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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltioiden kansalaisten 
tietoisuus unionin kansalaisuudesta 
ammentaa voimansa osittain 
työllistymismahdollisuuksista muualla 
sisämarkkinoilla, joten oikeus asua ja 
työskennellä muussa unionin 
jäsenvaltiossa on perussopimuksissa 
tunnustettu unionin kansalaisuuden 
peruspilari ja yksi unionin 
perusvapauksista.

Or. en

Perustelu

Henkilöiden vapaa liikkuvuus on oikeus, jota ei voida evätä EU:n kansalaisilta, ja siihen 
sisältyy henkilön oikeus työskennellä, opiskella tai asua haluamassaan jäsenvaltiossa. Sen 
vuoksi on turvattava kaikki edellytykset työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä vapaan 
liikkuvuuden harjoittamiseksi, jotta vältetään sosiaalinen polkumyynti. Minkäänlaista 
syrjintää heidän työskentelymaassaan ei voida hyväksyä, vaan on taattava kaikki oikeudet, 
myös julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan saatavuus sekä ammattiyhdistysoikeudet.

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Unionin kansalaisuuteen liittyvät 
oikeudet sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan. Perusoikeuskirjan 
johdanto-osan mukaan unioni "asettaa 

(3) Unionin kansalaisuuteen liittyvät 
oikeudet sisältyvät Euroopan unionin 
perusoikeuskirjaan. Perusoikeuskirjan 
johdanto-osan mukaan unioni "perustuu 
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ihmisen toimintansa keskipisteeksi 
ottamalla käyttöön unionin kansalaisuuden 
ja luomalla vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen". Perusoikeuskirjan V 
luvussa määrätään "kansalaisten oikeudet", 
joihin kuuluu 45 artiklan mukaan jokaisen 
unionin kansalaisen oikeus vapaasti liikkua 
ja oleskella jäsenvaltioiden alueella. 

ihmisarvon, vapauden, 
yhdenvertaisuuden ja yhteisvastuun 
jakamattomiin ja yleismaailmallisiin 
arvoihin" ja "asettaa ihmisen toimintansa 
keskipisteeksi ottamalla käyttöön unionin 
kansalaisuuden ja luomalla vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen". 
Perusoikeuskirjan V luvussa määrätään 
"kansalaisten oikeudet", joihin kuuluu 
45 artiklan mukaan jokaisen unionin 
kansalaisen oikeus vapaasti liikkua ja 
oleskella jäsenvaltioiden alueella, ja tämä 
oikeus voidaan perussopimusten 
mukaisesti myöntää jäsenvaltion alueella 
laillisesti oleskeleville kolmansien maiden 
kansalaisille.

Or. en

Perustelu

Kuten komissio toteaa kertomuksessaan neuvostolle bulgarialaisten ja romanialaisten 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevien siirtymäjärjestelyjen toimivuudesta, 
jäsenvaltion alueella laillisesti oleskeleville kolmansista maista tulleille työntekijöille ja 
heidän perheenjäsenilleen myönnetään samat oikeudet kuin kaikille EU:n jäsenvaltiossa 
asuville kansalaisille. Tästä syystä näiden kansalaisten jättäminen Euroopan kansalaisten 
teemavuoden (2013) ulkopuolelle merkitsisi syrjintää ja erilaista kohtelua Euroopassa, jonka 
pitäisi olla moniarvoinen ja monikulttuurinen.

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kun on kyse siirtotyöläisten 
oikeuksista ja liikkuvuuteen liittyvistä 
eduista niin unionin kuin sen 
jäsenvaltioiden talouksien kannalta, 
keskeinen tekijä tätä alaa koskevan 
unionin lainsäädännön tehokkaassa 
täytäntöönpanossa on työntekijöiden, 
heidän perheenjäsentensä ja 
asianosaisten tietoisuuden lisääminen 
heidän oikeuksistaan ja 
mahdollisuuksistaan sekä vapaan 
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liikkuvuuden harjoittamiseksi saatavilla 
olevista välineistä.

