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Tarkistus 34
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 35
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottaa huomioon Kansainvälisen 
työjärjestön (ILO) yleissopimuksen 
Nro 97 "Muuttavat työtekijät",

Or. en

Tarkistus 36
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 c viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottaa huomioon ILO:n yleissopimuksen 
Nro 143 ulkomaalaisista työntekijöistä,

Or. en
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Tarkistus 37
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 d viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottaa huomioon ILO:n yleissopimuksen 
Nro 102 "Sosiaaliturvan vähimmäistaso",

Or. en

Tarkistus 38
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 e viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottaa huomioon ILO:n yleissopimuksen 
Nro 118 "Samanlaisen sosiaaliturvan 
myöntäminen ulkomaalaisille kuin maan 
omille kansalaisille",

Or. en

Tarkistus 39
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 f viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottaa huomioon ILO:n yleissopimuksen 
Nro 111 "Työmarkkinoilla ja ammatin 
harjoittamisen yhteydessä tapahtuva 
syrjintä",

Or. en
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Tarkistus 40
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 g viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottaa huomioon ILO:n suosituksen 
Nro 86, joka koskee muuttavia 
työntekijöitä,

Or. en

Tarkistus 41
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 h viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottaa huomioon ILO:n suosituksen 
Nro 151, joka koskee ulkomaalaisia 
työntekijöitä,

Or. en

Tarkistus 42
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 i viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ottaa huomioon ILO:n yleissopimuksen 
Nro 98 "Järjestäytymisoikeuden ja 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
periaatteiden soveltaminen",

Or. en
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Tarkistus 43
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
rajoittamatta jäsenvaltioiden 
työmarkkinoille pääsyyn sovellettavaa 
EU:n etuuskohtelun periaatetta, sellaisena 
kuin se on ilmaistuna liittymisasiakirjojen 
asiaa koskevissa määräyksissä.

(7) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
rajoittamatta jäsenvaltioiden 
työmarkkinoille pääsyyn sovellettavaa 
EU:n etuuskohtelun periaatetta, sellaisena 
kuin se on ilmaistuna liittymisasiakirjojen 
asiaa koskevissa määräyksissä. Tätä 
periaatetta ei kuitenkaan pitäisi käyttää 
niin, että poiketaan miesten ja naisten 
samapalkkaisuuden periaatteen 
soveltamisesta jäsenvaltioiden ja 
kolmannesta maasta peräisin oleviin 
työntekijöihin. 

Or. en

Tarkistus 44
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tällä direktiivillä olisi vahvistettava 
kausityötä tekeviä kolmansien maiden 
kansalaisia koskevat edellytykset ja 
oikeudet asiaankuuluvia ILO:n 
yleissopimuksia täysin noudattaen.

Or. en

Tarkistus 45
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Tämä direktiivi ei vaikuta 
edellytyksiin, jotka koskevat SEUT-
sopimuksen 56 artiklan mukaista 
palveluiden tarjoamista. Tämä direktiivi ei 
vaikuta etenkään työehtoihin ja -oloihin, 
joita palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 96/71/EY8

mukaisesti sovelletaan työtekijöihin, jotka 
jäsenvaltioon sijoittautunut yritys on 
lähettänyt tuottamaan palvelun toisen 
jäsenvaltion alueella.

Poistetaan.

__________________
8. EUVL L 18, 21.01.97, s. 1.

Or. en

Tarkistus 46
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tämä direktiivi ei vaikuta edellytyksiin, 
jotka koskevat SEUT-sopimuksen 
56 artiklan mukaista palveluiden 
tarjoamista. Tämä direktiivi ei vaikuta 
etenkään työehtoihin ja -oloihin, joita 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä 
tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 96/71/EY8

mukaisesti sovelletaan työntekijöihin, 
jotka jäsenvaltioon sijoittautunut yritys on 
lähettänyt tuottamaan palvelun toisen 

(9) Tämä direktiivi ei vaikuta edellytyksiin, 
jotka koskevat SEUT-sopimuksen 
56 artiklan mukaista palveluiden 
tarjoamista.
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jäsenvaltion alueella.

Or. de

Tarkistus 47
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kausiluonteista toimintaa on 
tyypillisesti esimerkiksi maataloudessa 
istutus- tai sadonkorjuuaikaan tai 
matkailussa lomakaudella.

(10) Kausiluonteista toimintaa on 
tyypillisesti esimerkiksi maataloudessa 
istutus- tai sadonkorjuuaikaan tai 
matkailussa.

Or. it

Tarkistus 48
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kausiluonteista toimintaa on 
tyypillisesti esimerkiksi maataloudessa 
istutus- tai sadonkorjuuaikaan tai 
matkailussa lomakaudella.

(10) Kausiluonteista toimintaa on 
tyypillisesti esimerkiksi maataloudessa ja 
puutarhaviljelyssä istutus- tai 
sadonkorjuuaikaan tai matkailussa 
lomakaudella.

Or. en

Tarkistus 49
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Kausiluonteista toimintaa on 
tyypillisesti esimerkiksi maataloudessa 
istutus- tai sadonkorjuuaikaan tai 
matkailussa lomakaudella.

(10) Kausiluonteista toimintaa on 
tyypillisesti esimerkiksi maataloudessa 
sekä viinin- ja puutarhaviljelyssä istutus-
tai sadonkorjuuaikaan tai matkailussa 
lomakaudella.

Or. de

Tarkistus 50
Rovana Plumb

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kausiluonteista toimintaa on 
tyypillisesti esimerkiksi maataloudessa 
istutus- tai sadonkorjuuaikaan tai 
matkailussa lomakaudella.

(10) Kausiluonteista toimintaa on 
tyypillisesti esimerkiksi maataloudessa 
(varsinkin eläinjalostusalalla ja kasvien-
ja kukkienviljelyn aloilla) istutus- tai 
sadonkorjuuaikaan tai matkailussa tai 
laajamittaisessa rakennustoiminnassa 
(erityisesti maa- ja vesirakennustyömailla 
ja -töissä) lomakaudella.

Or. en

Tarkistus 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kausiluonteista toimintaa on 
tyypillisesti esimerkiksi maataloudessa 
istutus- tai sadonkorjuuaikaan tai 
matkailussa lomakaudella.

(10) Kausiluonteista toimintaa on 
tyypillisesti esimerkiksi maataloudessa ja 
puutarhaviljelyssä istutus- tai 
sadonkorjuuaikaan tai matkailussa 
lomakaudella. Jäsenvaltiot voivat vapaasti 
määrittää muut kausiluonteiseen 
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toimintaan kuuluvat alat. 

Or. pl

Perustelu

Kausiluonteisuus on riippuvaista yksittäisen jäsenvaltion taloudellisista ja maantieteellisistä 
erityisolosuhteista.

Tarkistus 52
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Maahanpääsyä kausityöntekijäksi
olisi oltava mahdollista hakea ainoastaan,
kun hakija oleskelee jäsenvaltioiden
alueen ulkopuolella.

(11) Hakemusta olisi arvioitava ja 
käsiteltävä ainoastaan, jos kolmannen 
maan kansalainen oleskelee sen 
jäsenvaltion alueen ulkopuolella, jossa 
maahanpääsyä haetaan.

Or. lt

Tarkistus 53
Mara Bizzotto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Direktiivin ei pitäisi vaikuttaa niiden 
kolmansien maiden kansalaisten 
oikeuksiin, jotka jo oleskelevat 
jäsenvaltiossa laillisesti työntekoa varten.

(12) Direktiivillä olisi vahvistettava 
työnantajan oikeudet ja velvoitteet 
kausityötä tekevien kolmansien maiden 
kansalaisten osalta siten, että työnantajia 
vaaditaan noudattamaan EU:n ja 
jäsenvaltioiden lainsäädäntöä 
työterveyden ja -turvallisuuden alalla 
ilman poikkeuksia; direktiivin ei pitäisi 
myöskään vaikuttaa niiden kolmansien 
maiden kansalaisten oikeuksiin, jotka jo 
oleskelevat jäsenvaltiossa laillisesti 
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työntekoa varten.

Or. it

Tarkistus 54
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Direktiivissä olisi säädettävä 
joustavasta maahantulojärjestelmästä, joka 
perustuu kysyntään ja objektiivisiin 
kriteereihin, kuten voimassa oleva 
työsopimus tai sitova työtarjous, jossa 
määritetään kyseisellä alalla 
kausityöntekijöihin sovellettava 
palkkataso.

(13) Direktiivissä olisi säädettävä 
joustavasta maahantulojärjestelmästä, joka 
perustuu kysyntään ja objektiivisiin 
kriteereihin, kuten voimassa oleva 
työsopimus tai sitova työtarjous.

Or. de

Tarkistus 55
Mara Bizzotto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Direktiivissä olisi säädettävä 
joustavasta maahantulojärjestelmästä, 
joka perustuu kysyntään ja objektiivisiin 
kriteereihin, kuten voimassa oleva 
työsopimus tai sitova työtarjous, jossa 
määritetään kyseisellä alalla 
kausityöntekijöihin sovellettava 
palkkataso.

(13) Direktiivillä on vahvistettava avoin ja 
täsmällinen maahantulojärjestelmä, joka 
perustuu markkinakysyntään ja 
objektiivisiin kriteereihin, kuten sellaisen
voimassa olevan työsopimuksen tai 
sitovan työtarjouksen olemassaoloon, 
jossa määritetään kyseisellä alalla 
kausityöntekijöihin sovellettava 
palkkataso, jonka on oltava riittävän 
korkea sen varmistamiseksi, että 
tilapäinen oleskelu on lainmukaista ja 
yhdenmukaista sosiaaliturvaa koskevien 
vaatimusten kanssa.



PE467.317v02-00 12/68 AM\878249FI.doc

FI

Or. it

Tarkistus 56
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Direktiivissä olisi säädettävä 
joustavasta maahantulojärjestelmästä, joka 
perustuu kysyntään ja objektiivisiin 
kriteereihin, kuten voimassa oleva 
työsopimus tai sitova työtarjous, jossa 
määritetään kyseisellä alalla 
kausityöntekijöihin sovellettava 
palkkataso.

(13) Direktiivissä olisi säädettävä 
joustavasta maahantulojärjestelmästä, joka 
perustuu kysyntään ja objektiivisiin 
kriteereihin, kuten voimassa oleva 
työsopimus tai sitova työtarjous, jossa 
määritetään kansallisten säännösten tai 
työehtosopimusten mukaisesti kyseisellä 
alalla kausityöntekijöihin sovellettava 
palkkataso ja toissijaiset työehdot ja -olot.

