarkistus 188
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) työpaikalla ei ole rikottu 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Or. en

Tarkistus 189
Martin Kastler

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 16 artiklan 1 ja 2 kohtaa ei 
sovelleta lähinnä pysyvästi 
työskennellyillä aloilla, mukaan luettuina 
NACE-koodin mukaiset läheiset 
talousalat. Työmarkkinaosapuolet anovat 
ja säännöstelevät poikkeuksia 
yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa.

Or. de

Tarkistus 190
Martin Kastler



PE467.306v02-00 90/90 AM\871544FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan unioniin siirron 
enimmäiskesto ei saa johtajien ja 
asiantuntijoiden tapauksessa ylittää kolmea 
vuotta eikä korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneiden harjoittelijoiden tapauksessa 
yhtä vuotta.

3. Euroopan unioniin siirron 
enimmäiskesto ei saa johtajien ja 
asiantuntijoiden tapauksessa ylittää kolmea 
vuotta eikä korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneiden harjoittelijoiden tapauksessa 
yhtä vuotta. Siirron kestoa voidaan 
johtajien tapauksessa jatkaa enintään 
yhdellä vuodella.

Or. de

Tarkistus 191
Elisabeth Schroedter

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vastaanottavan jäsenvaltion periaate, 
että työpaikan ehtoja on noudatettava, on 
turvattava myös silloin, kun on kyse 
sisäisen siirron saaneen työntekijän 
liikkuvuudesta jäsenvaltioiden välillä.

Or. en