Or. en

Perustelu

Kansalaisten saatavilla olevat tiedot heidän kansalais-, sosiaalisista ja työoikeuksistaan ovat 
riittämättömät, mikä merkitsee vakavaa estettä EU:n työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle. 
On erittäin tärkeää, että kansalaisille tiedotetaan hyvin heidän oikeuksistaan heidän 
muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon, jotta vältetään työnantajien harjoittama hyväksikäyttö.

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Liikkumisen vapaus ja työntekijöiden 
liikkuvuus auttavat erityisesti paneutumaan 
seuraamuksiin, joita työmarkkinoille 
aiheutuu väestörakenteen muutoksesta, 
minkä lisäksi ne edistävät ihmisten 
työllistettävyyttä ja parantavat Euroopan 
teollisuudenalojen kilpailukykyä. Vapaa 
liikkuvuus kuuluu unionin lainsäädännössä 
myönnettyjen oikeuksien, kuten kuluttajien 
oikeuden hankkia tavaroita ja palveluita tai
matkustajien ja matkailijoiden oikeuksien, 
perusedellytyksiin, ja samalla se myös 
edistää näiden oikeuksien käyttöä. Vapaata 
liikkuvuutta helpottamalla voidaan siten
edistää kansalaisten mahdollisuuksia 
hyötyä täysimääräisesti 
yhtenäismarkkinoista, minkä lisäksi se on 
yksi keskeinen kasvun aikaansaaja.

(7) Liikkumisen vapaus ja työntekijöiden 
liikkuvuus auttavat erityisesti paneutumaan 
seuraamuksiin, joita työmarkkinoille 
aiheutuu tuotantorakenteiden 
muutoksesta, uusista työmuodoista ja 
väestörakenteen muutoksesta, minkä 
lisäksi ne edistävät ihmisten 
työllistettävyyttä ja parantavat Euroopan 
teollisuudenalojen kilpailukykyä. Vapaa 
liikkuvuus kuuluu unionin lainsäädännössä 
myönnettyjen oikeuksien, kuten kuluttajien 
oikeuden hankkia tavaroita ja palveluita,
matkustajien ja matkailijoiden oikeuksien 
tai työntekijöiden työ- ja 
ammattiyhdistysoikeuksien, 
perusedellytyksiin, ja samalla se myös 
edistää näiden oikeuksien käyttöä, ja sen 
avulla voidaan varmistaa, että 
siirtotyöläisiä kohdellaan yhdenvertaisesti 
eikä heitä käytetä halpatyövoimana. 
Vapaata liikkuvuutta helpottamalla voidaan 
edistää kansalaisten mahdollisuuksia 
hyötyä täysimääräisesti 
yhtenäismarkkinoista, mutta työvoiman 
liikkuvuuteen olisi yhdistettävä 
työntekijöiden sosiaaliturvan ja 
ammattiyhdistysoikeuksien takaaminen 
eivätkä työnantajat saisi pitää sitä 
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tilaisuutena alentaa palkkoja, heikentää 
sosiaaliturvaa tai yleensä polkea 
työehtoja.

Or. en

Perustelu

Oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen ei voida evätä EU:n kansalaisilta, ja siihen sisältyy 
henkilön oikeus työskennellä, opiskella tai asua valitsemassaan jäsenvaltiossa. Sen vuoksi on 
turvattava kaikki edellytykset työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä vapaan 
liikkuvuuden harjoittamiseksi, jotta vältetään sosiaalinen polkumyynti sekä ulkomaisten 
työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä hyväksikäyttö. Erityisesti on taattava 
yhdenvertaisuus julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan saatavuudessa sekä 
ammattiyhdistysoikeuksissa.

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Unionin kansalaiset arvostavat suuresti 
oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella ja pitävät sitä 
yhtenä keskeisistä unionin 
kansalaisuudesta johtuvista 
henkilökohtaisista oikeuksista. Se ilmentää 
Euroopan yhdentymisen merkitystä ja 
edistää sen ymmärtämistä sekä tukee 
kansalaisten osallistumista Euroopan 
unionin rakentamiseen. Kansalaiset, jotka 
laajentavat elinpiiriään kansallisten 
rajojensa ulkopuolelle matkustamalla
toiseen jäsenvaltioon tai asettumalla siihen 
asumaan, huomaavat, että unionin 
lainsäädäntö tarjoaa heille monia oikeuksia 
rajatylittävissä tilanteissa, ja näitä 
oikeuksia myös käytetään. Oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun 
tekee siten unionin kansalaisuudesta osan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää.

