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Tarkistus 1
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. katsoo, että Euroopan unionissa on 
edelleen liikaa esteitä, joiden vuoksi 
eurooppalaiset eivät voi kaikilta osin 
hyötyä sisämarkkinoista, mikä hidastaa 
samaan yhteisöön kuulumisen tunteen 
kehittymistä; 

Or. fr

Tarkistus 2
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 a. katsoo, että kyseiset vaikeudet on 
voitettava kiireesti, jotta eurooppalaiset 
voisivat kaikilta osin hyötyä vapaata 
liikkuvuutta koskevasta oikeudestaan ja 
Euroopan unioniin kuulumisesta 
johtuvista eduistaan; 

Or. fr

Tarkistus 3
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

- 1 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
vahvistamaan ponnistelujaan – koska 
sisämarkkinoiden lainsäädännössä on 
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havaittu oikeudellisia ja 
täytäntöönpanoon liittyviä puutteita –
jotta olennainen lainsäädäntö pantaisiin 
tehokkaasti täytäntöön, erityisesti 
sosiaaliturva-asioissa;

Or. en

Tarkistus 4
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
-1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 b. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
keskittymään arvokkaisiin 
viestintästrategioihin ja 
tiedotusmekanismeihin, jotka liittyvät 
kansalaisten sosiaalisten oikeuksien ja 
etuuksien käyttöön kaikkialla Euroopan 
unionissa; 

Or. en

Tarkistus 5
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään asetuksen 883/2004 ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
153 artiklan noudattamisen yhteydessä 
tutkimuksia liikkuvien kansalaisten 
sosiaaliturvan parantamiseksi ja ottamaan 
harkintaan myös Euroopan tason 
valinnaisen, vapaaehtoisen ja siirrettävissä 
olevan sosiaaliturvajärjestelmän, jotta 
sosiaalipolitiikan alan yhteistyötä voidaan 

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään asetuksen 883/2004 ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
153 artiklan noudattamisen yhteydessä 
tutkimuksia liikkuvien kansalaisten 
sosiaaliturvan parantamiseksi ja ottamaan 
harkintaan myös Euroopan tason 
valinnaisen, vapaaehtoisen ja siirrettävissä 
olevan sosiaaliturvajärjestelmän, jotta 
sosiaalipolitiikan alan yhteistyötä voidaan 
tiivistää; katsoo, että 
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tiivistää; sosiaaliturvajärjestelmien 28. järjestelmää 
koskevat aikaisemmat pohdinnat on 
päivitettävä ja ne on sisällytettävä 
tutkimuksiin;

Or. de

Tarkistus 6
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään asetuksen 883/2004 ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
153 artiklan noudattamisen yhteydessä 
tutkimuksia liikkuvien kansalaisten 
sosiaaliturvan parantamiseksi ja ottamaan 
harkintaan myös Euroopan tason 
valinnaisen, vapaaehtoisen ja
siirrettävissä olevan 
sosiaaliturvajärjestelmän, jotta 
sosiaalipolitiikan alan yhteistyötä voidaan 
tiivistää;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään asetuksen 883/2004 ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
153 artiklan noudattamisen yhteydessä 
tutkimuksia liikkuvien kansalaisten 
sosiaaliturvan parantamiseksi ja ottamaan 
harkintaan myös Euroopan tason 
siirrettävissä olevan 
sosiaaliturvajärjestelmän, jotta 
sosiaalipolitiikan alan yhteistyötä voidaan 
tiivistää;

Or. en

Tarkistus 7
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään asetuksen 883/2004 ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
153 artiklan noudattamisen yhteydessä 
tutkimuksia liikkuvien kansalaisten 
sosiaaliturvan parantamiseksi ja ottamaan 

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään asetuksen 883/2004 ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
153 artiklan noudattamisen yhteydessä 
tutkimuksia liikkuvien kansalaisten 
sosiaaliturvan jatkuvuuden 
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harkintaan myös Euroopan tason 
valinnaisen, vapaaehtoisen ja siirrettävissä 
olevan sosiaaliturvajärjestelmän, jotta 
sosiaalipolitiikan alan yhteistyötä voidaan 
tiivistää;

varmistamiseksi sekä kyseisen 
jäsenvaltion kansalaisiin nähden 
yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi 
Euroopan unionissa ja ottamaan 
harkintaan myös Euroopan tason 
valinnaisen, vapaaehtoisen, siirrettävissä 
olevan ja yleistä järjestelmää täydentävän 
sosiaaliturvajärjestelmän, jotta 
sosiaalipolitiikan alan yhteistyötä voidaan 
tiivistää; 

Or. fr

Tarkistus 8
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään asetuksen 883/2004 ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
153 artiklan noudattamisen yhteydessä 
tutkimuksia liikkuvien kansalaisten 
sosiaaliturvan parantamiseksi ja ottamaan 
harkintaan myös Euroopan tason 
valinnaisen, vapaaehtoisen ja siirrettävissä 
olevan sosiaaliturvajärjestelmän, jotta 
sosiaalipolitiikan alan yhteistyötä voidaan 
tiivistää;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään asetuksen 883/2004 ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
153 artiklan noudattamisen yhteydessä 
tutkimuksia liikkuvien kansalaisten 
sosiaaliturvan parantamiseksi ja ottamaan 
harkintaan myös Euroopan tason 
valinnaisen, vapaaehtoisen ja siirrettävissä 
olevan sosiaaliturvajärjestelmän, jotta 
sosiaalipolitiikan alan yhteistyötä voidaan 
tiivistää; ottaa huomioon, että asetusta 
voitaisiin jo soveltaa 
lisäeläkejärjestelmiin;

Or. en

Tarkistus 9
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään asetuksen 883/2004 ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
153 artiklan noudattamisen yhteydessä 
tutkimuksia liikkuvien kansalaisten 
sosiaaliturvan parantamiseksi ja ottamaan 
harkintaan myös Euroopan tason 
valinnaisen, vapaaehtoisen ja siirrettävissä 
olevan sosiaaliturvajärjestelmän, jotta 
sosiaalipolitiikan alan yhteistyötä voidaan 
tiivistää;

1. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tekemään asetuksen 883/2004 ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
153 artiklan noudattamisen yhteydessä 
tutkimuksia liikkuvien kansalaisten 
sosiaaliturvan parantamiseksi ja ottamaan 
harkintaan myös Euroopan tason 
vapaaehtoisen ja siirrettävissä olevan 
sosiaaliturvajärjestelmän, jotta sosiaalisen 
edun kriteeriä edistetään ja 
sosiaalipolitiikan alan yhteistyötä voidaan 
tiivistää;

Or. fr

Tarkistus 10
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. toistaa, että taloudellisia vapauksia ei 
voida tulkita elementteinä, jotka antavat 
yrityksille oikeuden välttää tai kiertää 
lakeja sekä ammatillisia ja sosiaalisia 
käytäntöjä taikka käyttää niitä vilpillisen 
kilpailun päämääriin palkkojen ja 
työolojen yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 11
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 2. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
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tarvittavat toimenpiteet monimutkaisten 
kansallisten hallintomenettelyjen 
yksinkertaistamiseksi ja varmistamaan, että 
tarvittavat sosiaaliturvaoikeuksia koskevat 
tiedot ovat EU:ssa liikkuvien henkilöiden 
saatavilla;

tarvittavat toimenpiteet monimutkaisten 
kansallisten hallintomenettelyjen 
yksinkertaistamiseksi ja varmistamaan, että 
tarvittavat sosiaaliturvaoikeuksia koskevat 
tiedot ovat EU:ssa liikkuvien henkilöiden 
saatavilla; katsoo, että kyseiset oikeudet 
olisi taattava kaikissa jäsenvaltioissa ja 
kaikille kansalaisille tasapuolisesti ja 
syrjimättömästi; katsoo lisäksi, että 
haavoittuvimpiin ja heikoimmassa 
asemassa olevimpiin ryhmiin, kuten 
vähän koulutettuihin työntekijöihin ja 
työntekijöihin, joilla on erityistarpeita, 
pitäisi kiinnittää erityishuomiota;

Or. en

Tarkistus 12
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet monimutkaisten 
kansallisten hallintomenettelyjen 
yksinkertaistamiseksi ja varmistamaan, että 
tarvittavat sosiaaliturvaoikeuksia koskevat 
tiedot ovat EU:ssa liikkuvien henkilöiden
saatavilla;

2. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet monimutkaisten 
kansallisten hallintomenettelyjen 
yksinkertaistamiseksi ja varmistamaan, että 
tarvittavat työllisyyteen liittyviä oikeuksia, 
erityisesti sosiaaliturvaoikeuksia koskevat 
tiedot ovat työntekijöiden, työnantajien ja 
muiden rajat ylittävään työskentelyyn 
osallistuvien osapuolten saatavilla; katsoo, 
että näiden tietojen on oltava saatavilla 
ennen, kuin henkilö liikkuu valtiosta 
toiseen, liikkumisen aikana ja sen 
jälkeen;

Or. en

Tarkistus 13
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet monimutkaisten 
kansallisten hallintomenettelyjen 
yksinkertaistamiseksi ja varmistamaan, että 
tarvittavat sosiaaliturvaoikeuksia koskevat 
tiedot ovat EU:ssa liikkuvien henkilöiden 
saatavilla;

2. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet monimutkaisten 
kansallisten hallintomenettelyjen 
yksinkertaistamiseksi, varmistamaan, ettei
niitä sovelleta syrjivästi, että tarvittavat 
oikeuksia ja velvoitteita, kuten 
sosiaaliturvaoikeuksia ja verotusta 
koskevat tiedot ovat EU:ssa liikkuvien 
henkilöiden saatavilla ja auttamaan 
henkilöitä saamaan tarvittaessa 
korvauksia; 

Or. en

Tarkistus 14
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet monimutkaisten 
kansallisten hallintomenettelyjen 
yksinkertaistamiseksi ja varmistamaan, että 
tarvittavat sosiaaliturvaoikeuksia koskevat 
tiedot ovat EU:ssa liikkuvien henkilöiden 
saatavilla; 

2. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet monimutkaisten 
kansallisten hallintomenettelyjen 
yksinkertaistamiseksi ja varmistamaan, että 
tarvittavat sosiaaliturvaoikeuksia koskevat 
tiedot ovat EU:ssa liikkuvien henkilöiden 
saatavilla; suhtautuu tässä yhteydessä 
myönteisesti aloitteisiin, kuten komission 
aloitteeseen sosiaaliturva-alan sähköisen 
tietojenvaihdon uuden järjestelmän 
kehittämiseksi, ja kehottaa lisäämään 
yhteistyötä kansallisten 
sosiaaliturvajärjestelmien välillä;

Or. en
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Tarkistus 15
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet monimutkaisten 
kansallisten hallintomenettelyjen 
yksinkertaistamiseksi ja varmistamaan, että 
tarvittavat sosiaaliturvaoikeuksia koskevat 
tiedot ovat EU:ssa liikkuvien henkilöiden 
saatavilla;

2. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet monimutkaisten 
kansallisten hallintomenettelyjen 
yksinkertaistamiseksi ja varmistamaan, että 
tarvittavat sosiaalisia oikeuksia, kuten 
sosiaaliturvaa, työttömyysturvaa ja 
terveydenhuoltoa koskevat tiedot ovat 
EU:ssa liikkuvien henkilöiden saatavilla ja 
että varmistetaan erityisesti julkisten 
palvelujen saatavuus sähköisesti;

Or. fr

Tarkistus 16
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet monimutkaisten 
kansallisten hallintomenettelyjen 
yksinkertaistamiseksi ja varmistamaan, että 
tarvittavat sosiaaliturvaoikeuksia koskevat 
tiedot ovat EU:ssa liikkuvien henkilöiden 
saatavilla; 

2. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
tarvittavat toimenpiteet monimutkaisten 
kansallisten hallintomenettelyjen 
yksinkertaistamiseksi ja varmistamaan, että 
kaikki välttämättömät
sosiaaliturvaoikeuksia koskevat tiedot ovat 
EU:ssa liikkuvien henkilöiden saatavilla;

