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neuvoston direktiivin 2010/18/EU muuttamisesta Mayotten aseman muuttumisen vuoksi. 
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Puheenjohtajavaltion ehdottamat muutokset on lihavoitu ja alleviivattu

Ehdotus:

NEUVOSTON DIREKTIIVI

neuvoston direktiivin 2010/18/EU muuttamisesta Mayotten aseman muuttumisen vuoksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 349 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon 1,

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

                                               
1 EUVL
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eurooppa-neuvosto muutti päätöksellään 2012/419/EU 1 Mayotten aseman Euroopan 

unioniin nähden 1 päivästä tammikuuta 2014. Tämän vuoksi Mayotte lakkaa kyseisestä 

päivämäärästä olemasta merentakainen alue ja siitä tulee Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 349 artiklassa ja 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu unionin 

syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue. Mayotten oikeudellisen aseman muuttumisen 

seurauksena Mayotteen sovelletaan unionin oikeutta [...] 1 päivästä tammikuuta 2014. 

On kuitenkin aiheellista ottaa käyttöön tiettyjä unionin oikeuden soveltamisen 

erityisedellytyksiä koskevia erityistoimenpiteitä, jotka ovat perusteltuja Mayotten, joka on 

uusi syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue, erityisen rakenteellisen, sosiaalisen ja 

taloudellisen tilanteen vuoksi.

(2) Ottaen huomioon Mayotten erityinen rakenteellinen, taloudellinen ja sosiaalinen tilanne ja 

erityisesti se, että sen työmarkkinat ovat kehittymättömät ja työllisyysaste matala johtuen 

sen syrjäisestä sijainnista, saaristoluonteesta, vaikeasta pinnanmuodostuksesta sekä 

ilmastosta, [...] olisi myönnettävä lisäaikaa BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n 

ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen 

täytäntöönpanosta ja direktiivin 96/34/EY kumoamisesta 8 päivänä maaliskuuta 2010 

annetun neuvoston direktiivin 2010/18/EU 2 täytäntöönpanoa varten [...], jotta varmistetaan 

tasa-arvoisen kohtelun asteittainen toteutuminen vanhempainvapaan erityisalalla ja estetään 

[...] uuden syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan alueen asteittaisen talouskehityksen 

horjuminen [...]. Säännösten saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä myönnettävän 

lisäajan pitäisi [...] voida parantaa Mayotten epäedullista rakenteellista, sosiaalista ja 

taloudellista tilannetta uutena syrjäisimpiin alueisiin kuuluvana alueena, [...] .

(3) Sen vuoksi direktiiviä 2010/18/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

                                               
1 EUVL 204, 31.7.2012, s. 131.
2 EUVL 68, 18.3.2010, s. 13.
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1 artikla

Lisätään direktiivin 2010/18/EU 3 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti: 

"Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, siinä tarkoitettu lisäaika päättyy 

SEUT 349 artiklassa tarkoitettuihin syrjäisimpiin alueisiin kuuluvan Mayotten osalta 

31 päivänä joulukuuta 2018.”

2 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu Ranskan tasavallalle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tehty Brysselissä 

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja
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