Or. nl

Tarkistus 57
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Direktiivissä olisi säädettävä 
joustavasta maahantulojärjestelmästä, joka 
perustuu kysyntään ja objektiivisiin 
kriteereihin, kuten voimassa oleva 
työsopimus tai sitova työtarjous, jossa 
määritetään kyseisellä alalla 
kausityöntekijöihin sovellettava 
palkkataso.

(13) Direktiivissä olisi säädettävä 
joustavasta maahantulojärjestelmästä, joka 
perustuu kysyntään ja objektiivisiin 
kriteereihin, kuten voimassa oleva 
työsopimus tai sitova työtarjous, jossa 
määritetään kyseisellä alalla 
kausityöntekijöihin sovellettava 
palkkataso; kausityöpaikoille olisi myös 
määritettävä enimmäiskestoaika.

Or. fr
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Tarkistus 58
Mara Bizzotto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus tehdä testi, jolla osoitetaan,
että paikkaa ei voida täyttää kotimaisilta
työmarkkinoilta.

(14) Jäsenvaltioiden olisi osoitettava, että
paikkoja ei voida täyttää omilta
työmarkkinoilta muutoin kuin kausityötä 
tekevillä kolmannen maan kansalaisilla.

Or. it

Tarkistus 59
Kinga Göncz, Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus tehdä testi, jolla osoitetaan, 
että paikkaa ei voida täyttää kotimaisilta 
työmarkkinoilta.

(14) Kriisin, korkean työttömyysasteen ja 
EU:ssa asuvien pitkäaikaistyöttömien, 
joille kausityö on usein tärkeä keino 
lievittää taloudellisia vaikeuksia, suuren 
määrän vuoksi jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus tehdä vuosittain testi, jolla 
osoitetaan, että paikkaa ei voida täyttää 
kotimaisilta ja Euroopan unionin
työmarkkinoilta.

Or. en

Tarkistus 60
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Oleskelun kesto olisi rajoitettava 
kalenterivuotta kohti enimmäisaikaan, 

(16) Jäsenvaltioiden olisi rajoitettava
oleskelun kesto tarpeidensa mukaan 
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joka varmistaisi yhdessä kausityön 
määrittelyn kanssa, että työ on aidosti 
kausiluonteista. Olisi säädettävä, että 
oleskelun enimmäisajan rajoissa on 
mahdollista pidentää sopimuksen 
voimassaoloa tai vaihtaa työnantajaa. Tällä 
vähennettäisiin hyväksikäytön vaaraa, jolle 
kausityöntekijät voivat altistua, jos he ovat 
yhteen työnantajaan sidottuja, ja samalla 
vastattaisiin joustavasti työnantajien 
tosiasiallisiin työvoimatarpeisiin.

enimmäisaikaan vuotta kohti ja 
säilytettävä samalla työn 
kausiluonteisuus. Olisi säädettävä, että 
oleskelun enimmäisajan rajoissa on 
mahdollista pidentää sopimuksen 
voimassaoloa tai vaihtaa työnantajaa. Tällä 
vähennettäisiin hyväksikäytön vaaraa, jolle 
kausityöntekijät voivat altistua, jos he ovat 
yhteen työnantajaan sidottuja, ja samalla 
vastattaisiin joustavasti työnantajien 
tosiasiallisiin työvoimatarpeisiin.

Or. de

Tarkistus 61
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Oleskelun kesto olisi rajoitettava 
kalenterivuotta kohti enimmäisaikaan, 
joka varmistaisi yhdessä kausityön 
määrittelyn kanssa, että työ on aidosti 
kausiluonteista. Olisi säädettävä, että 
oleskelun enimmäisajan rajoissa on 
mahdollista pidentää sopimuksen 
voimassaoloa tai vaihtaa työnantajaa. Tällä 
vähennettäisiin hyväksikäytön vaaraa, jolle 
kausityöntekijät voivat altistua, jos he ovat 
yhteen työnantajaan sidottuja, ja samalla 
vastattaisiin joustavasti työnantajien 
tosiasiallisiin työvoimatarpeisiin.

(16) Oleskelun kesto olisi rajoitettava 
vuotta kohti enimmäisaikaan, joka 
varmistaisi yhdessä kausityön määrittelyn 
kanssa, että työ on aidosti kausiluonteista. 
Olisi säädettävä, että oleskelun 
enimmäisajan rajoissa on mahdollista 
pidentää sopimuksen voimassaoloa tai 
vaihtaa työnantajaa. Tällä vähennettäisiin 
hyväksikäytön vaaraa, jolle 
kausityöntekijät voivat altistua, jos he ovat 
yhteen työnantajaan sidottuja, ja samalla 
vastattaisiin joustavasti työnantajien 
tosiasiallisiin työvoimatarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 62
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
kausityöntekijöillä on oleskelunsa aikana 
asianmukainen majoitus kohtuuhintaan, 
olisi velvoitettava työnantajat esittämään 
todisteet tarjoamastaan tai kolmansien 
osapuolien tarjoamasta majoituksesta.

(19) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
kausityöntekijöillä on oleskelunsa aikana 
asianmukainen majoitus kohtuuhintaan, 
olisi velvoitettava työnantajat esittämään 
todisteet itse tarjoamastaan tai kolmansien 
osapuolien kautta tarjoamastaan
majoituksesta.

Or. nl

Tarkistus 63
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
kausityöntekijöillä on oleskelunsa aikana 
asianmukainen majoitus kohtuuhintaan, 
olisi velvoitettava työnantajat esittämään 
todisteet tarjoamastaan tai kolmansien 
osapuolien tarjoamasta majoituksesta.

(19) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
kausityöntekijöillä on oleskelunsa aikana 
asianmukainen majoitus kohtuuhintaan,
että heitä kohdellaan samoin kuin 
vastaanottavan maan kansalaisia ja että 
he voivat nauttia kohtuullisesta 
elintasosta, olisi velvoitettava työnantajat 
esittämään todisteet tarjoamastaan tai 
kolmansien osapuolien tarjoamasta 
majoituksesta. Majoituksen hinnan 
avoimuus on varmistettava, eikä sitä olisi 
vähennettävä automaattisesti palkasta.

Or. en

Tarkistus 64
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Koska kausityötä tekevien kolmansien 
maiden kansalaisten tilanne on erityisen 
herkkä ja koska heidän tehtävänsä ovat 
luonteeltaan tilapäisiä, oikeusvarmuuden 
vuoksi on tarpeen määrittää selvästi 
tällaisiin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot viittaamalla yleisesti sitoviin 
välineisiin, joilla tehokkaasti suojataan
kausityötä tekevien kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksia, kuten 
lainsäädäntöön tai kansainvälisesti 
sovellettaviin työehtosopimuksiin.

(20) Koska kausityötä tekevien kolmansien 
maiden kansalaisten tilanne on erityisen 
herkkä ja koska heidän tehtävänsä ovat 
luonteeltaan tilapäisiä, on tarpeen 
tehokkaasti suojata kausityötä tekevien 
kolmansien maiden kansalaisten oikeudet, 
tarkistaa säännöllisesti niiden 
noudattaminen ja taata täysin 
yhdenvertaista kohtelua vastaanottavan 
jäsenvaltion kansalaisten kanssa 
koskevan periaatteen kunnioittaminen.

Or. en

Tarkistus 65
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska kausityötä tekevien kolmansien 
maiden kansalaisten tilanne on erityisen 
herkkä ja koska heidän tehtävänsä ovat 
luonteeltaan tilapäisiä, oikeusvarmuuden 
vuoksi on tarpeen määrittää selvästi 
tällaisiin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot viittaamalla yleisesti sitoviin 
välineisiin, joilla tehokkaasti suojataan 
kausityötä tekevien kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksia, kuten 
lainsäädäntöön tai kansainvälisesti 
sovellettaviin työehtosopimuksiin.

(20) Koska kausityötä tekevien kolmansien 
maiden kansalaisten tilanne on erityisen 
herkkä ja koska heidän tehtävänsä ovat 
luonteeltaan tilapäisiä, kaikkien 
sidosryhmien on toteutettava erityistoimia 
kaikenlaisen syrjinnän torjumiseksi. Näin 
ollen erityisesti palkassa on otettava 
huomioon yhdenvertaisen kohtelun 
periaate, eli on sovellettava 
työehtosopimuksia ja muita työehtoja ja -
oloja koskevia järjestelyjä, jotka on tehty 
kaikilla mahdollisilla tasoilla tai joita 
varten on olemassa säädös.   

Or. de

Tarkistus 66
Jutta Steinruck
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska kausityötä tekevien kolmansien 
maiden kansalaisten tilanne on erityisen 
herkkä ja koska heidän tehtävänsä ovat 
luonteeltaan tilapäisiä, oikeusvarmuuden 
vuoksi on tarpeen määrittää selvästi 
tällaisiin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot viittaamalla yleisesti sitoviin 
välineisiin, joilla tehokkaasti suojataan
kausityötä tekevien kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksia, kuten 
lainsäädäntöön tai kansainvälisesti 
sovellettaviin työehtosopimuksiin.

(20) Koska kausityötä tekevien kolmansien 
maiden kansalaisten tilanne on erityisen 
herkkä ja koska heidän tehtävänsä ovat 
luonteeltaan tilapäisiä, on tarpeen 
tehokkaasti suojata kausityötä tekevien 
kolmansien maiden kansalaisten oikeudet 
ja taata täysin yhdenvertaista kohtelua 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa koskevan periaatteen 
kunnioittaminen, jotta varmistetaan 
samaa palkkaa samanarvoisesta työstä 
samassa paikassa koskeva periaate.

Or. de

Tarkistus 67
Mara Bizzotto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska kausityötä tekevien kolmansien 
maiden kansalaisten tilanne on erityisen 
herkkä ja koska heidän tehtävänsä ovat 
luonteeltaan tilapäisiä, oikeusvarmuuden 
vuoksi on tarpeen määrittää selvästi
tällaisiin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot viittaamalla yleisesti sitoviin
välineisiin, joilla tehokkaasti suojataan 
kausityötä tekevien kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksia, kuten 
lainsäädäntöön tai kansainvälisesti 
sovellettaviin työehtosopimuksiin.

(20) Koska kausityötä tekevien kolmansien 
maiden kansalaisten tilanne on erityinen ja 
koska heidän tehtävänsä ovat luonteeltaan 
tilapäisiä, on tarpeen määrittää selvästi
tällaisia työntekijöitä koskevat oikeudet ja 
velvoitteet viittaamalla välineisiin, joilla 
tehokkaasti suojataan sekä kausityötä 
tekevien kolmansien maiden kansalaisten
että työnantajien oikeuksia.