Or. fr

Tarkistus 17
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
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2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota perustamaan 
EU:n tason keskitetyn 
koordinointipisteen, jonka tavoitteena on 
kirjata muistiin liikkuvien työntekijöiden, 
työnantajien ja muiden osapuolten huolet, 
jotta pohdittaisiin ratkaisuja 
jäsenvaltioiden välillä ja estettäisiin 
liikkuvista työsuhteista, kuten 
työntekijöiden lähettämisestä, aiheutuvia 
ongelmia;

Or. en

Tarkistus 18
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa jäsenvaltioita kohtelemaan 
Euroopan unionin kansalaisten EU:n 
ulkopuolisia sukulaisia vilpittöminä 
asiakkaina kaikissa hallinnollisissa 
menettelyissä, joihin heidän on 
osallistuttava; 

Or. en

Tarkistus 19
Riikka Manner

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa tarvetta perustaa kaikille 
EU:n liikkuville henkilöille keskitetty 
asiointipiste, joka mahdollistaa työhön ja 
kotiin liittyvien hallinnollisten asioiden 

Poistetaan
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käsittelyn yhdessä isäntävaltion paikassa;

Or. en

Tarkistus 20
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa tarvetta perustaa kaikille EU:n 
liikkuville henkilöille keskitetty 
asiointipiste, joka mahdollistaa työhön ja 
kotiin liittyvien hallinnollisten asioiden 
käsittelyn yhdessä isäntävaltion paikassa;

3. korostaa tarvetta perustaa kaikille EU:n 
liikkuville henkilöille keskitetty 
asiointipiste, joka mahdollistaa työhön ja 
kotiin liittyvien hallinnollisten asioiden 
käsittelyn ja oikeuksia koskevien tietojen 
saannin yhdessä isäntävaltion paikassa, 
jotta EU:ssa liikkuvat kansalaiset voisivat 
käyttää oikeuksiaan nykyistä 
tehokkaammin;

Or. en

Tarkistus 21
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa tarvetta perustaa kaikille EU:n 
liikkuville henkilöille keskitetty 
asiointipiste, joka mahdollistaa työhön ja 
kotiin liittyvien hallinnollisten asioiden 
käsittelyn yhdessä isäntävaltion paikassa;

3. korostaa tarvetta perustaa kaikille EU:n 
liikkuville henkilöille keskitetty 
asiointipiste, joka mahdollistaa työhön ja 
kotiin liittyvien hallinnollisten asioiden 
käsittelyn yhdessä isäntävaltion paikassa 
tai internetin kautta; palauttaa mieliin 
myös keskitettyjen monialaisten 
palvelupisteiden perustamisen 
merkityksen, jotta voitaisiin käsitellä 
paikallisesti kaikki työnhakuun liittyvät 
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kysymykset, kuten liikkumista ja asumista 
koskevat asiat;

Or. fr

Tarkistus 22
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa tarvetta perustaa kaikille EU:n 
liikkuville henkilöille keskitetty 
asiointipiste, joka mahdollistaa työhön ja 
kotiin liittyvien hallinnollisten asioiden 
käsittelyn yhdessä isäntävaltion paikassa;

3. korostaa tarvetta perustaa kaikille EU:n 
liikkuville henkilöille keskitetty 
asiointipiste, joka mahdollistaa työhön ja 
kotiin liittyvien hallinnollisten asioiden 
käsittelyn yhdessä isäntävaltion paikassa; 
kehottaa ottamaan käyttöön sähköisen 
viranomaisasioinnin keskitetyssä 
asiointipisteessä, jotta olisi mahdollista 
tehdä ja hoitaa hallinnollisia tehtäviä 
tietoliikennevälineillä;

Or. es

Tarkistus 23
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa tarvetta perustaa kaikille EU:n 
liikkuville henkilöille keskitetty 
asiointipiste, joka mahdollistaa työhön ja 
kotiin liittyvien hallinnollisten asioiden 
käsittelyn yhdessä isäntävaltion paikassa;

3. korostaa tarvetta perustaa kaikille EU:n 
liikkuville henkilöille keskitetty 
asiointipiste, joka mahdollistaa työhön ja 
kotiin liittyvien hallinnollisten asioiden 
käsittelyn yhdessä isäntävaltion paikassa; 
katsoo, että jäsenvaltioiden on 
perustettava raja-alueiden työntekijöille 
myös kahdenvälisiä asiointipisteitä, joiden 
tehtävänä on muun muassa säädellä 
tehokkaasti perhe-etuuksien 
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koordinointia;

Or. nl

Tarkistus 24
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa tarvetta perustaa kaikille EU:n 
liikkuville henkilöille keskitetty 
asiointipiste, joka mahdollistaa työhön ja 
kotiin liittyvien hallinnollisten asioiden 
käsittelyn yhdessä isäntävaltion paikassa;

3. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan
kaikille EU:n liikkuville henkilöille 
keskitetyn asiointipisteen, joka 
mahdollistaa työhön ja kotiin liittyvien 
hallinnollisten asioiden käsittelyn yhdessä 
isäntävaltion paikassa; 

Or. en

Tarkistus 25
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että pienten ja keskisuurten 
yritysten hallinnollista taakkaa on 
kevennettävä, muiden jäsenvaltioiden 
työntekijöitä on otettava vastaan ja on 
perustettava keskitetty palvelupiste; 
kehottaa jäsenvaltioita valmistelemaan 
myös yhdestä palvelupisteestä tarjottavia 
tietoja yrityksille, jotka investoivat 
jäsenvaltioon ja haluavat luoda sinne 
työpaikkoja; 

Or. de
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Tarkistus 26
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa tarvetta vahvistaa EURES-
järjestelmää ja sen tehokasta kytkemistä 
kansalliseen työnvälitysjärjestelmään 
yhtenä keinoista, joilla torjutaan 
työttömyyttä unionissa ja puututaan 
ammattitaitoisten työntekijöiden 
puutteesta aiheutuvaan työpaikkojen 
täyttämistä koskevaan ongelmaan;

