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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti tämän komission ehdotuksen tavoitteisiin, joilla se pyrkii 
toteuttamaan toimeksiantonsa ja saamaan aikaan hyödyllisen välineen EU:n ja kolmansien 
maiden välisten sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten suhteiden vahvistamiseksi 
entisestään. Hän katsoo, että ehdotus tarjoaa hyvän perustan, jota on kehitettävä laajalla 
vuoropuhelulla ja mielipiteenvaihdolla. Tavoitteena on edistää mahdollisimman hyvin taitojen 
ja osaamisen siirtämistä ja lisätä EU:n kilpailukykyä sekä taata samalla, että kolmansien 
maiden kansalaisten eri ryhmiä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Valmistelija katsoo, että 
muuttovirtojen parempi hallinta on olennaisen tärkeää EU:n yhteisen maahanmuuttopolitiikan 
kehittämisen ja Eurooppa 2020 -strategian tehokkaamman toteuttamisen kannalta. 

Komission ehdotus on muodoltaan direktiivi, jolla muutetaan direktiivejä 2004/114/EY ja 
2005/71/EY ja laaditaan ne uudelleen. Sen tarkoituksena on optimoida edut paremmin, joten 
siinä saatetaan politiikkaympäristö ajan tasalle ja pyritään korjaamaan molempien direktiivien 
täytäntöönpanokertomuksissa esitetyt puutteet ja torjumaan riskit asianmukaisesti. 

Komission muutetulla ja uudelleen laaditulla ehdotuksella pyritään parantamaan kolmansista 
maista tuleviin tutkijoihin, opiskelijoihin, vaihto-oppilaisiin, palkattomiin harjoittelijoihin ja 
vapaaehtoistyöntekijöihin sovellettavia säännöksiä. Siinä pyritään myös soveltamaan yhteisiä 
säännöksiä kahteen uuteen kolmansien maiden kansalaisten ryhmään, palkallisiin 
harjoittelijoihin ja au paireihin, joita varten ei vielä ole laillisesti hyväksyttyä yhteistä 
sääntelyä.

Nykyiset olosuhteet ja haasteet vahvistavat tarvetta parantaa direktiiviä ja laatia se uudelleen. 
Tällä hetkellä EU:lla on edessään merkittäviä rakenteellisia haasteita, jotka liittyvät 
väestökehitykseen ja talouteen. Lähivuosina työikäisen väestön määrän odotetaan supistuvan, 
mutta havaitut työllisyyden kasvun mallit, joissa painopiste on ammattitaitoisessa 
työvoimassa, pysyvät ennallaan. EU:lla on edessään myös ”innovaatiokriisi”. Suhteessa 
BKT:hen Euroopassa käytetään tutkimukseen ja kehitykseen (T&K) vuositasolla 
0,8 prosenttia vähemmän kuin Yhdysvalloissa ja 1,5 prosenttia vähemmän kuin Japanissa. 
Vaikka EU:n markkinat ovat maailman suurimmat, ne ovat edelleen pirstaleisia eivätkä 
riittävän innovaatiomyönteisiä. Jotta voidaan saavuttaa tavoite, jonka mukaan tutkimus- ja 
kehitysinvestointeja on lisättävä, sekä toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian innovaatiounioniin 
tähtäävä lippulaivahanke, Eurooppaan tarvitaan arviolta miljoonaa uutta tutkimusalan 
työpaikkaa. Maahanmuuton kautta EU:n ulkopuolelta saadaan erittäin osaavia ihmisiä, ja 
erityisesti kolmansista maista tulevat opiskelijat ja tutkijat ovat ryhmä, jota tarvitaan. EU voi 
aktiivisesti houkutella hyvin koulutettuja potentiaalisia työntekijöitä ja osaamisreserviä edellä 
mainittuihin haasteisiin vastaamiseksi. Ihmisten välisten yhteyksien edistäminen ja liikkuvuus 
ovat osa EU:n ulkopolitiikkaa, erityisesti suhteessa EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluviin 
maihin tai EU:n strategisiin kumppaneihin. Se, että kolmansien maiden kansalaiset saavat 
omaksua taitoja ja tietoja Euroopassa suoritettavan harjoittelun avulla, kannustaa 
osaamiskiertoon ja tukee yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, mikä puolestaan hyödyttää 
sekä lähettäviä että vastaanottavia maita. Globalisoituminen edellyttää EU:n yritysten ja 
ulkomaisten markkinoiden välisten yhteyksien lisäämistä, kun taas harjoittelijoiden ja au 
pairien liikkuminen edistää osaamispääoman kehittymistä, rikastuttaa muuttajia, heidän 
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alkuperämaitaan ja heidät vastaanottavia maita sekä parantaa kulttuurien keskinäistä 
ymmärtämystä. 