Or. it
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Tarkistus 68
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska kausityötä tekevien kolmansien 
maiden kansalaisten tilanne on erityisen 
herkkä ja koska heidän tehtävänsä ovat 
luonteeltaan tilapäisiä, oikeusvarmuuden 
vuoksi on tarpeen määrittää selvästi 
tällaisiin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot viittaamalla yleisesti sitoviin 
välineisiin, joilla tehokkaasti suojataan 
kausityötä tekevien kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksia, kuten 
lainsäädäntöön tai kansainvälisesti 
sovellettaviin työehtosopimuksiin.

(20) Koska kausityötä tekevien kolmansien 
maiden kansalaisten tilanne on erityisen 
herkkä ja koska heidän tehtävänsä ovat 
luonteeltaan tilapäisiä, oikeusvarmuuden 
vuoksi on tarpeen määrittää selvästi 
tällaisiin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot viittaamalla yleisesti sitoviin 
välineisiin, joilla tehokkaasti suojataan 
kausityötä tekevien kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksia ja noudatetaan 
samaa palkkaa samanarvoisesta työstä 
samassa paikassa koskevaa periaatetta, 
kuten lainsäädäntöön tai kansainvälisesti 
sovellettaviin työehtosopimuksiin.

Or. de

Tarkistus 69
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska kausityötä tekevien kolmansien 
maiden kansalaisten tilanne on erityisen 
herkkä ja koska heidän tehtävänsä ovat 
luonteeltaan tilapäisiä, oikeusvarmuuden 
vuoksi on tarpeen määrittää selvästi 
tällaisiin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot viittaamalla yleisesti sitoviin 
välineisiin, joilla tehokkaasti suojataan 
kausityötä tekevien kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksia, kuten 
lainsäädäntöön tai kansainvälisesti 
sovellettaviin työehtosopimuksiin.

(20) Koska kausityötä tekevien kolmansien 
maiden kansalaisten tilanne on erityisen 
herkkä ja koska heidän tehtävänsä ovat 
luonteeltaan tilapäisiä, oikeusvarmuuden 
vuoksi on tarpeen määrittää selvästi 
tällaisiin työntekijöihin sovellettavat 
työehdot viittaamalla yleisesti sitoviin 
välineisiin, joilla tehokkaasti suojataan 
kausityötä tekevien kolmansien maiden 
kansalaisten oikeuksia, erityisesti 
sosiaaliturvaa, kuten lainsäädäntöön tai 
kansainvälisesti sovellettaviin 
työehtosopimuksiin.
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Or. fr

Tarkistus 70
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) 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.

(21) Jotta varmistetaan yhdenvertaisen 
kohtelun periaate Euroopan unionin 
työntekijöiden ja kausityötä tekevien 
kolmansien maiden kansalaisten välillä, 
kausityötä tekeviin kolmansien maiden 
kansalaisiin olisi sovellettava 
kaikentyyppisiä työehtosopimuksia, jotka
on tehty millä tahansa tasolla, myös 
yritystasolla, ja joita sovelletaan
työsuhteeseen.

Or. de

Tarkistus 71
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) 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

(21) Työntekijöihin, jotka ovat
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisia, 
sovellettavien lakien, asetusten ja 
säädösten lisäksi välitystuomioita, 
työehtosopimuksia ja kaikilla tasoilla 
tehtyjä sopimuksia, jotka on tehty 
vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti, 
olisi sovellettava myös kausityötä tekeviin 
kolmansien maiden kansalaisiin samoin 
ehdoin kuin vastaanottavan jäsenvaltion 
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alueella. kansalaisiin.

Or. it

Tarkistus 72
Mara Bizzotto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) 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.

(21) Jos työehtosopimusten yleissitovaksi 
julistamista koskevaa järjestelmää ei ole, 
jäsenvaltiot voivat käyttää perustana 
joustavaa hajautettua 
neuvottelujärjestelmää, jossa vahvistetaan 
selvästi kausityöntekijöiden ja 
työnantajien oikeudet ja velvoitteet, jotta 
on helpompi sovitella molempien 
osapuolten tarpeita, jotka johtuvat muun 
muassa erityisistä eroista kyseisten eri 
ammattien tai alojen välillä.

Or. it

Tarkistus 73
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) 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 

(21) 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 
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järjestöt ovat kansallisella tasolla tehneet ja 
joita sovelletaan kaikkialla jäsenvaltion 
alueella.

järjestöt ovat kansallisella tasolla tehneet ja 
joita sovelletaan kaikkialla jäsenvaltion 
alueella kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 74
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kausityötä tekeville kolmansien 
maiden kansalaisille olisi myönnettävä 
tasavertainen kohtelu niillä sosiaaliturvan 
osa-alueilla, jotka on lueteltu 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 3 artiklassa. Tällä 
direktiivillä ei pitäisi antaa enempää 
oikeuksia kuin ne, joita sovelletaan 
sosiaaliturvan alalla voimassa olevan 
EU:n lainsäädännön mukaisesti sellaisiin 
kolmansien maiden kansalaisiin, joiden 
tilanteeseen liittyy jäsenvaltioiden välisiä 
rajat ylittäviä etuja. Tällä direktiivillä ei 
pitäisi antaa oikeuksia EU:n 
lainsäädännön soveltamisalan 
ulkopuolella olevien tilanteiden, 
esimerkiksi kolmannessa maassa 
oleskelevien perheenjäsenten osalta. 
Tämä ei vaikuta jäsenvaltioissa 
syrjimättömästi sovellettavaan 
kansalliseen lainsäädäntöön, jossa 
säädetään eläkejärjestelmiin suoritettavia 
maksuja koskevista vähimmäissäännöistä.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 75
Emilie Turunen
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kausityötä tekeville kolmansien 
maiden kansalaisille olisi myönnettävä 
tasavertainen kohtelu niillä sosiaaliturvan 
osa-alueilla, jotka on lueteltu 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 3 artiklassa. Tällä 
direktiivillä ei pitäisi antaa enempää 
oikeuksia kuin ne, joita sovelletaan 
sosiaaliturvan alalla voimassa olevan 
EU:n lainsäädännön mukaisesti sellaisiin 
kolmansien maiden kansalaisiin, joiden 
tilanteeseen liittyy jäsenvaltioiden välisiä 
rajat ylittäviä etuja. Tällä direktiivillä ei 
pitäisi antaa oikeuksia EU:n 
lainsäädännön soveltamisalan 
ulkopuolella olevien tilanteiden, 
esimerkiksi kolmannessa maassa 
oleskelevien perheenjäsenten osalta. 
Tämä ei vaikuta jäsenvaltioissa 
syrjimättömästi sovellettavaan 
kansalliseen lainsäädäntöön, jossa 
säädetään eläkejärjestelmiin suoritettavia 
maksuja koskevista vähimmäissäännöistä.

(22) Kausityöläisten riittävä sosiaaliturva 
on tämän direktiivin avaintekijä ja tärkeä 
sen varmistamisessa, että heidän työ- ja 
elinolonsa ovat asianmukaiset unionissa 
oleskelun aikana. Kolmansien maiden 
kansalaisten yhdenvertainen kohtelu olisi 
taattava. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä säännöksiin, joilla taataan 
yhdenvertainen kohtelu sosiaaliturvan 
alalla kansallisen lainsäädännön nojalla 
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. Tällä direktiivillä 
olisi vahvistettava mekanismeja, joilla 
taataan tehokas sosiaaliturva oleskelun 
aikana ja joilla hankittuja oikeuksia 
voidaan siirtää tarvittaessa toiseen 
maahan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta paremman sosiaalituvan 
tarjoavia kahdenvälisiä sopimuksia. 
Tähän voi sisältyä erityisiä mukautuksia, 
jotka koskevat muun muassa määrä- tai 
odotusaikaa. 
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 1231/2010 mukaisia 
oikeuksia.

Or. en
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Tarkistus 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kausityötä tekeville kolmansien 
maiden kansalaisille olisi myönnettävä 
tasavertainen kohtelu niillä sosiaaliturvan 
osa-alueilla, jotka on lueteltu 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 3 artiklassa. Tällä 
direktiivillä ei pitäisi antaa enempää 
oikeuksia kuin ne, joita sovelletaan 
sosiaaliturvan alalla voimassa olevan 
EU:n lainsäädännön mukaisesti sellaisiin 
kolmansien maiden kansalaisiin, joiden 
tilanteeseen liittyy jäsenvaltioiden välisiä 
rajat ylittäviä etuja. Tällä direktiivillä ei 
pitäisi antaa oikeuksia EU:n lainsäädännön 
soveltamisalan ulkopuolella olevien 
tilanteiden, esimerkiksi kolmannessa 
maassa oleskelevien perheenjäsenten 
osalta. Tämä ei vaikuta jäsenvaltioissa 
syrjimättömästi sovellettavaan kansalliseen 
lainsäädäntöön, jossa säädetään 
eläkejärjestelmiin suoritettavia maksuja 
koskevista vähimmäissäännöistä.

(22) Kausityötä tekeville kolmansien 
maiden kansalaisille olisi myönnettävä 
tasavertainen kohtelu niillä sosiaaliturvan 
osa-alueilla, jotka on lueteltu 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 3 artiklassa. Tällä 
direktiivillä ei pitäisi antaa oikeuksia EU:n 
lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolella 
olevien tilanteiden, esimerkiksi 
kolmannessa maassa oleskelevien 
perheenjäsenten osalta. Tämä ei vaikuta 
jäsenvaltioissa syrjimättömästi 
sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön, 
jossa säädetään eläkejärjestelmiin 
suoritettavia maksuja koskevista 
vähimmäissäännöistä.