Or. el

Tarkistus 27
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa sellaisten henkilöiden 
kasvavaa ongelmaa, jotka matkustavat 
toiseen jäsenvaltioon etsimään työpaikkaa 
mutta eivät löydä työtä ja jotka lopulta 
jäävät kodittomiksi, koska eivät tunne 
oikeuksiaan ja koska ongelman 
käsittelemiseen tarkoitetut erityistoimet 
ovat vähäisiä;

Or. en

Tarkistus 28
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. muistuttaa, että vapaa liikkuvuus on 
perusoikeus, jota työntekijöiden on 
voitava käyttää ilman että työllistymisessä, 
palkkauksessa ja muissa työehdoissa 
ilmenee kansalaisuuteen perustuvaa 
syrjintää jäsenvaltioiden työntekijöiden
välillä, jotta varmistetaan, että liikkuvia 
kansalaisia kohdellaan tasapuolisesti eikä 
käytetä halpatyövoimana; uskoo, että 
kyseisen vapauden varmistamiseksi 
työntekijöitä on tiedotettava ennakoivasti, 
olisi otettava käyttöön asianmukaisia 
oikeussuojavälineitä ja kaikkien 
jäsenvaltioiden olisi pantava tiukasti 
täytäntöön asiaan liittyvät EU-
säännökset;

Or. en

Tarkistus 29
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki liikkuvat 
kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin mukaisista 
oikeuksistaan ulkomailla ollessaan;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki liikkuvat 
kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin mukaisista 
oikeuksistaan ulkomailla ollessaan; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
kaikki eurooppalaiseen
sairaanhoitokorttiin oikeutetut 
kansalaiset saavat kortin pyydettäessä ja 
että sääntöjen rikkominen oikaistaan 
viipymättä; kehottaa jäsenvaltioita 
tarjoamaan tietoa lisävakuutuksista tai 
muista toimista, joita liikkuvat kansalaiset 
saattavat tarvita ollakseen oikeutettuja 
saamaan ulkomailla samantasoista 
terveydenhuoltoa kuin kotimaassaan; 
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Or. en

Tarkistus 30
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki liikkuvat 
kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin mukaisista 
oikeuksistaan ulkomailla ollessaan;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki liikkuvat 
kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin mukaisista 
oikeuksistaan ulkomailla ollessaan; tietojen 
on oltava helposti saatavilla myös 
sähköisesti sellaisessa muodossa, jota 
vammaisten on tarvittaessa helppo 
käyttää; perustelut: tämä vastaa 
potilaiden oikeuksien soveltamisesta 
rajatylittävässä terveydenhuollossa 
säädetyn direktiivin 7 artiklan 5 kohtaa;

Or. cs

Tarkistus 31
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki liikkuvat
kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin mukaisista 
oikeuksistaan ulkomailla ollessaan;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki kansalaiset ovat 
kaikilta osin tietoisia eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin mukaisista 
oikeuksistaan ulkomailla ollessaan ja 
taloudellisista velvoitteistaan käyttäessään 
palveluja muissa jäsenvaltioissa; 

Or. en
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Tarkistus 32
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki liikkuvat 
kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin mukaisista 
oikeuksistaan ulkomailla ollessaan;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki liikkuvat 
kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin mukaisista 
oikeuksistaan ulkomailla ollessaan sekä 
työoikeuteen, sosiaaliturvaan ja 
tarvittaessa sosiaalisiin asumismuotoihin 
liittyvistä oikeuksistaan;

Or. fr

Tarkistus 33
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki liikkuvat
kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin mukaisista 
oikeuksistaan ulkomailla ollessaan; 

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki kansalaiset ovat 
tietoisia eurooppalaisen sairaanhoitokortin 
mukaisista oikeuksistaan ulkomailla 
ollessaan; kehottaa saattamaan kyseiset 
tiedot helposti saataville ja helposti 
ymmärrettäviksi;

Or. es

Tarkistus 34
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki liikkuvat 
kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin mukaisista 
oikeuksistaan ulkomailla ollessaan;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki liikkuvat 
kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin mukaisista 
oikeuksistaan ulkomailla ollessaan tai 
halutessaan käyttää terveydenhuoltoa 
toisessa jäsenvaltiossa;

Or. nl

Tarkistus 35
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki liikkuvat 
kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin mukaisista 
oikeuksistaan ulkomailla ollessaan;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ryhtymään asianmukaisiin 
toimenpiteisiin, jotta kaikki liikkuvat 
kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin mukaisista 
oikeuksistaan ulkomailla ollessaan ja jotta 
he voivat hyötyä niistä mahdollisimman 
helposti;

Or. fr

Tarkistus 36
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki liikkuvat
kansalaiset ovat tietoisia eurooppalaisen 
sairaanhoitokortin mukaisista 
oikeuksistaan ulkomailla ollessaan;

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että kaikki kansalaiset ovat 
tietoisia eurooppalaisen sairaanhoitokortin 
mukaisista oikeuksistaan ulkomailla 
ollessaan;

Or. fr
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Tarkistus 37
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotukset rajatylittävään 
terveydenhuoltoon pääsyn 
helpottamisesta; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita varmistamaan potilaiden 
oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä 
terveydenhuollossa 9 päivänä 
maaliskuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/24/EU ripeän ja 
tehokkaan täytäntöönpanon ja ottamaan 
asianmukaisesti huomioon 
universaalisuuden, laadukkaan hoidon 
saannin, oikeudenmukaisuuden ja 
yhteisvastuullisuuden periaatteet; 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
lisäksi jatkamaan etälääketieteen ja 
sähköisten terveydenhuoltopalvelujen 
laajaa käyttöä koskevaan tavoitteeseen 
pyrkimistä vuoteen 2020 mennessä ja 
tukee niin ikään pilottihankkeita, jotka on 
tarkoitettu suojatun verkkoyhteyden 
tarjoamiseen EU-kansalaisille 
potilastietojen tarkastelua varten ja 
potilaskertomusten yhteentoimivuuden 
varmistamiseen tarjoten potilaille näin 
terveydenhuollon jatkuvuutta;

Or. en

Tarkistus 38
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan ulkomailla saadun 
hoidon korvaamiseen liittyviä 
hallintomenettelyjä;