Valmistelija on huolissaan siitä, että ilman selkeää säädöskehystä vaarana voi olla 
hyväksikäyttö, jolle palkalliset harjoittelijat, tutkijat ja au pairit ovat erityisen alttiita. Siitä 
seuraa myös vilpillisen kilpailun vaara, joten tällaiset huolenaiheet on asianmukaisesti 
selvitettävä ja ratkaistava. 

Valmistelija on tyytyväinen komission esityksen yleistavoitteeseen, joka on yhtenäisen 
oikeudellisen kehyksen tarjoaminen erilaisille kolmansista maista unioniin tuleville 
ihmisryhmille. On helppo ymmärtää, että tavoitteena on yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa eri 
ihmisryhmiä koskevat nykyiset säännökset yhteen ja samaan oikeusvälineeseen. On kuitenkin 
korostettava, että tehtävä on erittäin hankala, sillä eri ryhmiin kuuluvien kolmansien maiden 
kansalaisten välillä on paljon muitakin eroja verrattuna vain muutamiin heitä yhdistäviin 
piirteisiin. Valmistelija suosittelee tämän vuoksi useita muutoksia, joilla ehdotusta voitaisiin 
parantaa ja tukea sen tavoitteita.

Tarkistukset 

Valmistelija tarkasteli komission ehdotusta työllisyyden näkökulmasta. Komission ehdottama 
teksti ei ole tarpeeksi selkeä ja se on liian yleisluonteinen, sillä siinä sekoitetaan keskenään 
erilaiset työsuhteet, jotka koskevat eri tavoin palkallisia harjoittelijoita, tutkijoita, au paireja ja 
opiskelijoita. Siinä ei myöskään erotella tai määritellä työsopimuksia, sosiaaliturvaa tai 
sosiaalista suojelua näiden ryhmien työsuhteiden vahvistamiseksi. 

Valmistelijalla olikin kahtalainen ongelma, joko:

a) pyydetään palkallisten harjoittelijoiden, tutkijoiden ja au pairien jättämistä tämän 
direktiivin ulkopuolelle esittämällä horisontaalinen tarkistus ja perustelu ja pyytämällä 
komissiota sisällyttämään nämä ryhmät yhteen tai useampaan muuhun direktiiviin. 
Valmistelija ehdottaa näin ollen, että 2 artiklasta jätetään pois selvyyden vuoksi kaikki 
kolmansien maan kansalaisten ryhmät, joita koskevat muut nykyiset direktiivit (palkalliset 
harjoittelijat, sisäisen siirron saaneet työntekijät, EU:n sinisen kortin haltijat, kausityöntekijät 
ja lähetetyt työntekijät), 

b) tai muutetaan vaihtoehtoisesti uudelleen laaditun direktiivin tekstiä tukkimalla kaikki 
mahdolliset porsaanreiät, jotta saavutetaan yhdenmukaistamisen vähimmäisaste samalla 
tavalla kuin jo hyväksytyissä direktiiveissä (sininen kortti, yhdistelmälupa) tai vielä 
käsiteltävissä direktiiveissä (sisäisen siirron saaneet työntekijät, kausityöntekijät). 
Valmistelija valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon.