(8) Unionin kansalaiset arvostavat suuresti 
oikeutta liikkua, työskennellä ja oleskella 
vapaasti jäsenvaltioiden alueella ja pitävät 
sitä yhtenä keskeisistä unionin 
kansalaisuudesta johtuvista 
henkilökohtaisista oikeuksista ja 
henkilökohtaisena 
kehittymismahdollisuutena ammatillisella 
tasolla. Se ilmentää Euroopan 
yhdentymisen merkitystä ja edistää sen 
ymmärtämistä sekä tukee kansalaisten 
osallistumista Euroopan unionin 
rakentamiseen. Kansalaiset, jotka 
laajentavat elinpiiriään kansallisten 
rajojensa ulkopuolelle matkustamalla 
toiseen jäsenvaltioon tai asettumalla siihen 
asumaan, huomaavat, että unionin 
lainsäädäntö tarjoaa heille monia oikeuksia 
rajatylittävissä tilanteissa, ja näitä 
oikeuksia myös käytetään. Oikeus 
vapaaseen liikkuvuuteen ja oleskeluun 
tekee siten unionin kansalaisuudesta osan 
kansalaisten jokapäiväistä elämää.
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Or. en

Perustelu

Mahdollisuutta työskennellä, opiskella tai asua toisessa maassa voidaan pitää keinona 
henkilökohtaiseen kehittymiseen ja ammattipätevyyden lisäämiseen. On kuitenkin 
välttämätöntä edistää ja tukea kaikki oikeudet takaavien työpaikkojen luomista kaikissa 
jäsenvaltioissa, jotta henkilöt voisivat tosiasiallisesti työskennellä haluamassaan paikassa 
eikä heidän olisi pakko lähteä kotimaastaan vain siksi, että työehdot ovat siellä heikot.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
ja oleskeluun perustuukin vankasti EU:n 
primaarioikeuteen ja vaikka sitä on 
kehitetty merkittävästi johdetussa 
oikeudessa, kansalaiset huomaavat 
oikeuksia käyttäessään, että lainsäädännön 
ja käytännön elämän välillä on kuitenkin 
vielä kuilu. Sen lisäksi, että liikkuvuuden 
edut eivät ole aina selviä, unionin 
kansalaiset kokevat unionin toisessa 
maassa asumiseen ja työskentelemiseen 
liittyvän liikaa käytännön esteitä.

(9) Vaikka oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
ja oleskeluun perustuukin vankasti EU:n 
primaarioikeuteen ja vaikka sitä on 
kehitetty merkittävästi johdetussa 
oikeudessa ja unionin ohjelmissa pyritään 
edistämään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta tai ammatillista liikkuvuutta, 
kansalaiset huomaavat oikeuksia 
käyttäessään, että lainsäädännön ja 
käytännön elämän välillä on kuitenkin 
vielä kuilu. Sen lisäksi, että liikkuvuuden 
edut eivät ole aina selviä, unionin 
kansalaiset kokevat unionin toisessa 
maassa asumiseen ja työskentelemiseen 
liittyvän liikaa käytännön esteitä ja heillä 
on usein kansalaisuuteensa,
yhteiskunnalliseen asemaansa ja 
siviilisäätyynsä liittyviä vaikeuksia, koska 
jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
oikeudellisia ja hallinnollisia toimia, jotka 
eivät perustu unionin sääntöihin tai joita 
tulkitaan unionin oikeuden vastaisesti, 
mitä ei voida hyväksyä.