5. kehottaa jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan ulkomailla saadun 
hoidon korvaamiseen liittyviä 
hallintomenettelyjä ja varmistamaan, että 
niiden sosiaali- ja sairausvakuutuksesta 
vastaavat tahot ryhtyvät kaikkiin 
tarpeellisiin toimiin liikkuvien 
työntekijöiden riittävän suojan 
varmistamiseksi; 

Or. de

Tarkistus 39
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan ulkomailla saadun 
hoidon korvaamiseen liittyviä 
hallintomenettelyjä;

5. kehottaa jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan ulkomailla saadun 
hoidon korvaamiseen liittyviä 
hallintomenettelyjä ja vauhdittamaan 
toisessa jäsenvaltiossa aiheutuneiden 
terveydenhuoltokustannusten korvaamista 
mahdollisimman paljon;  

Or. en

Tarkistus 40
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan ulkomailla saadun 
hoidon korvaamiseen liittyviä 
hallintomenettelyjä; 

5. kehottaa jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan ulkomailla saadun 
hoidon korvaamiseen liittyviä 
hallintomenettelyjä, jotta korvaus 
maksettaisiin nykyistä nopeammin;
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Or. fr

Tarkistus 41
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa tarvetta edistää työllisyyden 
alan liikkuvuutta, koulutusta ja 
yrittäjyyttä siten, että poistetaan 
hallinnolliset esteet, yksinkertaistetaan 
menettelyitä ja lisätään tarvittavien 
tietojen saatavuutta, jotta 
yhtenäismarkkinoiden etuja saadaan 
hyödynnettyä täysin ja jotta samalla 
varmistetaan Euroopan sosiaalinen malli;

Or. el

Tarkistus 42
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita välittömästi 
yksinkertaistamaan julkisten hankintojen 
tarjouspyyntömenettelyjä, jotta 
varmistettaisiin kaikille eurooppalaisille 
yrityksille yhdenvertainen osallistuminen 
niihin, ja kannustamaan 
tarjouskilpailuun osallistuvia yrityksiä 
toimittamaan tietoja sosiaalisen vastuun 
tasostaan;

Or. fr

Tarkistus 43
Ramona Nicole Mănescu
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. suosittaa komissiolle ja jäsenvaltioille 
olemassa olevien olosuhteiden 
parantamista uusia yrittäjiä varten, jotta 
käytettäisiin nykyistä paremmin hyväksi 
heidän merkittävää potentiaaliaan uusien 
kestävien työpaikkojen luomisessa;

Or. en

Tarkistus 44
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI) tuettavan 
eurooppalaisen ammattikortin 
käyttöönottoa, jonka tavoitteena on 
helpottaa rajat ylittävää liikkuvuutta 
EU:ssa; uskoo, että tällainen väline 
auttaisi korjaamaan EU:n työmarkkinoiden 
jatkuvan epätasapainon;

6. pitää myönteisenä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI) tuettavan 
eurooppalaisen ammattikortin – jonka 
perusteet on ensin arvioitava –
käyttöönottoa, jonka tavoitteena on 
helpottaa rajat ylittävää liikkuvuutta 
EU:ssa; uskoo, että IMI:n avulla pystytään 
saavuttamaan nykyistä nopeampi 
yhteistyö kotijäsenvaltion ja kohdemaan 
välillä ja korjaamaan EU:n 
työmarkkinoiden jatkuva epätasapaino; 

Or. de

Tarkistus 45
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI) tuettavan 

6. pitää myönteisenä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI) tuettavan 
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eurooppalaisen ammattikortin 
käyttöönottoa, jonka tavoitteena on 
helpottaa rajat ylittävää liikkuvuutta 
EU:ssa; uskoo, että tällainen väline auttaisi 
korjaamaan EU:n työmarkkinoiden 
jatkuvan epätasapainon;

eurooppalaisen ammattikortin 
käyttöönottoa, jonka tavoitteena on 
helpottaa rajat ylittävää liikkuvuutta 
EU:ssa; uskoo, että tällainen väline, jonka 
avulla lisätään sosiaaliturvan 
yhdenmukaistamista, auttaisi korjaamaan 
EU:n työmarkkinoiden jatkuvan 
epätasapainon;

Or. fr

Tarkistus 46
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI) tuettavan 
eurooppalaisen ammattikortin 
käyttöönottoa, jonka tavoitteena on 
helpottaa rajat ylittävää liikkuvuutta 
EU:ssa; uskoo, että tällainen väline auttaisi 
korjaamaan EU:n työmarkkinoiden 
jatkuvan epätasapainon;

6. pitää myönteisenä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI) tuettavan 
eurooppalaisen ammattikortin 
käyttöönottoa, jonka tavoitteena on 
helpottaa hallinnollisia tehtäviä ja rajat 
ylittävää liikkuvuutta EU:ssa; uskoo, että 
tällainen väline auttaisi korjaamaan EU:n 
työmarkkinoiden jatkuvan epätasapainon;

Or. es

Tarkistus 47
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pitää myönteisenä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI) tuettavan 
eurooppalaisen ammattikortin 
käyttöönottoa, jonka tavoitteena on 
helpottaa rajat ylittävää liikkuvuutta 
EU:ssa; uskoo, että tällainen väline auttaisi 
korjaamaan EU:n työmarkkinoiden 

6. pitää myönteisenä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmällä (IMI) tuettavan 
eurooppalaisen ammattikortin 
käyttöönottoa, jonka tavoitteena on 
helpottaa vapaaehtoista rajat ylittävää 
liikkuvuutta EU:ssa; uskoo, että tällainen 
väline auttaisi korjaamaan EU:n 



AM\894681FI.doc 25/39 PE483.810v01-00

FI

jatkuvan epätasapainon; työmarkkinoiden jatkuvan epätasapainon;

Or. en

Tarkistus 48
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
koordinoimaan paremmin muodollisen ja 
muun kuin muodollisen koulutuksen, jotta 
tulevan työvoiman pätevyydet ovat
vertailtavissa;

7. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
koordinoimaan paremmin muun muassa 
muodollisen ja muun kuin muodollisen 
koulutuksen työmaailman kanssa, jotta 
tunnustettaisiin eri jäsenvaltioissa 
opintojen, työkokemuksen tai 
vapaaehtoistyön kautta hankitut taidot ja 
jotta tulevan työvoiman pätevyydet olisivat
vertailtavissa ja jotta näin tarjottaisiin 
kaikille eurooppalaisille nykyistä 
parempia avuja eri jäsenvaltioiden 
työmarkkinoille pääsyä varten;

Or. fr

Tarkistus 49
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
koordinoimaan paremmin muodollisen ja 
muun kuin muodollisen koulutuksen, jotta 
tulevan työvoiman pätevyydet ovat 
vertailtavissa;

7. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
koordinoimaan paremmin muodollisen ja 
muun kuin muodollisen koulutuksen, jotta 
tulevan työvoiman pätevyydet ovat 
vertailtavissa; korostaa tarvetta jatkaa 
pyrkimyksiä kansallisten 
varmentamisjärjestelmien 
yhdenmukaistamiseksi eurooppalaisen 
tutkintojen viitekehyksen avulla;

Or. es
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Tarkistus 50
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
koordinoimaan paremmin muodollisen ja 
muun kuin muodollisen koulutuksen, 
jotta tulevan työvoiman pätevyydet ovat 
vertailtavissa;

7. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
ottamaan käyttöön järjestelmän, jossa 
tunnustetaan muodollinen ja muu kuin 
muodollinen koulutus, ja koordinoimaan 
sitä nykyistä paremmin, jotta tulevan 
työvoiman pätevyydet ovat vertailtavissa;

Or. en

Tarkistus 51
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
koordinoimaan paremmin muodollisen ja 
muun kuin muodollisen koulutuksen, jotta 
tulevan työvoiman pätevyydet ovat 
vertailtavissa;

7. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
koordinoimaan paremmin muodollisen ja 
muun kuin muodollisen koulutuksen, jotta 
tulevan työvoiman pätevyydet, jotka voivat 
olla hyödyksi Euroopan yleisille 
työmarkkinoille ja parantaa tuottavuutta,
ovat vertailtavissa;

Or. en

Tarkistus 52
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
koordinoimaan paremmin muodollisen ja 
muun kuin muodollisen koulutuksen, jotta 
tulevan työvoiman pätevyydet ovat 
vertailtavissa;

7. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
parantamaan kielten oppimista pienestä 
pitäen ja koordinoimaan paremmin 
muodollisen ja muun kuin muodollisen 
koulutuksen, jotta tulevan työvoiman 
pätevyydet ovat vertailtavissa;

Or. fr

Tarkistus 53
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
koordinoimaan paremmin muodollisen ja 
muun kuin muodollisen koulutuksen, jotta 
tulevan työvoiman pätevyydet ovat 
vertailtavissa;

7. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
koordinoimaan paremmin muodollisen ja 
muun kuin muodollisen koulutuksen, jotta 
tulevan työvoiman pätevyydet ovat 
vertailtavissa ja helposti tunnustettavissa;

Or. en

Tarkistus 54
Milan Cabrnoch

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
koordinoimaan paremmin muodollisen ja 
muun kuin muodollisen koulutuksen, jotta 
tulevan työvoiman pätevyydet ovat 
vertailtavissa;

7. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 
koordinoimaan paremmin muodollisen ja 
muun kuin muodollisen koulutuksen, 
mukaan lukien elinikäinen oppiminen, 
jotta tulevan työvoiman pätevyydet ovat 
vertailtavissa;
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Or. cs

Tarkistus 55
Ria Oomen-Ruijten

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. katsoo, että oppilaitosten on 
annettava myöntämiensä todistusten 
liitteenä selvitys siitä, miten kansallisia 
todistuksia voidaan vertailla muiden 
jäsenvaltioiden, erityisesti naapurimaiden, 
todistusten kanssa ja miten niitä voidaan 
arvioida niiden rinnalla;

Or. nl

Tarkistus 56
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, 
että työntekijöiden syrjinnän torjumista 
koskevat EU:n direktiivit pannaan 
asianmukaisesti täytäntöön työntekijöiden 
liikkuvuuden yhteydessä;

Or. el

Tarkistus 57
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että ammattipätevyyden 
tunnustamista koskevassa 
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direktiivissä 2005/36/EY esitetty 
automaattisen tunnustamisen menetelmä 
on ollut onnistunut, ja kehottaa 
arvioimaan mahdollisuutta laajentaa sen 
käyttöä muihin ammatteihin;

Or. es

Tarkistus 58
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
välttämättömiä toimia saadakseen 
rakenne- ja koheesiorahaston tukia ja 
käyttämään saadut varat ammatilliseen 
koulutukseen liittyviin ohjelmiin, jotta pk-
yrityksiä tuettaisiin edelleen;

Or. en

Tarkistus 59
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota torjumaan täysin 
kaikki jäsenvaltioiden noudattamat syrjivät 
säännöt ja käytännöt;

8. kehottaa komissiota torjumaan täysin 
kaikki jäsenvaltioiden noudattamat syrjivät 
säännöt, käytännöt, kuten ulkomaisten 
opiskelijoiden syrjivät pääsymaksut, 
valvonnan, kuten tavarantuojien tai 
palveluja ulkomaille tarjoavien yrittäjien 
liioitellun valvonnan, ja vaatimukset, 
kuten laajan asiakirja-aineiston 
vaatimisen ulkomaiselta 
palveluntarjoajalta, joka haluaa perustaa 
yrityksen tiettyyn EU-valtioon; 

Or. en
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Tarkistus 60
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota torjumaan täysin 
kaikki jäsenvaltioiden noudattamat syrjivät 
säännöt ja käytännöt;

8. kehottaa komissiota torjumaan täysin 
kaikki jäsenvaltioiden noudattamat 
eurooppalaisiin työntekijöihin kohdistuvat 
syrjivät säännöt ja käytännöt ja kehottaa 
komissiota tämän vuoksi sitoutumaan 
asianmukaisiin menettelyihin, jos jokin 
jäsenvaltio ei noudata unionin 
lainsäädäntöä;