Sitkeästi jatkuva talouskriisi on syventänyt sosiaalista ja taloudellista kuilua EU:n pohjoisten 
ja eteläisten jäsenvaltioiden välillä ja johtanut talous- ja sosiaalipolitiikan eroihin EU:ssa. 
Tämän takia muuttoliike on kiperä ongelma ja se aiheuttaa ylimääräistä taloudellista rasitusta, 
jos ja kun sitä ei säännellä tehokkaasti.

Monien jäsenvaltioiden työmarkkinoiden tilanne ja sisämarkkinoilla esiintyvät sosiaalisen 
polkumyynnin ongelmat huomioon ottaen valmistelijan tavoite on kaksitahoinen: on 
lujitettava työmarkkinoita, jotta osaaminen ja työmarkkinoiden tarpeet voisivat kohdata 
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paremmin ja jotta voidaan varmistaa yhdenvertainen kohtelu kaikille EU:n sisäisille ja 
kolmansista maista tuleville työntekijäryhmille. Sen saavuttamiseksi on taattava suojelun 
vähimmäistaso ja samalla varmistettava pätevien työntekijöiden maahanpääsyedellytykset. 
Valmistelija tukee täysin työtä hyvin hallitun ja proaktiivisen maahanmuuttopolitiikan 
hyväksi, jotta päteviä kolmansien maiden kansalaisia voidaan houkutella unioniin. Hän katsoo 
kuitenkin, että ehdotusten, joilla au paireja ja palkallisia harjoittelijoita koskevat säännökset 
sisällytetään pakollisiin ryhmiin, olisi perustuttava laajempaan sääntelykehykseen, jossa 
turvataan sosiaalinen suojelu ja yhdenvertainen kohtelu. Lisäsäännöksissä, jotka koskevat 
edellytykset täyttävien henkilöiden perheenjäsenten pääsyä työmarkkinoille, tai muissa 
säännöksissä, joilla jatketaan tutkijoiden oleskelulupaa varsinaisten tehtävien päättymisen 
jälkeen, olisi noudatettava toissijaisuusperiaatetta, eivätkä ne saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden 
toimivaltaan säännellä näitä kysymyksiä.

Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että tämänhetkinen työttömyysaste monissa jäsenvaltioissa on 
aiheuttanut ennennäkemättömän sosioekonomisen kriisin, joka pakottaa monet unionin 
kansalaiset etsimään työtä EU:n ulkopuolelta.

Johdanto-osaan valmistelija esitti useita tarkistuksia, joilla varmistetaan, että kolmansien 
maiden kansalaisilla on samat sosiaaliset oikeudet (johdanto-osan 7 kappale), että 
”osaamiskiertoa” kannustetaan ja estetään ”aivovuoto” (johdanto-osan 7 kappale). Muissa 
tarkistuksissa pyritään selkeyttämään tutkijoiden vastaanottosopimusten vastavuoroisuutta ja 
oikeusperustaa (johdanto-osan 9 a kappale), muokkaamaan nykyisten direktiivien sanamuotoa 
niin, että varmistetaan tutkijoiden perheenjäsenten yhteys (johdanto-osan 11 kappale), ja 
määrittämään, millä edellytyksillä tohtoriopiskelijat voidaan sisällyttää tutkijoihin (johdanto-
osan 12 kappale). Muut tarkistukset käsittelevät seuraavia asioista: palkkakynnyksiä 
(johdanto-osan 12 a kappale); au pairien asemaa (johdanto-osan 19, 21, 22 kappale); 
työsopimuksia (johdanto-osan 23 kappale); hakijan taloudellista asemaa ja maksuja 
lupahakemusten käsittelystä (johdanto-osan 23 kappale); ehtoja oleskelun jatkamiselle 
toisessa jäsenvaltiossa (johdanto-osan 31 kappale); opiskelijoiden pääsyä työmarkkinoilla 
(johdanto-osan 33, 33 a, 33 b, 33 c kappale) ja opiskelijoiden/tutkijoiden työmarkkinoille 
pääsyn ennakkoedellytyksiä (johdanto-osan 34 kappale). 