Or. en

Perustelu

Kansalaisten saatavilla olevat tiedot heidän kansalais-, sosiaalisista ja työoikeuksistaan ovat 
riittämättömät, mikä merkitsee vakavaa estettä EU:n työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle. 
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On erittäin tärkeää, että kansalaisille tiedotetaan hyvin heidän oikeuksistaan heidän 
muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon, jotta vältetään työnantajien harjoittama hyväksikäyttö.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevan unionin 
lainsäädännön nojalla jäsenvaltiot eivät 
saa harjoittaa unionin siirtotyöläisiä ja 
heidän perheitään kohtaan suoraa tai 
välillistä kansalaisuuteen perustuvaa 
syrjintää työhön liittyvissä asioissa. Se 
myös oikeuttaa unionin siirtotyöläiset 
yhdenvertaiseen kohteluun asioissa, jotka 
liittyvät vero- ja sosiaalietuuksiin, 
ammattiliittojen jäsenyyteen ja julkiseen 
asuntotuotantoon sekä heidän lastensa 
mahdollisuuksiin saada yleissivistävää ja 
ammatillista koulutusta ja 
oppisopimuskoulutusta.

Or. en

Perustelu

Kuten komissio toteaa kertomuksessaan1 neuvostolle bulgarialaisten ja romanialaisten 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevien siirtymäjärjestelyjen toimivuudesta, 
jäsenvaltion alueella laillisesti oleskeleville kolmansista maista tulleille työntekijöille ja 
heidän perheenjäsenilleen myönnetään samat oikeudet kuin kaikille EU:n jäsenvaltiossa 
asuville kansalaisille. Heille on sen vuoksi taattava kaikki oikeudet heidän muuttaessaan 
toiseen jäsenvaltioon. Yhdenvertainen kohtelu on taattava erityisesti asioissa, jotka koskevat 
julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan saatavuutta, ammattiyhdistysoikeuksia ja 
perheenyhdistämistä.

                                               
1 KOM(2011)0729 lopullinen, 11.11.2011.
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Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Koska oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
parantaa huomattavasti ihmisten elämän 
laatua, on erittäin tärkeää, että tietoa tästä 
oikeudesta ja sen käyttämisen ehdoista on 
saatavana mahdollisimman laajalti. 
Kaikilla unionin kansalaisilla on oikeus 
harjoittaa vapaata liikkuvuutta, joten 
tiedotuskampanjoita olisi järjestettävä 
kaikkialla unionissa.

(11) Koska oikeus vapaaseen liikkuvuuteen 
parantaa huomattavasti ihmisten elämän 
laatua, on erittäin tärkeää, että tietoa tästä 
oikeudesta ja sen käyttämisen ehdoista on 
saatavana mahdollisimman laajalti. 
Kaikilla unionin kansalaisilla, jäsenvaltion 
alueella laillisesti oleskelevat kolmansien 
maiden kansalaiset tai heidän 
perheenjäsenensä, jotka ovat kolmansien 
maiden kansalaisia, ja muut unionin 
kansalaisen mukana tulevat tai häntä 
myöhemmin seuraavat perheenjäsenet 
(kuten avopuolisot) mukaan luettuina, on 
oikeus harjoittaa vapaata liikkuvuutta, 
joten tiedotuskampanjoita olisi järjestettävä 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltion alueella laillisesti oleskeleville kolmansista maista tulleille työntekijöille ja 
heidän perheenjäsenilleen on taattava samat oikeudet kuin kaikille EU:n jäsenvaltiossa 
asuville kansalaisille. Tästä syystä näiden kansalaisten jättäminen Euroopan kansalaisten 
teemavuoden (2013) ulkopuolelle merkitsisi syrjintää ja erilaista kohtelua Euroopassa, jonka 
pitäisi olla moniarvoinen ja monikulttuurinen.

Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta unionin kansalaiset voisivat 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, 
haluavatko he käyttää oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen, ei kuitenkaan 
riitä, että heille tiedotetaan oikeudesta 
vapaaseen liikkuvuuteen sinänsä; 

(12) Jotta unionin kansalaiset voisivat 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, 
haluavatko he käyttää oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen, ei kuitenkaan 
riitä, että heille tiedotetaan oikeudesta 
vapaaseen liikkuvuuteen sinänsä; 
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ratkaisevan tärkeää on, että heillä on 
riittävästi tietoa muista oikeuksista, jotka 
unionin lainsäädäntö takaa heille 
rajatylittävissä yhteyksissä. Vain jos heillä 
on tietoa kyseisistä oikeuksista, he voivat 
käyttää niitä täysimääräisesti, jos he 
päättävät hyödyntää oikeutta vapaaseen 
liikkuvuuteen.