Or. fr

Tarkistus 61
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. kehottaa komissiota torjumaan täysin 
kaikki jäsenvaltioiden noudattamat syrjivät 
säännöt ja käytännöt; 

8. kehottaa komissiota torjumaan täysin 
kaikki jäsenvaltioiden noudattamat 
työelämää koskevat syrjivät säännöt ja 
käytännöt, jotka ovat Euroopan unionin 
lainsäädännön vastaisia;

Or. es

Tarkistus 62
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. katsoo, että sosiaali- ja 
työlainsäädäntöä, työehtosopimuksia, 
työmarkkinasuhteita, yhdenvertaista 
kohtelua ja samapalkkaisuusperiaatetta 
on noudatettava, suojeltava ja edistettävä; 
katsoo lisäksi, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 18 ja 
157 artiklassa vahvistettua 
samapalkkaisuutta on noudatettava ja 
sovellettava;

Or. en

Tarkistus 63
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
8 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 b. kehottaa komissiota valvomaan 
huolella direktiivin 2000/78/EY 
täytäntöönpanoa ja tosiasiallista 
soveltamista jäsenvaltioissa ja 
puuttumaan asiaan havaittuaan 
mahdollisia puutteita; kehottaa 
jäsenvaltioita ja neuvostoa asettamaan 
etusijalle uskonnosta tai vakaumuksesta, 
vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta 
suuntautumisesta riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen 
täytäntöönpanoa koskevan 
direktiiviehdotuksen hyväksymisen 
kiireellisesti;

Or. en

Tarkistus 64
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
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8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. painottaa, että työoloja on
parannettava ja lähetettyjen 
työntekijöiden asianmukainen suoja 
Euroopan unionissa on taattava 
syrjimättömästi; vaatii työntekijöiden 
lähettämistä koskevan direktiivin 
täytäntöönpanon ja soveltamisen 
parantamista tiiviissä yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa;  

Or. de

Tarkistus 65
Patrick Le Hyaric

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa komissiota asettamaan 
työntekijöiden oikeudet sekä 
työehtosopimusneuvotteluja ja 
kollektiivisia toimia koskevan 
perusoikeuden kilpailusääntöjen edelle; 

Or. fr

Tarkistus 66
Emilie Turunen
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että työvoiman liikkuvuus 
on yhdistettävä työntekijöiden oikeuksien 
turvaamiseen yhdenvertaisesti ja 
syrjimättömästi eivätkä työnantajat saa 
tulkita sitä mahdollisuudeksi alentaa 
palkkoja, leikata sosiaaliturvaa tai 
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yleisesti ottaen heikentää työoloja 
käyttämällä hyväkseen monimutkaisia 
sääntöjä; katsoo, että mahdollinen 
sosiaalinen polkumyynti saattaa myös 
vaikuttaa kansallisiin työmarkkinoihin, 
joten unionin sääntöjen 
täytäntöönpanoon on kiinnitettävä 
erityishuomiota;

Or. en

Tarkistus 67
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. korostaa, että tulevassa 
täytäntöönpanodirektiivissä olisi 
selvennettävä sääntöjä ja velvoitteita, 
joiden mukaisesti työntekijöitä muihin 
jäsenvaltioihin lähettävien yritysten olisi 
toimittava estääkseen väärinkäyttöä ja 
suojellakseen työntekijöitä; katsoo, että 
täytäntöönpanodirektiivillä olisi eritoten 
turvattava työehtosopimusneuvottelut ja 
kollektiiviset toimet, viranomaisten 
valvonta, alihankintarajoitukset ja 
yrityksen sellaisen päätoimialan 
määrittäminen, jota ei voida ulkoistaa 
eikä toteuttaa alihankintana, 
postilaatikkoyritysten synnyn 
ehkäiseminen, lähetettyjen työntekijöiden 
tiedonsaantioikeus ja sellaisten neuvo- ja 
tukirakenteiden luominen, jotka 
palvelevat lähetettyjä työntekijöitä heidän 
äidinkielellään jäsenvaltioissa Euroopan 
unionin ja ammattiliittojen tuella; 
painottaa, että Monti II -asetuksen pitäisi 
olla yleisesti sitova asetus, jossa 
taloudellisten vapauksien on 
nimenomaisesti kunnioitettava 
sisämarkkinoiden sosiaalisia oikeuksia, 
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muun muassa lakko-oikeutta mutta myös 
työehtosopimuksia, ja jossa sosiaaliset 
perusoikeudet asetetaan etusijalle 
konfliktitilanteessa sekä suojellaan ja 
ylläpidetään neuvotteluoikeutta, oikeutta 
yhteisiin toimiin ja lakko-oikeutta; 

Or. en

Tarkistus 68
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
9 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 b. vaatii sisällyttämään EU:n 
perussopimuksiin sosiaalisen kehityksen 
pöytäkirjan EU:n väestön elin- ja 
työolojen parantamista koskevan 
päätavoitteen mukaisesti; kehottaa 
komissiota lisäksi kaikilta osin
noudattamaan perussopimuksen 
9 artiklassa tarkoitettua sosiaalilauseketta 
ja sisällyttämään sitovan 
sosiaalilausekkeen kaikkeen keskeiseen 
sisämarkkinalainsäädäntöön, jotta 
varmistettaisiin, että kilpailusäännöt eivät 
heikennä perusoikeuksia ja että 
perusoikeuksien avulla suojellaan ja 
pidetään kiinni oikeudesta kollektiivisiin 
toimiin ja lakko-oikeudesta neljän 
vapauden yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 69
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
10 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa uudelleen komissiota 
arvioimaan eläkerahastoja koskevat eri 
säännöt ja toistaa tarpeen parantaa 
eläkkeen siirrettävyyttä, kun työnantaja 
vaihtuu.

10. kehottaa uudelleen komissiota 
arvioimaan eläkerahastoja koskevat eri 
säännöt ja toistaa tarpeen parantaa 
eläkkeen siirrettävyyttä, kun työnantaja 
vaihtuu; kehottaa komissiota 
vahvistamaan eläkejärjestelmien 
avoimuutta, investointistrategioita ja 
vakavaraisuutta koskevia säännöksiä, 
joiden myötä työmarkkinaosapuolien on 
osallistuttava prosessiin aikaisessa 
vaiheessa.