Työllisyysvaliokunnan lausunnon valmistelija keskittyi lähinnä 3, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 28 ja 31 artikloissa oleviin keskeisiin kysymyksiin (koska lausunnon laatimisen 
aikataulu oli erittäin kireä). 

3 artiklassa ensisijaista oli selkeyttää palkallisten harjoittelijoiden, au pairien, palkan, 
työnteon, työnantajan, perheenjäsenten, korkea-asteen tutkinnon, palkattoman harjoittelijan ja 
isäntäperheen määritelmiä.

7 artiklaan lisätään maininta, että tutkijan ja korkea-asteen oppilaitoksen välillä on puhtaasti 
työsuhde molempien osapuolten suojelemiseksi vahvistamalla nykyisissä tutkijoita ja sinistä 
korttia koskevissa direktiiveissä olevat säännökset.

12 artiklassa selkeytetään erityisiä edellytyksiä, joilla palkattomille tai palkallisille 
kolmansista maista tulleille harjoittelijoille voidaan myöntää viisumi jäsenvaltioon jäämistä 
varten kiinnittäen erityistä huomiota harjoittelusopimukseen tai työsopimukseen ja aiempiin 
korkea-asteen tutkintoihin. 
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14 artiklassa korostetaan au pairien erillistä asemaa ja isäntäperheen kanssa tehtävän 
oikeudellisesti sitovan sopimuksen tärkeyttä, jotta voidaan turvata heidän työolonsa ja 
sosiaaliturva EU:ssa ja estää heidän hyväksikäyttönsä. Valmistelija korostaa, että au 
pair -toiminnan sääntelemiseksi on laadittava erityiset suuntaviivat ja erityinen direktiivi. Hän 
poisti sanan ”äitiysriski”, jotta vältetään tilanteet, joissa säännöksiä käytetään väärin, ja 
laajensi isäntäperheen vastuuta hätäavun antamisessa au paireille.

21 artiklassa turvataan sosiaaliturvan alojen osalta tutkijan asemassa olevien kolmansien 
maiden kansalaisten oikeudet yhdenvertaiseen kohteluun.

23 artiklassa painotetaan, että työtä tekevien opiskelijoiden sallitun enimmäistyöajan joko 
tunteina viikossa taikka päivinä tai kuukausina vuodessa on oltava vähintään 10 tuntia 
viikossa.

24 artiklassa valmistelija tukee näkemystä, jonka mukaan tutkijoiden ja opiskelijoiden 
oleskeluluvan jatkamisen kaltaisten asioiden pitäisi olla vapaaehtoisia ja täysin 
jäsenvaltioiden toimivaltuuden alaisia. Samaan aikaan pitäisi yhdenmukaistaa vähintään 
maahanpääsykiintiöiden määrää asianmukaisella tavalla. 

25 artiklassa valmistelija tukee sitä, että tehdyt poikkeukset oikeuteen perheenyhdistämiseen 
eivät saa olla ristiriidassa aivovuotoa kolmansissa maissa torjuvan periaatteen kanssa ja niiden 
pitää aina olla jäsenvaltioiden tunnustamien periaatteiden mukaisia. 

27 ja 28 artiklaan on lisätty sukupuolineutraalia terminologiaa, joka koskee liikkuvuutta ja 
oleskeluoikeutta toisessa jäsenvaltiossa koskevien unionin ohjelmien takaamia tutkijoiden ja 
opiskelijoiden oikeuksia.

31 artiklassa valmistelija vahvistaa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen maksuissa, joita 
hakijat joutuvat maksamaan hakemuksistaan. Näiden maksujen pitäisi olla oikeassa suhteessa 
heidän taloudelliseen asemaansa tai maksukykyynsä ja erityistä huomiota on kiinnitettävä 
palkattomiin ryhmiin, kuten palkattomiin harjoittelijoihin ja au paireihin. 