Or. de

Tarkistus 77
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kausityötä tekeville kolmansien 
maiden kansalaisille olisi myönnettävä 

(22) Jäsenvaltioiden on määriteltävä
sosiaaliturvajärjestelmien 
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tasavertainen kohtelu niillä sosiaaliturvan 
osa-alueilla, jotka on lueteltu
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen
(EY) N:o 883/2004 3 artiklassa. Tällä 
direktiivillä ei pitäisi antaa enempää 
oikeuksia kuin ne, joita sovelletaan 
sosiaaliturvan alalla voimassa olevan EU:n 
lainsäädännön mukaisesti sellaisiin
kolmansien maiden kansalaisiin, joiden 
tilanteeseen liittyy jäsenvaltioiden välisiä 
rajat ylittäviä etuja. Tällä direktiivillä ei 
pitäisi antaa oikeuksia EU:n lainsäädännön 
soveltamisalan ulkopuolella olevien 
tilanteiden, esimerkiksi kolmannessa 
maassa oleskelevien perheenjäsenten 
osalta. Tämä ei vaikuta jäsenvaltioissa 
syrjimättömästi sovellettavaan kansalliseen 
lainsäädäntöön, jossa säädetään 
eläkejärjestelmiin suoritettavia maksuja 
koskevista vähimmäissäännöistä.

yhteensovittamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 883/2004 3 artiklassa tarkoitettujen 
sosiaaliturvan osa-alueiden perusteella 
kausityöntekijöitä koskevat etuudet. Tällä 
direktiivillä ei pitäisi antaa enempää 
oikeuksia kuin ne, joita sovelletaan 
sosiaaliturvan alalla voimassa olevan EU:n 
lainsäädännön mukaisesti sellaisiin 
kolmansien maiden kansalaisiin, joiden 
tilanteeseen liittyy jäsenvaltioiden välisiä 
rajat ylittäviä etuja. Tällä direktiivillä ei 
pitäisi antaa oikeuksia EU:n lainsäädännön 
soveltamisalan ulkopuolella olevien 
tilanteiden, esimerkiksi kolmannessa 
maassa oleskelevien perheenjäsenten 
osalta. Tämä ei vaikuta jäsenvaltioissa 
syrjimättömästi sovellettavaan kansalliseen 
lainsäädäntöön, jossa säädetään 
eläkejärjestelmiin suoritettavia maksuja 
koskevista vähimmäissäännöistä.

Or. pl

Perustelu

Sosiaaliturva kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaisen toimivaltaan. Työn kausiluonteisuus ja 
oleskelun lyhyt kesto tietyssä jäsenvaltiossa ei ole perusta, jolla kausityöntekijöille taataan 
kaikki kyseisen maan kansalaisten nauttimat sosiaaliturvaetuudet.

Tarkistus 78
Mara Bizzotto

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Kausityötä tekeville kolmansien 
maiden kansalaisille olisi myönnettävä 
tasavertainen kohtelu niillä sosiaaliturvan 
osa-alueilla, jotka on lueteltu 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 3 artiklassa. Tällä 
direktiivillä ei pitäisi antaa enempää 

(22) Kausityötä tekeville kolmansien 
maiden kansalaisille olisi myönnettävä 
tasavertainen kohtelu niillä sosiaaliturvan 
osa-alueilla, jotka on lueteltu 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 3 artiklassa, samalla 
kun on noudatettava EU:n ja 
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oikeuksia kuin ne, joita sovelletaan 
sosiaaliturvan alalla voimassa olevan EU:n 
lainsäädännön mukaisesti sellaisiin 
kolmansien maiden kansalaisiin, joiden 
tilanteeseen liittyy jäsenvaltioiden välisiä 
rajat ylittäviä etuja. Tällä direktiivillä ei 
pitäisi antaa oikeuksia EU:n lainsäädännön 
soveltamisalan ulkopuolella olevien 
tilanteiden, esimerkiksi kolmannessa 
maassa oleskelevien perheenjäsenten 
osalta. Tämä ei vaikuta jäsenvaltioissa 
syrjimättömästi sovellettavaan kansalliseen 
lainsäädäntöön, jossa säädetään 
eläkejärjestelmiin suoritettavia maksuja 
koskevista vähimmäissäännöistä.

jäsenvaltioiden työterveys- ja 
työturvallisuuslainsäädäntöä ilman 
poikkeuksia. Tällä direktiivillä ei pitäisi 
antaa enempää oikeuksia kuin ne, joita 
sovelletaan sosiaaliturvan alalla voimassa 
olevan EU:n lainsäädännön mukaisesti 
sellaisiin kolmansien maiden kansalaisiin, 
joiden tilanteeseen liittyy jäsenvaltioiden 
välisiä rajat ylittäviä etuja. Tällä 
direktiivillä ei pitäisi antaa oikeuksia EU:n 
lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolella 
olevien tilanteiden, esimerkiksi 
kolmannessa maassa oleskelevien 
perheenjäsenten osalta. Tämä ei vaikuta 
jäsenvaltioissa syrjimättömästi 
sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön, 
jossa säädetään eläkejärjestelmiin 
suoritettavia maksuja koskevista 
vähimmäissäännöistä.

Or. it

Tarkistus 79
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Tämän direktiivin ja erityisesti sen 
oikeuksia, työehtoja ja -oloja ja 
majoitusta koskevien säännösten 
asianmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
huolehdittava siitä, että käyttöön otetaan 
asianmukaisia valvonta- ja 
seurantamekanismeja ja että niiden 
alueella tehdään tehokkaita ja riittäviä 
tarkastuksia. Tarkastusten tehokkuuden 
lisäämiseksi jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että kansallisessa 
lainsäädännössä annetaan toimivaltaisille 
viranomaisille riittävästi valtuuksia ja 
resursseja tehdä tarkastuksia, että 
aiempien tarkastusten tulokset kootaan ja 
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käsitellään tämän direktiivin tehokasta 
täytäntöönpanoa silmällä pitäen ja että 
käytettävissä on riittävästi henkilöstöä, 
jolla on tarkastusten tekemiseen tarvittava 
ammattitaito ja pätevyys. Jäsenvaltioiden 
olisi säädettävä työnantajalle 
rikkomustapauksissa asetettavista 
asianmukaisista, oikeasuhteisista ja 
varoittavista seuraamuksista, kuten 
taloudellisista seuraamuksista.  

Or. en

Tarkistus 80
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Nimettyjen kolmansien osapuolien, 
kuten ammattiliittojen tai muiden 
järjestöjen, olisi täytäntöönpanon 
helpottamiseksi voitava tehdä kanteluja 
tämän direktiivin tehokkaan soveltamisen 
varmistamiseksi. Tätä pidetään 
välttämättömänä, jotta voidaan puuttua 
tilanteisiin, joissa kausityöntekijät eivät ole 
tietoisia täytäntöönpanomekanismeista tai 
epäröivät käyttää niitä omissa nimissään 
mahdollisten seurausten pelossa.

(23) Tämän direktiivin täytäntöönpanon 
helpottamiseksi olisi kehitettävä 
tehokkaita mekanismeja, joiden avulla 
kausityöntekijät voivat tehdä kanteluja 
joko suoraan tai kolmansien osapuolten, 
kuten ammattiliittojen tai muiden 
järjestöjen, välityksellä. Tätä pidetään 
välttämättömänä, jotta voidaan puuttua 
tilanteisiin, joissa kausityöntekijät eivät ole 
tietoisia täytäntöönpanomekanismeista tai 
epäröivät käyttää niitä omissa nimissään 
mahdollisten seurausten pelossa.
Kausityöntekijöillä olisi oltava myös 
riittävä oikeudellinen suoja 
vastatoimenpiteiltä, joiden syynä on se, 
että he ovat tehneet kantelun. 
Työntekijöiden edunvalvontajärjestöillä 
olisi oltava oikeus tutustua 
asiaankuuluviin asiakirjoihin ja 
järjestettyyn majoitukseen.

Or. en
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Tarkistus 81
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Nimettyjen kolmansien osapuolien, 
kuten ammattiliittojen tai muiden 
järjestöjen, olisi täytäntöönpanon 
helpottamiseksi voitava tehdä kanteluja 
tämän direktiivin tehokkaan soveltamisen 
varmistamiseksi. Tätä pidetään 
välttämättömänä, jotta voidaan puuttua 
tilanteisiin, joissa kausityöntekijät eivät ole 
tietoisia täytäntöönpanomekanismeista tai 
epäröivät käyttää niitä omissa nimissään 
mahdollisten seurausten pelossa.

(23) Kolmansien maiden kansalaisten 
saatavilla olisi oltava tehokkaita 
oikeussuojakeinoja ja nimettyjen 
kolmansien osapuolien, kuten 
ammattiliittojen tai muiden järjestöjen, 
olisi täytäntöönpanon helpottamiseksi 
voitava tehdä kanteluja tämän direktiivin 
tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi.
Tätä pidetään välttämättömänä, jotta 
voidaan puuttua tilanteisiin, joissa 
kausityöntekijät eivät ole tietoisia 
täytäntöönpanomekanismeista tai epäröivät 
käyttää niitä omissa nimissään 
mahdollisten seurausten pelossa.

Or. fr

Tarkistus 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Nimettyjen kolmansien osapuolien, 
kuten ammattiliittojen tai muiden 
järjestöjen, olisi täytäntöönpanon 
helpottamiseksi voitava tehdä kanteluja 
tämän direktiivin tehokkaan soveltamisen 
varmistamiseksi. Tätä pidetään 
välttämättömänä, jotta voidaan puuttua 
tilanteisiin, joissa kausityöntekijät eivät ole 
tietoisia täytäntöönpanomekanismeista tai 
epäröivät käyttää niitä omissa nimissään 
mahdollisten seurausten pelossa.

(23) Nimettyjen kolmansien osapuolien, 
kuten ammattiliittojen tai muiden 
järjestöjen, olisi täytäntöönpanon 
helpottamiseksi voitava tehdä kanteluja ja 
nostaa kanteita tämän direktiivin 
tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi. 
Tätä pidetään välttämättömänä, jotta 
voidaan puuttua tilanteisiin, joissa 
kausityöntekijät eivät ole tietoisia 
täytäntöönpanomekanismeista tai epäröivät 
käyttää niitä omissa nimissään 
mahdollisten seurausten pelossa.
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Or. de

Tarkistus 83
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava 
asianmukaisten tutkimusten ja 
tehokkaiden tarkastusten tekeminen 
tämän direktiivin asianmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tätä 
varten jäsenvaltioiden on taattava 
toimivaltaisille viranomaisille riittävät 
valtuudet ja resurssit. Tarkastusten 
tulokset on koottava asianmukaiseen 
raporttiin, ja ne auttavat parantamaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanoa.

Or. de

Tarkistus 84
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 85
Emilie Turunen
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Työehdoilla ja -oloilla tarkoitetaan 
tässä direktiivissä ainakin palkkaa ja 
irtisanomista, työterveyttä ja 
-turvallisuutta, työaikaa ja lomaa, perhe-
ja työelämää, ja niiden yhteydessä otetaan 
huomioon voimassa olevat 
työehtosopimukset.

Or. en

Tarkistus 86
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kolmansien 
maiden kansalaisiin, jotka asuvat 
jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella ja 
hakevat pääsyä jäsenvaltion alueelle 
työskennelläkseen kausityöntekijöinä.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kolmansien 
maiden kansalaisiin, jotka asuvat 
jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella ja 
hakevat pääsyä jäsenvaltion alueelle 
työskennelläkseen kausityöntekijöinä. 
Jäsenvaltioiden on myös määriteltävä 
kausityön luonne ja ajanjakso alueellaan.