ratkaisevan tärkeää on, että heillä on 
riittävästi tietoa työoikeuksistaan, jotka 
unionin työlainsäädäntö takaa heille 
rajatylittävissä yhteyksissä. Vain jos heillä 
on tietoa kyseisistä oikeuksista, he voivat 
käyttää niitä täysimääräisesti ja suojata 
työoikeuksiaan ilman syrjintää, jotta 
vapaata liikkuvuutta ei koskaan käytetä 
eriarvoisen kohtelun tai palkkoja 
koskevan ja sosiaalisen polkumyynnin 
edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Kaikille työntekijöille on tiedotettava heidän oikeuksistaan, erityisesti työoikeuksista. 
Työntekijöiden saatavilla on oltava tietoa työoikeuksista kussakin jäsenvaltiossa, jotta 
vältetään työnantajien harjoittama hyväksikäyttö, palkkaerot ja sosiaalinen polkumyynti.

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kansalaisille olisi lisäksi 
tiedotettava EURES-verkostosta, kun kyse 
on työvoiman liikkuvuudesta unionissa ja 
erityisesti rajatylittävillä alueilla, ja sen 
panoksesta työvoiman liikkuvuuden 
edistämiseen kaikkialla unionissa, sillä se 
tarjoaa kaikille kansalaisille, myös 
vammaisille henkilöille, jotka aikovat 
työskennellä ulkomailla toisessa 
jäsenvaltiossa, tietoa avoimista 
työpaikoista, maahanmuuttoon liittyvistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista, 
yleissivistävistä ja ammatillisista 
koulutusmahdollisuuksista sekä työ- ja 
elinoloista.

Or. en
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Perustelu

Henkilöiden vapaa liikkuvuus on oikeus, jota ei voida evätä EU:n kansalaisilta, ja siihen 
sisältyy henkilön oikeus työskennellä, opiskella tai asua haluamassaan paikassa. EURES-
verkoston avulla voidaan välittää tietoa oikeuksista ja työskentelymahdollisuuksista muissa 
EU:n jäsenvaltioissa.

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– lisätä unionin kansalaisten tietoa siitä, 
miten he voivat konkreettisesti hyötyä 
EU:n laajuisista oikeuksista ja 
toimintatavoista toisessa jäsenvaltiossa 
asuessaan, ja kannustaa heitä osallistumaan 
aktiivisesti unionin politiikan aloja ja 
aihealueita käsitteleviin 
kansalaisfoorumeihin

– lisätä unionin kansalaisten tietoa siitä, 
miten he voivat konkreettisesti hyötyä 
EU:n laajuisista oikeuksista ja 
toimintatavoista toisessa jäsenvaltiossa 
asuessaan ja työskennellessään, ja 
kannustaa heitä osallistumaan aktiivisesti 
unionin politiikan aloja ja aihealueita 
käsitteleviin kansalaisfoorumeihin

Or. en

Perustelu

Henkilöiden vapaa liikkuvuus on oikeus, jota ei voida evätä EU:n kansalaisilta, ja siihen 
sisältyy henkilön oikeus työskennellä, opiskella tai asua haluamassaan jäsenvaltiossa.

Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– edistää keskustelua unionin 
kansalaisuuteen erottamattomasti kuuluvan 
vapaan liikkuvuuden oikeuden 
vaikutuksista ja sen tuomista 
mahdollisuuksista, etenkin kun on kyse 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
lujittamisesta ja unionin kansalaisten 
keskinäisen ymmärryksen sekä unionin ja 
kansalaisten välisen yhteyden 
vahvistamisesta. 