Or. en

Tarkistus 70
Jean-Luc Bennahmias

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa uudelleen komissiota 
arvioimaan eläkerahastoja koskevat eri 
säännöt ja toistaa tarpeen parantaa 
eläkkeen siirrettävyyttä, kun työnantaja 
vaihtuu.

10. kehottaa uudelleen komissiota 
arvioimaan eläkerahastoja koskevat eri 
säännöt ja toistaa tarpeen parantaa 
eläkkeen siirrettävyyttä, kun työnantaja 
vaihtuu, mutta myös silloin, kun 
työnantajan toimipaikka on toisessa 
maassa.

Or. fr

Tarkistus 71
Philippe Boulland

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa uudelleen komissiota 
arvioimaan eläkerahastoja koskevat eri 

10. kehottaa uudelleen komissiota 
arvioimaan eläkerahastoja koskevat eri 
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säännöt ja toistaa tarpeen parantaa 
eläkkeen siirrettävyyttä, kun työnantaja 
vaihtuu.

säännöt ja toistaa tarpeen parantaa 
eläkkeen siirrettävyyttä, kun työnantaja 
vaihtuu ja tämän toimipaikka on toisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. fr

Tarkistus 72
Nadja Hirsch

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. kehottaa uudelleen komissiota 
arvioimaan eläkerahastoja koskevat eri 
säännöt ja toistaa tarpeen parantaa
eläkkeen siirrettävyyttä, kun työnantaja 
vaihtuu.

10. kehottaa uudelleen komissiota 
arvioimaan eläkerahastoja koskevat eri 
säännöt ja toistaa tarpeen parantaa 
eläkkeen, erityisesti työeläkkeen
siirrettävyyttä, kun työnantaja vaihtuu.

Or. de

Tarkistus 73
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. panee tyytyväisenä merkille 
komission sitoumuksen toistaa 
säännöllisesti tutkimus sisämarkkinoiden 
toimintaa koskevista kansalaisten 
näkemyksistä ja huolista; kehottaa 
komissiota kuitenkin toteuttamaan 
yksityiskohtaisen tutkimuksen liikkuvien 
EU:n kansalaisten kohtaamista 
konkreettisista ongelmista kaikissa 
jäsenvaltioissa ja esittämään konkreettisia 
ehdotuksia toimista, joihin olisi 
ryhdyttävä EU:n tai jäsenvaltioiden 
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tasolla; 

Or. en

Tarkistus 74
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. vaatii jäsenvaltioita toteuttamaan 
kaikki tarvittavat toimet, jotta 
parannettaisiin oikeudellisesti ja 
käytännön tasolla eläkkeiden 
siirrettävyyttä sekä pidettäisiin kiinni 
työntekijöiden liikkuvuudesta ja 
tehokkaasta pääsystä Euroopan 
sisämarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 75
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. toteaa, että julkiset hankinnat ovat 
keskeinen markkinapohjainen väline, 
joka vaikuttaa kestävän työllisyyden ja 
kestävien työehtojen edistämiseen; 
kehottaa, että sosiaalisten normien ja 
työehtosopimusten ja lakisääteisen 
vähimmäispalkan ja -palkkioiden 
maksamisen noudattamisesta sopimuksen 
voimassaoloaikana ja tuotantopanosten ja 
toimitusketjun osalta tehdään sopimusten 
tekoa edellyttävä sitova peruste, jotta 
voidaan varmistaa samassa paikassa 
tehtävän samanarvoisen työn 
samapalkkaisuusperiaatteen 
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noudattaminen; 

Or. en

Tarkistus 76
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
10 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 b. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön selkeän lainsäädännön, jossa 
yleishyödylliset sosiaalipalvelut
määritellään ennemmin perusoikeuksien 
kuin talousnäkymien pohjalta, jossa 
lujitetaan toissijaisuusperiaatetta ja 
paikallisen itsehallinnon periaatetta ja 
rajataan yleishyödylliset sosiaalipalvelut 
markkinasääntöjen soveltamisalan 
ulkopuolelle; 

Or. en

Tarkistus 77
Jutta Steinruck

Lausuntoluonnos
10 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 c. katsoo, että pk-yritysten 
vapautuksiin tai yksinkertaiseen 
järjestelmään liittyvät tulevan 
lainsäädännön osat koskevat pääasiassa 
sosiaalipolitiikkaa ja että vapautukset ja 
yksinkertaiset järjestelmät sosiaaliasioissa 
ovat epäasianmukaisia ja vaarallisia 
työntekijän terveyden ja turvallisuuden 
näkökulmasta, ja muistuttaa, että 
työmarkkinaosapuolet on otettava 
mukaan työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa 
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koskevan lainsäädännön tarkistamiseen 
perussopimuksen mukaisesti; katsoo, että 
vähäriskistä toimintaa harjoittavien 
yritysten vapauttaminen kirjallisesta 
riskien arvioinnista lisää työntekijöiden 
altistumista työpaikalla esiintyville 
riskeille ja että mikroyritysten 
vapauttamisesta aiheutuvat kustannukset 
olisi laskettava ottaen huomioon 
lisääntyneet vahinkoriskit ja muut 
terveys- ja turvallisuusongelmat; 
vastustaa komission ehdotusta, jonka 
mukaan pienille yrityksille sallittaisiin 
muita yksinkertaisempi järjestelmä tai ne 
vapautettaisiin työntekijöiden lähettämistä 
koskevan tulevan 
täytäntöönpanodirektiivin ja kolmansien 
maiden kansalaisten maahantulon ja 
oleskelun edellytyksistä kausityötä varten 
annetun direktiivin soveltamisesta, koska 
mikroyritysten vapauttaminen näiden 
kahden uuden lainsäädäntövälineen 
soveltamisesta tekisi lähetettyjen 
työntekijöiden ja siirtotyöläisten 
yhdenvertaisen kohtelun varmistamisen 
mahdottomaksi ja heikentäisi edelleen 
työntekijöiden lähettämistä koskevan 
direktiivin tavoitetta, jonka mukaan 
lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia on 
suojeltava;

Or. en