Or. it

Tarkistus 87
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta kolmansien 
maiden kansalaisiin, jotka suorittavat 
tehtäviä toiseen jäsenvaltioon 

Poistetaan.
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sijoittautuneiden yritysten lukuun 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 56 artiklassa tarkoitetun 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä, 
mukaan lukien ne kolmansien maiden 
kansalaiset, jotka jäsenvaltioon 
sijoittautuneet yritykset ovat lähettäneet 
toiseen jäsenvaltioon direktiivin 96/71/EY 
mukaisen palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 88
Sari Essayah, Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta kolmansien 
maiden kansalaisiin, jotka suorittavat 
tehtäviä toiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden yritysten lukuun 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 56 artiklassa tarkoitetun 
palvelujen tarjoamisen yhteydessä, 
mukaan lukien ne kolmansien maiden 
kansalaiset, jotka jäsenvaltioon 
sijoittautuneet yritykset ovat lähettäneet 
toiseen jäsenvaltioon direktiivin 96/71/EY 
mukaisen palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä.

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta lähetettyihin 
työntekijöihin tai vuokratyöntekijöihin. 

Or. en

Perustelu

Kaikki lähetetyt työntekijät olisi suljettava yksiselitteisesti soveltamisalan ulkopuolelle, ei 
ainoastaan työntekijöitä, joiden työnantaja on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon. Myös 
vuokratyöntekijät olisi jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle.
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Tarkistus 89
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta 
rakennusalaan siihen liittyvät 
taloudelliset toiminnot mukaan luettuina
(NACE Rev. 1.1, 45.1–45.4; direktiivin 
96/71/EY liitteessä tarkoitetut toiminnot).

Or. de

Tarkistus 90
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä direktiiviä sovelletaan 
maatalous-, puutarhaviljely- ja 
matkailualoihin. Jäsenvaltiot voivat 
päättää sen soveltamisen laajentamisesta 
muihin kausiluonteisiin toimintoihin 
edellyttäen, että työmarkkinaosapuolet 
eivät tee sopimusta, jossa sitä vastustetaan 
objektiivisiin syihin perustuen. 

Or. en

Tarkistus 91
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ’kausityöntekijällä’ kolmannen maan 
kansalaista, jonka lainmukainen kotipaikka 

b) 'kausityöntekijällä' kolmannen maan 
kansalaista, jonka lainmukainen kotipaikka 
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on edelleen kolmannessa maassa, mutta 
joka asuu tilapäisesti jäsenvaltion alueella 
työskennelläkseen kausiluonteisella 
toimialalla yhden tai useamman 
määräaikaisen, kolmannen maan 
kansalaisen ja jäsenvaltioon sijoittautuneen 
työnantajan välillä tehdyn työsopimuksen 
perusteella;

on edelleen kolmannessa maassa, mutta 
joka asuu tilapäisesti Euroopan unionin
alueella työskennelläkseen 
kausiluonteisella toimialalla yhden tai 
useamman määräaikaisen, kolmannen 
maan kansalaisen ja jäsenvaltioon 
sijoittautuneen työnantajan välillä tehdyn 
työsopimuksen perusteella;

Or. de

Perustelu

Vaikka työnantajan pääkonttori sijaitsee tietyssä jäsenvaltiossa, työntekijän pitää kyetä 
työskentelemään eri jäsenvaltiossa, jossa työnantaja harjoittaa toimintaa. 

Tarkistus 92
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) ’kausiluonteisella toimialalla’ toimintaa, 
jonka tietty tapahtuma tai
käyttäytymismalli sitoo tiettyyn aikaan 
vuodesta, jolloin työvoimaa tarvitaan 
selvästi enemmän kuin tavallisesti 
käynnissä olevassa toiminnassa;

c) 'kausiluonteisella toimialalla' toimintaa, 
jonka kausittaisiin olosuhteisiin liittyvä
tietty tapahtuma tai tapahtumasarja sitoo 
tiettyyn aikaan vuodesta, jolloin työvoimaa 
tarvitaan säännöllisesti ja ennustettavasti
selvästi enemmän kuin tavallisesti 
käynnissä olevassa toiminnassa;

Or. en

Tarkistus 93
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ’kausityöluvalla’ lupaa, jossa on 
merkintä ”kausityöntekijä” ja jonka nojalla 
luvanhaltija voi asua ja työskennellä 

d) 'kausityöluvalla' lupaa, jossa on 
merkintä ”kausityöntekijä” ja jonka nojalla 
luvanhaltija voi asua ja työskennellä 
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jäsenvaltion alueella tämän direktiivin 
ehtojen mukaisesti;

Euroopan unionin alueella tämän 
direktiivin ehtojen mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 94
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’yhden hakemuksen menettelyllä’ 
menettelyä, jonka tuloksena tehdään 
kolmannen maan kansalaisen oleskelua ja 
työskentelyä jonkin jäsenvaltion alueella 
koskevan lupahakemuksen perusteella 
päätös;

e) 'yhden hakemuksen menettelyllä' 
menettelyä, jonka tuloksena tehdään 
kolmannen maan kansalaisen oleskelua ja 
työskentelyä Euroopan unionin alueella 
koskevan lupahakemuksen perusteella 
päätös;

Or. de

Tarkistus 95
Sari Essayah, Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’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, jos 
ne niin päättävät, 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

Perustelu

Kaikkia työehtosopimuksia olisi sovellettava yhtäläisesti myös EU:ssa työskenteleviin 
kolmannesta maasta peräisin oleviin kausityöntekijöihin. Siksi ei ole tarpeen sisällyttää 
yleisesti sovellettavan työehtosopimuksen määritelmää.

Tarkistus 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’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, 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.

f) 'työehtosopimuksella' kaikentyyppisiä
työehtosopimuksia, jotka on tehty millä 
tahansa tasolla, myös yritystasolla, ja joita 
sovelletaan kausityöntekijän 
työsuhteeseen.

Or. de

Tarkistus 97
Emilie Turunen
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’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, 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.

f) 'työehtosopimuksella' kaikkia
työehtosopimuksia, jotka on tehty millä 
tahansa tasolla vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön ja 
käytäntöjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 98
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’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, jos 
ne niin päättävät, käyttää perustana 
kyseisellä maantieteellisellä alueella ja 
kyseisessä ammatissa tai kyseisellä alalla 
samanlaisiin yrityksiin yleisesti 

f) 'työehtosopimuksilla' kaikkia
työehtosopimuksia, jotka on tehty millä 
tahansa tasolla vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön ja
käytännön mukaisesti ja joita sovelletaan
työntekijöihin, jotka ovat vastaanottavan
jäsenvaltion kansalaisia.
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sovellettavia työehtosopimuksia ja/tai 
työehtosopimuksia, jotka
työmarkkinaosapuolten edustavimmat 
järjestöt ovat kansallisella tasolla tehneet
ja joita sovelletaan kaikkialla jäsenvaltion
alueella.

Or. it

Tarkistus 99
Licia Ronzulli

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’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, 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.

f) 'yleisesti sovellettavalla 
työehtosopimuksella' työnantajien tai 
työnantajajärjestöjen ja 
työntekijäjärjestöjen välistä
työehtosopimusta, joka kattaa työehdot ja 
sopimusosapuolten suhteet ja jota 
kaikkien yritysten on kyseisellä 
maantieteellisellä alueella ja kyseisessä 
ammatissa tai kyseisellä alalla 
noudatettava. 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.

Or. it

Tarkistus 100
Raffaele Baldassarre
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’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, 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.

f) '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, 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 kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 101
Mara Bizzotto

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen antaa tai pitää 
voimassa direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien henkilöiden kannalta 
suotuisampia säännöksiä tämän 
direktiivin 13–17 artiklan osalta.

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 102
Nadja Hirsch

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen antaa tai pitää 
voimassa direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien henkilöiden kannalta 
suotuisampia säännöksiä tämän direktiivin 
13–17 artiklan osalta.

2. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen antaa tai pitää 
voimassa direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien henkilöiden kannalta 
suotuisampia säännöksiä tämän direktiivin 
11–17 artiklan osalta.

Or. de

Tarkistus 103
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) voimassa oleva työsopimus tai, 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
sitova työtarjous, joka koskee kausityön 
tekemistä kyseisessä jäsenvaltiossa 
jäsenvaltioon sijoittautuneelle työnantajalle 
ja jossa määritetään palkka ja työtunnit 
viikkoa tai kuukautta kohti sekä 
tarvittaessa muut merkitykselliset 
työehdot;

a) voimassa oleva työsopimus tai, 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
sitova työtarjous, joka koskee kausityön 
tekemistä kyseisessä jäsenvaltiossa 
jäsenvaltioon sijoittautuneelle 
työnantajalle;

Or. de

Tarkistus 104
Mara Bizzotto

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

a) voimassa oleva työsopimus tai, 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
sitova työtarjous, joka koskee kausityön 
tekemistä kyseisessä jäsenvaltiossa 
jäsenvaltioon sijoittautuneelle työnantajalle 
ja jossa määritetään palkka ja työtunnit 
viikkoa tai kuukautta kohti sekä 
tarvittaessa muut merkitykselliset 
työehdot;

a) voimassa oleva työsopimus tai, 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti, 
sitova työtarjous, joka koskee kausityön 
tekemistä kyseisessä jäsenvaltiossa 
jäsenvaltioon sijoittautuneelle työnantajalle 
ja jossa määritetään palkka, työtunnit 
viikkoa tai kuukautta kohti ja muut 
merkitykselliset työehdot, joilla osoitetaan, 
että kausityöntekijä voi elättää itsensä 
laillisin keinoin ja oleskella 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa olematta 
rasite sen hyvinvointijärjestelmälle;

Or. it

Tarkistus 105
Mara Bizzotto

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansallisen lainsäädännön mukainen 
voimassa oleva matkustusasiakirja;
jäsenvaltiot voivat edellyttää, että
matkustusasiakirjan voimassaoloaika 
kattaa vähintään oleskeluluvan 
voimassaoloajan;

b) kansallisen lainsäädännön mukainen 
voimassa oleva matkustusasiakirja;
matkustusasiakirjan voimassaoloajan on 
katettava vähintään oleskeluluvan 
voimassaoloaika;

Or. it

Tarkistus 106
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Asianmukaisten työehtojen ja -olojen 
varmistamiseksi ja palkkojen polkemisen 
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estämiseksi jäsenvaltioilla on oikeus 
hylätä hakemukset, jos palvelukseen 
ottamisen ehdot eivät sovi yhteen 
rinnastettavissa oleviin jäsenvaltioiden 
kansalaisiin kausityöalalla sovellettavien 
ehtojen kanssa.  