– edistää keskustelua unionin 
kansalaisuuteen erottamattomasti kuuluvan 
vapaan liikkuvuuden oikeuden 
vaikutuksista ja sen tuomista 
mahdollisuuksista ilman kansalaisuuteen 
tai etniseen alkuperään perustuvaa 
syrjintää, etenkin kun on kyse sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden lujittamisesta ja 
unionin kansalaisten keskinäisen 
ymmärryksen sekä unionin ja kansalaisten 
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välisen yhteyden vahvistamisesta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltion alueella laillisesti oleskeleville kolmansista maista tulleille työntekijöille ja 
heidän perheenjäsenilleen on taattava samat oikeudet kuin kaikille EU:n jäsenvaltiossa 
asuville kansalaisille. Tästä syystä näiden kansalaisten jättäminen Euroopan kansalaisten 
teemavuoden (2013) ulkopuolelle merkitsisi syrjintää ja erilaista kohtelua Euroopassa, jonka 
pitäisi olla moniarvoinen ja monikulttuurinen.

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– edistää toimia, joiden tavoitteena on 
torjua kansalaisuuteen perustuvaa 
syrjintää, jotta voidaan poistaa 
ennakkoluulot, jotka vaikuttavat 
kansalaisten vapaan liikkuvuuden 
oikeuteen sekä oikeuteen työskennellä ja 
asua toisessa jäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

Kansalaisten saatavilla olevat tiedot heidän kansalais-, sosiaalisista ja työoikeuksistaan ovat 
riittämättömät, mikä merkitsee vakavaa estettä EU:n työntekijöiden vapaalle liikkuvuudelle. 
On erittäin tärkeää, että kansalaisille tiedotetaan hyvin heidän oikeuksistaan heidän 
muuttaessaan toiseen jäsenvaltioon, jotta vältetään työnantajien harjoittama hyväksikäyttö.

Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– konferenssit ja tapahtumat, joilla 
edistetään keskustelua ja lisätään 
tietoisuutta vapaata liikkuvuutta ja 
oleskelua koskevan oikeuden ja 

– konferenssit ja tapahtumat, joilla 
edistetään keskustelua ja lisätään
tietoisuutta vapaata liikkuvuutta ja 
oleskelua koskevan oikeuden ja 
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yleisemmin unionin kansalaisten 
oikeuksien merkityksestä ja niiden 
tuomista eduista;

yleisemmin unionin kansalaisten 
oikeuksien, toiseen jäsenvaltioon 
muuttavan unionin kansalaisen mukana 
tulevien tai häntä myöhemmin seuraavien 
sellaisten perheenjäsenten, jotka ovat 
kolmansien maiden kansalaisia, oikeudet 
mukaan luettuina, merkityksestä ja niiden 
tuomista eduista;

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltion alueella laillisesti oleskeleville kolmansista maista tulleille työntekijöille ja 
heidän perheenjäsenilleen on taattava samat oikeudet kuin kaikille EU:n jäsenvaltiossa 
asuville kansalaisille. Tästä syystä näiden kansalaisten jättäminen Euroopan kansalaisten 
teemavuoden (2013) ulkopuolelle merkitsisi syrjintää ja erilaista kohtelua Euroopassa, jonka 
pitäisi olla moniarvoinen ja monikulttuurinen.

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– monikielisten Europe Direct- ja Sinun 
Eurooppasi -verkkoportaalien aseman ja 
näkyvyyden vahvistaminen tärkeimpinä 
keskitettyinä tietojärjestelminä unionin 
kansalaisten oikeuksista;

– monikielisten Europe Direct-, Sinun 
Eurooppasi- ja EURES-verkkoportaalien
aseman ja näkyvyyden vahvistaminen 
tärkeimpinä keskitettyinä tietojärjestelminä 
unionin kansalaisten oikeuksista ja 
tiedonlähteinä työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä oikeuksista 
työskentelymaassa sekä Nuoret liikkeellä 
-aloitteen kaltaisista aloitteista;

Or. en

Perustelu

Henkilöiden vapaa liikkuvuus on oikeus, jota ei voida evätä EU:n kansalaisilta, ja siihen 
sisältyy henkilön oikeus työskennellä, opiskella tai asua haluamassaan paikassa. EURES-
verkoston avulla voidaan välittää tietoa oikeuksista ja työskentelymahdollisuuksista muissa 
EU:n jäsenvaltioissa.
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