Or. de

Tarkistus 107
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat selvittää, voiko 
kyseisen avoimen työpaikan täyttää 
kansalliseen tai EU:n työvoimaan kuuluva 
henkilö taikka kyseisessä jäsenvaltiossa 
laillisesti oleskeleva kolmannen maan 
kansalainen, joka on jo kyseisen 
jäsenvaltion työmarkkinoilla EU:n tai 
kansallisen lainsäädännön nojalla, ja hylätä 
hakemuksen.

2. Jäsenvaltioiden on varmennettava, että 
kyseistä avointa työpaikkaa ei voi täyttää 
kansalliseen tai EU:n työvoimaan kuuluva 
henkilö taikka kyseisessä jäsenvaltiossa 
laillisesti oleskeleva kolmannen maan 
kansalainen, joka on jo kyseisen 
jäsenvaltion työmarkkinoilla EU:n tai 
kansallisen lainsäädännön nojalla, ja ne 
voivat hylätä hakemuksen.

Or. it

Tarkistus 108
Sari Essayah, Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yksityiset työnvälitystoimistot tai 
maahanmuuttotoimistot eivät saa periä 
työnhakijoilta tai työntekijöiltä maksuja 
kausityön tai kausityöstä johtuvan 
maahanmuuton järjestämisestä. 

Or. en
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Perustelu

Kausityöntekijät kuuluvat heikoimmassa asemassa olevaan ryhmään ja heitä riistetään usein. 
Ihmiskaupan estämiseksi on otettava huomioon ILO:n yleissopimuksen Nro 181 7 artikla ja 
vuokratyödirektiivin 6 artikla.

Tarkistus 109
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat hylätä hakemuksen, 
jos työnantajalle on määrätty seuraamuksia 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
työnantajavelvoitteiden rikkomisen ja/tai 
laittoman työnteon vuoksi.

3. Jäsenvaltiot voivat hylätä hakemuksen 
12 kuukauden kuluessa sen jättämisestä, 
jos työnantajalle on määrätty seuraamuksia 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
työnantajavelvoitteiden rikkomisen ja/tai 
laittoman työnteon vuoksi.

Or. de

Tarkistus 110
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat hylätä hakemuksen, 
jos työnantajalle on määrätty seuraamuksia 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
työnantajavelvoitteiden rikkomisen ja/tai 
laittoman työnteon vuoksi.

3. Jäsenvaltiot voivat hylätä hakemuksen, 
jos työnantajalle on määrätty seuraamuksia 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
työnantajavelvoitteiden rikkomisen ja/tai 
laittoman työnteon vuoksi tai muita 
kansalliseen sosiaaliturva- tai 
veroviranomaisiin liittyviä lakisääteisiä 
velvoitteita ei ole noudatettu.

Or. de
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Tarkistus 111
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kausityöntekijöiden voidaan antaa 
oleskella jäsenvaltiossa enintään kuuden 
kuukauden ajan kalenterivuotta kohti, 
minkä jälkeen heidän on palattava 
kolmanteen maahan.

1. Kausityöntekijöiden voidaan antaa 
oleskella jäsenvaltiossa enintään kolmen 
kuukauden ajan vuotta kohti, minkä 
jälkeen heidän on palattava kolmanteen 
maahan. Jäsenvaltiot säätävät oleskelun 
enimmäispituudesta samalla kun ne 
säilyttävät työn kausiluonteisuuden. 
Tämän jälkeen kausityöntekijät palaavat 
kolmanteen maahan.

Or. de

Tarkistus 112
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kausityöntekijöiden voidaan antaa 
pidentää sopimustaan tai siirtyä 
kausityöntekijäksi toisen työnantajan 
palvelukseen 1 kohdassa mainitun ajan 
rajoissa ja edellyttäen, että 5 artiklassa 
säädetyt kriteerit täyttyvät.

2. Kausityöntekijöiden voidaan antaa 
pidentää sopimustaan tai siirtyä 
kausityöntekijäksi toisen työnantajan 
palvelukseen 1 kohdassa mainitun ajan 
rajoissa ja edellyttäen, että 5 artiklassa 
säädetyt kriteerit täyttyvät, jos 
ensimmäinen työnantaja on rikkonut 
työnantajan oikeuksia.

Or. de

Tarkistus 113
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) työnantajalle, joka ei ole täyttänyt 
työsopimuksesta johtuvia velvollisuuksia, 
on määrättävä tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia seuraamuksia. Tällaiset 
työnantajat on jätettävä kausityöntekoa 
koskevien hakemusten ulkopuolelle yhtenä 
tai useampana seuraavana vuotena.

b) työnantajalle, joka ei ole täyttänyt 
työsopimuksesta johtuvia velvollisuuksia, 
on määrättävä tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia seuraamuksia. 
Työlainsäädännön säännöksiä rikkovat
työnantajat on jätettävä kausityöntekoa 
koskevien hakemusten ulkopuolelle yhtenä 
tai useampana seuraavana vuotena.

Or. de

Tarkistus 114
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia esittämään 
todisteet siitä, että kausityöntekijällä on
asianmukaista elintasoa vastaava majoitus.
Jos kausityöntekijöiden on maksettava 
vuokraa majoituksesta, sen suuruus ei saa 
olla kohtuuton suhteessa heidän 
palkkaansa.

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia esittämään 
todisteet siitä, että kausityöntekijällä on
kohtuullista elintasoa vastaava, 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukainen asianmukainen majoitus.
Tällaisen majoituksen on ainakin 
tarjottava asukkaille riittävästi tilaa, 
suojattava heitä luonnonvoimilta ja 
muilta terveyteen kohdistuvilta vaaroilta, 
oltava turvallinen ja hyvässä kunnossa 
sekä tarjottava terveyden, turvallisuuden, 
mukavuuden ja ravinnon kannalta 
olennaiset osatekijät, kuten turvallinen 
juomavesi, ruoanlaitto-, lämmitys- ja 
valaistusjärjestelmät, viemäröinti ja 
pesutilat, ruoansäilytysmahdollisuudet ja 
jätehuolto. Majoituksen sijainnin ja sen 
lähiympäristön liikenneinfrastruktuurin 
on mahdollistettava peruspalvelujen 
käyttö, mukaan luettuina 
perusterveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut.

Or. en
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Tarkistus 115
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia esittämään 
todisteet siitä, että kausityöntekijällä on
asianmukaista elintasoa vastaava
majoitus. Jos kausityöntekijöiden on 
maksettava vuokraa majoituksesta, sen 
suuruus ei saa olla kohtuuton suhteessa 
heidän palkkaansa.

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia esittämään 
todisteet siitä, että kausityöntekijällä on
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukainen asianmukainen majoitus, jolla 
taataan yhdenvertainen kohtelu 
jäsenvaltion kansalaisten kanssa ja 
kohtuullinen elintaso. Tällaisen 
majoituksen on ainakin tarjottava 
asukkaille riittävästi tilaa, suojattava heitä 
luonnonvoimilta ja muilta terveyteen 
kohdistuvilta vaaroilta, oltava turvallinen 
ja hyvässä kunnossa sekä tarjottava 
terveyden, turvallisuuden, mukavuuden ja 
ravinnon kannalta olennaiset osatekijät, 
kuten turvallinen juomavesi, ruoanlaitto-, 
lämmitys- ja valaistusjärjestelmät, 
viemäröinti ja pesutilat, 
ruoansäilytysmahdollisuudet ja 
jätehuolto. Majoituksessa on oltava 
mahdollisuus käyttää peruspalveluja.

Or. en

Tarkistus 116
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia esittämään 
todisteet siitä, että kausityöntekijällä on
asianmukaista elintasoa vastaava

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia esittämään 
todisteet siitä, että kausityöntekijällä on 
majoitus kausityön ajaksi.
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majoitus. Jos kausityöntekijöiden on 
maksettava vuokraa majoituksesta, sen 
suuruus ei saa olla kohtuuton suhteessa 
heidän palkkaansa.

Or. pl

Perustelu

Ilmaisu "asianmukaista elintasoa vastaava" voidaan ymmärtää eri tavoin kyseessä olevassa 
jäsenvaltiossa sovellettavasta tulkinnasta riippuen. Työnantaja ei voi arvioida "asianmukaista 
elintasoa". Työntekijät pystyvät itse päättämään, maksaako majoitus liikaa.

Tarkistus 117
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia esittämään 
todisteet siitä, että kausityöntekijällä on
asianmukaista elintasoa vastaava
majoitus. Jos kausityöntekijöiden on 
maksettava vuokraa majoituksesta, sen 
suuruus ei saa olla kohtuuton suhteessa
heidän palkkaansa.

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia esittämään 
todisteet siitä, että kausityöntekijällä on
asianmukainen majoitus, jonka hinta on 
kohtuullinen suhteessa hänen palkkaansa.

Or. it

Tarkistus 118
Ria Oomen-Ruijten

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia esittämään 
todisteet siitä, että kausityöntekijällä on 
asianmukaista elintasoa vastaava majoitus.
Jos kausityöntekijöiden on maksettava 

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia esittämään 
todisteet siitä, että kausityöntekijällä on 
asianmukaista elintasoa vastaava majoitus.
Jos kausityöntekijöiden on maksettava 
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vuokraa majoituksesta, sen suuruus ei saa 
olla kohtuuton suhteessa heidän 
palkkaansa.

vuokraa majoituksesta, sen suuruuden on 
oltava kohtuullinen suhteessa heidän 
palkkaansa eli asuinkustannusten ja 
bruttotulojen suhteen on oltava 
tavanomainen kyseisessä jäsenvaltiossa.

Or. nl

Tarkistus 119
Evelyn Regner

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia esittämään 
todisteet siitä, että kausityöntekijällä on 
asianmukaista elintasoa vastaava majoitus. 
Jos kausityöntekijöiden on maksettava 
vuokraa majoituksesta, sen suuruus ei saa 
olla kohtuuton suhteessa heidän 
palkkaansa.

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia esittämään 
todisteet siitä, että kausityöntekijällä on 
kohtuullista, asianmukaista elintasoa 
vastaava majoitus. Jos kausityöntekijöiden 
on maksettava vuokraa majoituksesta, sen 
suuruus ei saa olla kohtuuton suhteessa 
heidän palkkaansa.

Or. de

Tarkistus 120
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia esittämään 
todisteet siitä, että kausityöntekijällä on 
asianmukaista elintasoa vastaava majoitus. 
Jos kausityöntekijöiden on maksettava 
vuokraa majoituksesta, sen suuruus ei saa 
olla kohtuuton suhteessa heidän 
palkkaansa.

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia esittämään 
todisteet siitä, että kausityöntekijällä on 
asianmukaista elintasoa vastaava majoitus. 
Työnantajia ei olisi velvoitettava 
tarjoamaan tällaista majoitusta, mutta 
heidän olisi autettava aktiivisesti 
asianmukaisen majoituksen etsinnässä.
Jos kausityöntekijöiden on maksettava 
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vuokraa majoituksesta, sen suuruus ei saa 
olla kohtuuton suhteessa heidän 
palkkaansa.

Or. de

Tarkistus 121
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Työnantajat eivät ole velvollisia 
maksamaan kausityötä tekevien 
kolmannen maan kansalaisten matka- tai 
viisumikustannuksia.

Or. de

Tarkistus 122
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kausityöntekijä voi hyväksyä tai 
hylätä työnantajan järjestämän 
majoituksen.

Or. en

Tarkistus 123
Emilie Turunen

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

1 b. Jos kausityöntekijöitä vaaditaan 
maksamaan vuoraa tällaisesta 
majoituksesta, sitä ei vähennetä suoraan 
heidän palkastaan; majoituksen 
kustannus määritetään heidän 
oleskelunsa ajaksi, ja se ei saa olla 
kohtuuton suhteessa heidän 
nettopalkkaansa tai majoituksen laatuun. 

Or. en

Tarkistus 124
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Kausityöntekijälle annetaan 
vuokrasopimus tai vastaava asiakirja, 
jossa esitetään selvästi kaikkien 
osapuolten ymmärtämällä kielellä 
majoituksen ehdot ja kustannus.

Or. en

Tarkistus 125
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
14 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 a artikla
Jos työnantaja järjestää majoituksen, 
toimivaltaisten viranomaisten 
velvollisuutena on tarkastaa majoitus ja 
tutustua siihen ja työtekijöiden 
edunvalvontajärjestöillä on oikeus 
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majoituksen tarkastamiseen ja siihen 
tutustumiseen. Toimivaltaisten 
viranomaisten on varmistettava, että 
majoituksen vuokra ei ole kohtuuton 
suhteessa majoituksen laatuun.

Or. en

Tarkistus 126
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
14 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

14 b artikla
Kustannukset

Jäsenvaltioiden on vaadittava 
kausityöntekijöiden työnantajia 
maksamaan
a) matkakulut kausityöntekijöiden 
lähtöpaikasta työpaikkaan kyseisessä 
jäsenvaltiossa ja paluumatkan kulut;
b) viisumimaksu ja mahdolliset viisumiin 
liittyvät palvelumaksut;
c) edellä 5 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitetun 
sairausvakuutuksen kulut.
Näitä kustannuksia ei voida periä takaisin 
kausityöntekijältä (hänen palkastaan).

Or. en

Tarkistus 127
Sari Essayah, Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Riippumatta siitä, mitä lakia 
työsuhteeseen sovelletaan,
kausityöntekijöillä on oltava oikeus

Kausityöntekijöillä on oltava oikeus

Or. en

Tarkistus 128
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Riippumatta siitä, mitä lakia 
työsuhteeseen sovelletaan,
kausityöntekijöillä on oltava oikeus

Kausityöntekijöillä on oltava oikeus
yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa vähintään seuraavien seikkojen 
osalta

Or. en

Tarkistus 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Riippumatta siitä, mitä lakia työsuhteeseen 
sovelletaan, kausityöntekijöillä on oltava 
oikeus

Riippumatta siitä, mitä lakia työsuhteeseen 
sovelletaan, kausityöntekijöihin 
sovelletaan periaatetta, joka koskee 
yhdenvertaista kohtelua jäsenvaltion 
kansalaisia olevien työntekijöiden kanssa

Or. de
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Tarkistus 130
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Riippumatta siitä, mitä lakia työsuhteeseen 
sovelletaan, kausityöntekijöillä on oltava 
oikeus

Riippumatta siitä, mitä lakia työsuhteeseen 
sovelletaan, kausityöntekijöillä on oltava 
oikeus yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa vähintään seuraavien seikkojen 
osalta

Or. de

Tarkistus 131
Sari Essayah, Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. sellaisiin työoloihin ja työehtoihin, 
palkkausta ja irtisanomista sekä 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat 
ehdot mukaan lukien, joita sovelletaan 
kausityöhön lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten ja/tai yleisesti 
sovellettavien työehtosopimusten 
perusteella siinä jäsenvaltiossa, johon 
heille on myönnetty pääsy tämän 
direktiivin mukaisesti.

Poistetaan.

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 
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ja joita sovelletaan kaikkialla jäsenvaltion 
alueella;

Or. en

Tarkistus 132
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. sellaisiin työoloihin ja työehtoihin, 
palkkausta ja irtisanomista sekä 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat 
ehdot mukaan lukien, joita sovelletaan 
kausityöhön lakien, asetusten tai
hallinnollisten määräysten ja/tai yleisesti 
sovellettavien työehtosopimusten 
perusteella siinä jäsenvaltiossa, johon 
heille on myönnetty pääsy tämän 
direktiivin mukaisesti.

1. työolot ja työehdot, palkkausta ja 
irtisanomista, työaikaa ja lomaa, 
vapaapäiviä ja kurinpitotoimia, työ- ja 
perhe-elämää sekä työterveyttä ja 
-turvallisuutta koskevat ehdot mukaan 
lukien, ottaen lakien, asetusten ja
hallinnollisten määräysten lisäksi 
huomioon välitystuomiot ja 
työehtosopimukset, jotka 
työmarkkinaosapuolten edustavimmat 
järjestöt ovat millä tahansa tasolla tehneet 
vastaanottavan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti, 
samoin ehdoin kuin vastaanottavan 
jäsenvaltion kansalaisilla.

Or. en

Tarkistus 133
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. sellaisiin työoloihin ja työehtoihin,
palkkausta ja irtisanomista sekä 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat 
ehdot mukaan lukien, joita sovelletaan 
kausityöhön lakien, asetusten tai 

1. kausityöhön sovellettaviin työoloihin ja 
työehtoihin, palkkausta ja irtisanomista, 
työaikaa ja lomia sekä työterveyttä ja 
-turvallisuutta koskevat ehdot mukaan 
lukien, ottaen huomioon asiaankuuluvien
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hallinnollisten määräysten ja/tai yleisesti 
sovellettavien työehtosopimusten 
perusteella siinä jäsenvaltiossa, johon 
heille on myönnetty pääsy tämän 
direktiivin mukaisesti.

lakien, asetusten tai hallinnollisten 
määräysten lisäksi myös kyseisessä
jäsenvaltiossa millä tahansa tasolla tehdyt 
työehtosopimukset, joita sovelletaan 
työsuhteeseen.

Or. de

Tarkistus 134
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. sellaisiin työoloihin ja työehtoihin, 
palkkausta ja irtisanomista sekä 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat 
ehdot mukaan lukien, joita sovelletaan 
kausityöhön lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten ja/tai yleisesti 
sovellettavien työehtosopimusten 
perusteella siinä jäsenvaltiossa, johon 
heille on myönnetty pääsy tämän 
direktiivin mukaisesti.

1. sellaisiin työoloihin ja työehtoihin, 
palkkausta ja irtisanomista, työaikaa, 
lomia ja kurinpitotoimia sekä työterveyttä 
ja -turvallisuutta koskevat ehdot mukaan 
lukien, joita sovelletaan kausityöhön 
lakien, asetusten tai hallinnollisten 
määräysten ja/tai yleisesti sovellettavien
työehtosopimusten perusteella siinä 
jäsenvaltiossa, johon heille on myönnetty 
pääsy tämän direktiivin mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 135
Rovana Plumb

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. sellaisiin työoloihin ja työehtoihin, 
palkkausta ja irtisanomista sekä 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat 
ehdot mukaan lukien, joita sovelletaan 
kausityöhön lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten ja/tai yleisesti 
sovellettavien työehtosopimusten 

1. työoloihin ja työehtoihin, palkkausta ja 
irtisanomista, työaikaa ja lomia sekä 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat 
ehdot mukaan lukien, sellaisina kuin ne on 
vahvistettu lakien, asetusten ja säädösten 
sekä työehtosopimusten perusteella siinä 
jäsenvaltiossa, jossa he parhaillaan 
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perusteella siinä jäsenvaltiossa, johon 
heille on myönnetty pääsy tämän 
direktiivin mukaisesti.

työskentelevät.

Or. en

Tarkistus 136
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. sellaisiin työoloihin ja työehtoihin, 
palkkausta ja irtisanomista sekä 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat 
ehdot mukaan lukien, joita sovelletaan 
kausityöhön lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten ja/tai yleisesti 
sovellettavien työehtosopimusten 
perusteella siinä jäsenvaltiossa, johon 
heille on myönnetty pääsy tämän 
direktiivin mukaisesti.

1. palvelukseen ottamisen ehtoihin – eli 
vähimmäistyöikään, rajoituksiin 
kotitaloustyöhön ja kaikkiin muihin 
seikkoihin, joita pidetään vastaanottavan 
jäsenvaltion lainsäädännön ja kansallisen 
käytännön mukaan palvelukseen 
ottamisen ehtoina – ja sellaisiin työoloihin 
ja työehtoihin, palkkausta ja irtisanomista, 
työaikaa ja vapaapäiviä sekä työterveyttä 
ja -turvallisuutta koskevat ehdot mukaan 
lukien, joita sovelletaan kausityöhön 
lakien, asetusten tai hallinnollisten 
määräysten tai välitystuomioiden sekä 
millä tahansa tasolla vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti tehtyjen
työehtosopimusten ja sopimusten
perusteella, ja samoin ehdoin, kuin 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisiin 
sovelletaan.

Or. it

Tarkistus 137
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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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

Tarkistus 138
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
16 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
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Tarkistus 139
Raffaele Baldassarre

Ehdotus direktiiviksi
16 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;

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 kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 140
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. jäsenvaltioiden vahvistamiin 
sosiaaliturvaetuuksiin niillä 
sosiaaliturvan osa-alueilla, jotka on 
määritelty asetuksen (EY) N:o 883/2004 
3 artiklassa; 

Or. pl

Perustelu

Sosiaaliturva kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. Työn kausiluonteisuus ja 
oleskelun lyhyt kesto tietyssä jäsenvaltiossa ei ole perusta, jolla kausityöntekijöille taataan 
kaikki kyseisen maan kansalaisten nauttimat sosiaaliturvaetuudet.
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Tarkistus 141
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa vähintään seuraavien seikkojen 
osalta:

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 142
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa vähintään seuraavien seikkojen 
osalta:

yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan 
jäsenvaltion kansalaisten kanssa liittyvät 
erityisesti seuraavat seikat:

Or. de

Tarkistus 143
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa vähintään seuraavien seikkojen 
osalta:

yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan 
jäsenvaltion kansalaisten kanssa vähintään 
mutta ei ainoastaan seuraavien seikkojen 
osalta:
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Or. en

Tarkistus 144
Sari Essayah, Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa vähintään seuraavien seikkojen 
osalta:

yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan 
jäsenvaltion kansalaisten kanssa vähintään 
seuraavien seikkojen osalta:

Or. en

Tarkistus 145
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yhdistymisvapaus ja oikeus liittyä 
työntekijöiden 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 ammattijärjestöön tai jonkin 
ammattialan järjestöön, mukaan lukien 
tällaisen järjestön myöntämät oikeudet ja
etuudet, muun muassa oikeus neuvotella 
ja tehdä työehtosopimuksia sekä lakko- ja 
työtaisteluoikeus, vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön ja 
käytännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yleistä järjestystä ja yleistä 
turvallisuutta koskevien kansallisten 
säännösten soveltamista;

Or. it

Tarkistus 146
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yhdistymisvapaus ja oikeus liittyä 
työntekijöiden 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 ammattijärjestöön tai jonkin 
ammattialan järjestöön, mukaan lukien 
oikeus osallistua työehtosopimuksen 
tekemiseen tähtäävään toimintaan, myös 
lakkoihin, sekä mukaan lukien tällaisen 
järjestön myöntämät etuudet, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta yleistä järjestystä 
ja yleistä turvallisuutta koskevien 
kansallisten säännösten soveltamista;

Or. de

Tarkistus 147
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yhdistymisvapaus ja oikeus liittyä 
työntekijöiden 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 ammattijärjestöön tai jonkin 
ammattialan järjestöön, mukaan lukien 
tällaisen järjestön myöntämät oikeudet ja
etuudet, oikeus neuvotella ja tehdä 
työehtosopimuksia sekä lakko- ja 
työtaisteluoikeus, vastaanottavan 
jäsenvaltion unionin oikeuden mukaisen 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta yleistä järjestystä ja yleistä 
turvallisuutta koskevien kansallisten 
säännösten soveltamista;

Or. en

Tarkistus 148
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) oikeus kieltäytyä työstä, jossa 
kausityöntekijöitä käytetään lakon 
rikkomiseen;

Or. de

Tarkistus 149
Sari Essayah, Riikka Manner

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

Komission teksti Tarkistus

a a) työehdot ja -olot, mukaan luettuina 
palkkausta ja irtisanomista koskevat 
ehdot sekä työterveyttä ja -turvallisuutta 
koskevat vaatimukset;

Or. en

Perustelu

Third country seasonal workers should be granted equal treatment with host country workers 
concerning all conditions of work. The EU Charter of Fundamental Rights (Article 15(3)) 
requires equal treatment of third country nationals with regard to working conditions. Equal 
treatment as regards terms and conditions of employment has also been guaranteed e.g. in the 
Blue Card Directive (Directive 2009/50/EC on the conditions of entry and residence of third-
country nationals for the purposes of highly qualified employment) and in the Single Permit 
Directive Proposal. The Commission proposal on the application of only generally applicable 
collective agreements would not allow the application to third country seasonal workers of 
any other collective agreement, such as a work place level agreement.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 150
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansallisen lainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 883/04 3 artiklassa määriteltyjä 
sosiaaliturvan aloja;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 151
Sari Essayah, Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansallisen lainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 883/04 3 artiklassa määriteltyjä 
sosiaaliturvan aloja;

b) kansallisen lainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 883/04 3 artiklassa määriteltyjä 
sosiaaliturvan aloja, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta 
vahvistaa kriteereitä oikeudelle 
asumisperusteisiin etuuksiin;

Or. en

Perustelu

Seasonal work is, by definition, temporary by its nature and seasonal workers are not 
entering a Member State with a purpose to settle therein on a permanent basis. A seasonal 
worker enters the country where he/she is employed as a seasonal worker on a temporary 
basis and will not fulfil the criteria of residence laid down in the national legislation for 
granting residence based social security benefits. The directive should allow that the national 
residence requirement may continue to be applied at least where granting of certain residence 
based benefits such as family benefits is concerned.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 152
Thomas Mann

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kansallisen lainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 883/04 3 artiklassa määriteltyjä 
sosiaaliturvan aloja;

b) kansallisen lainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 883/04 3 artiklan 1 kohdan a–
i alakohdassa määriteltyjä sosiaaliturvan 
aloja; perhe-etuuksia ei lasketa 
kuuluvaksi yhdenvertaisen kohtelun 
piiriin, koska jäsenvaltioiden tavoitteena 
on ensisijassa oltava EU:ssa pitkällä 
aikavälillä oleskelevien perheiden 
tukeminen;

Or. de

Tarkistus 153
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) työntekijän aikaisempiin työsuhteisiin 
perustuvien lakisääteisten eläkkeiden 
maksaminen samoin ehdoin ja saman 
suuruisina kuin kyseisen jäsenvaltion 
kansalaisille heidän muuttaessaan 
kolmanteen maahan;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 154
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) lomaoikeuksien maksaminen; 

Or. en

Tarkistus 155
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

i) kausityöntekijät, jotka palaavat tai 
muuttavat unionin ulkopuoliseen 
maahan, tai tällaisten työntekijöiden 
asemaan perustuvia oikeuksia 
hyödyntävät edunsaajat saavat työntekijän 
aikaisempaan työskentelyyn perustuvat 
vanhuuteen, työkyvyttömyyteen ja 
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;

Or. en

Tarkistus 156
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

ii) kausityöntekijöillä on oltava syrjimätön 
oikeus työpaikan 
sosiaaliturvajärjestelmään, ja tämän 
oikeuden on vastattava muiden kyseisessä 
jäsenvaltiossa työskentelevien EU-
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kansalaisten oikeutta asetuksen (EY)
N:o 883/2004 nojalla; 

Or. en

Tarkistus 157
Emilie Turunen

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

Komission teksti Tarkistus

iii) jäsenvaltioiden on perustettava 
mekanismeja, jotta unionin ulkopuoliseen 
maahan palaavilla tai muuttavilla 
kolmannen maan työntekijöillä on oikeus 
työtapaturmasta mahdollisesti johtuviin 
etuuksiin, korvaukseen hankituista mutta 
käyttämättömistä lomaoikeuksista ja 
sellaisten sosiaaliturvamaksujen 
palauttamiseen, jotka eivät ole antaneet 
eivätkä anna oikeuksia kansallisten 
lakien tai säädösten tai kansainvälisten 
järjestelyjen nojalla. 

Or. en

Tarkistus 158
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) mahdollisuus saada yleisesti tarjolla 
olevia tavaroita ja palveluja.

Or. de
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Tarkistus 159
Georges Bach

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

d) mahdollisuus saada yleisesti tarjolla 
olevia tavaroita ja palveluja jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 160
Sari Essayah, Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kolmannen maan kausityöntekijät tulevat EUn työmarkkinoille vain lyhyeksi ajaksi. Heidän 
työlupansa ei mahdollista, että he voivat ottaa vastaan muita vapaita työpaikkoja 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Siksi heidän ei pitäisi nauttia yhdenvertaisesta kohtelusta 
suhteessa neuvontapalveluihin tai muiden julkisten työvoimaviranomaisten palveluihin, joiden 
ensisijaisena tavoitteena on työllisyyden edistäminen vastaanottavan jäsenvaltion 
työmarkkinoilla.

Tarkistus 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) oikeus esittää työnantajastaan 
valituksia toimivaltaisille viranomaisille 
ja/tai saattaa asia toimivaltaisen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi suoraan tai 
kolmannen osapuolten välityksellä 
vastaavien kansallisten säännösten 
mukaisesti, jotta tästä direktiivistä 
johtuvat oikeudet pannaan tehokkaasti 
täytäntöön. Jäsenvaltioiden on tarjottava 
tehokkaat mekanismit tämän oikeuden 
turvaamiseksi.

Or. de

Tarkistus 162
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. saatavien maksaminen työnantajien 
toimesta; 3 artiklaa rikottaessa työnantaja 
maksaa
a) kaikki kolmansien maiden kansalaisten 
erääntyneet palkkasaatavat;
b) kaikki erääntyneet verot ja 
sosiaaliturvamaksut, niihin liittyvät 
hallinnolliset sakot mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 163
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
16 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

16 a artikla 
Valvonta ja tarkastukset

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käyttöön otetaan asianmukaisia ja 
tehokkaita valvontamekanismeja, että 
toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 
asianmukaisia tarkastuksia alueellaan ja 
että työntekijöiden 
edunvalvontajärjestöillä on pääsy 
työpaikoille ja majoitukseen, jos 
työnantaja on järjestänyt sen, jotta 
varmistetaan tämän direktiivin mukaisten 
säännösten, erityisesti oikeuksia, 
työehtoja ja -oloja ja majoitusta koskevien 
säännösten, täysimittainen 
noudattaminen kausityöntekijän koko 
oleskelun ajan kyseisessä jäsenvaltiossa.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ainakin 20 prosenttiin kausityötä 
tarjoavista yrityksistä, jotka ovat 
sijoittautuneet niiden alueelle, on tehtävä 
joka vuosi tarkastus. 
3. Tarkastettavat yritykset valitaan 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten laatiman riskinarvioinnin 
perusteella ottaen huomioon muun 
muassa yrityksen toimiala ja mahdolliset 
aiemmat säännösten rikkomiset.

Or. en

Tarkistus 164
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Alihankinta
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Kun työnantaja on alihankkija, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pääasiallista toimeksiantajaa ja 
alihankintaketjun mahdollisia muita 
alihankkijoita vaaditaan maksamaan
a) tämän direktiivin asianmukaisen 
artiklan nojalla määrätty sakko ja
b) tämän direktiivin mukaiset saatavat.

Or. en

Tarkistus 165
Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
17 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 b artikla
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
työnantajaan, joka ei noudata työehtoja ja 
-oloja ja majoituksia koskevia normeja, 
voidaan soveltaa tarvittaessa myös 
seuraavia toimenpiteitä:  
a) sulkeminen julkisten etuuksien, tukien 
ja avustusten ulkopuolelle enintään 
viideksi vuodeksi;
b) sulkeminen julkisten tarjouskilpailujen 
ulkopuolelle enintään viideksi vuodeksi;
c) työnantajalle myönnettyjen julkisten 
etuuksien, tukien ja avustusten periminen 
takaisin, mukaan luettuina 
jäsenvaltioiden hallinnoima EU-rahoitus 
ja erityisesti yhteisen maatalouspolitiikan 
nojalla saatu rahoitus;
d) rikkomisen suorittamiseen käytettyjen 
laitosten pysyvä tai väliaikainen 
sulkeminen.

Or. en