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tällä direktiivillä on tarkoitus edistää 
Tukholman ohjelman tavoitetta lähentää 
kolmansien maiden kansalaisten 

(3) Tällä direktiivillä on tarkoitus edistää 
Tukholman ohjelman tavoitetta lähentää 
kolmansien maiden kansalaisten 
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maahantulon ja oleskelun edellytyksiä 
koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.
Unionin ulkopuolelta saadaan
maahanmuuton kautta erittäin osaavia 
ihmisiä, ja erityisesti opiskelijoiden ja 
tutkijoiden kysyntä on kasvussa. Heillä on 
tärkeä osa muodostettaessa unionin 
keskeistä voimavaraa – osaamispääomaa –
jolla varmistetaan älykäs, kestävä ja 
osallistava kasvu, ja he edistävät tällä 
tavoin Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista.

maahantulon ja oleskelun edellytyksiä 
koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.
Unionin sisäisen muuttoliikkeen ja 
unionin ulkopuolelta tulevan
maahanmuuton kautta voitaisiin saada
erittäin osaavia ihmisiä, ja erityisesti 
opiskelijoiden ja tutkijoiden kysyntä on 
kasvussa. He voisivat olla tärkeässä 
asemassa muodostettaessa unionin 
keskeistä voimavaraa – osaamispääomaa –
jolla varmistetaan älykäs, kestävä ja 
osallistava kasvu, ja he edistävät tällä 
tavoin Eurooppa 2020 -strategian 
tavoitteiden saavuttamista.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Direktiivien 
täytäntöönpanokertomuksissa esille tuodut 
puutteet koskevat lähinnä maahanpääsyn 
edellytyksiä, oikeuksia, menettelyllisiä 
takeita, opiskelijoiden pääsyä 
työmarkkinoille opiskelun aikana, unionin 
sisäistä liikkuvuutta koskevia säännöksiä ja
yhdenmukaisuuden puutetta, joka johtuu 
siitä, että direktiivien soveltaminen 
joihinkin ryhmiin, kuten 
vapaaehtoistyöntekijöihin, vaihto-
oppilaisiin ja palkattomiin harjoittelijoihin 
jätettiin jäsenvaltioille vapaaehtoiseksi.
Sittemmin toteutetuissa laajemmissa 
kuulemisissa on tuotu esiin myös tarve 
parantaa tutkijoiden ja opiskelijoiden 
työnhakumahdollisuuksia ja suojella 
paremmin au paireja ja palkallisia 
harjoittelijoita, joita voimassa olevat 
välineet eivät koske.

(4) Kolmansien maiden kansalaisia 
koskevien direktiivien 
täytäntöönpanokertomuksissa esille tuodut 
puutteet koskevat lähinnä maahanpääsyn 
edellytyksiä, oikeuksia, menettelyllisiä 
takeita, opiskelijoiden pääsyä 
työmarkkinoille opiskelun aikana, unionin 
sisäistä liikkuvuutta koskevia säännöksiä ja
vähimmäistason yhdenmukaisuuden 
puutetta, joka johtuu siitä, että direktiivien 
soveltaminen joihinkin ryhmiin, kuten 
vapaaehtoistyöntekijöihin, vaihto-
oppilaisiin ja palkattomiin harjoittelijoihin 
jätettiin jäsenvaltioille vapaaehtoiseksi.
Sittemmin toteutetuissa laajemmissa 
kuulemisissa on tuotu esiin myös tarve 
parantaa tutkijoiden ja opiskelijoiden 
työnhakumahdollisuuksia ja suojella 
paremmin au paireja ja palkallisia 
harjoittelijoita, joita voimassa olevat 
välineet eivät koske.
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Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ulkomaille muuton tämän direktiivin
mukaisia tarkoituksia varten olisi 
edistettävä tietojen ja taitojen kartuttamista 
ja hankintaa. Se on hyödyksi niin
muuttajalle itselleen kuin tämän 
alkuperämaalle ja vastaanottavalle 
jäsenvaltiolle sekä parantaa yleisesti 
kulttuurien keskinäistä ymmärtämystä.

(7) Tämän direktiivin täytäntöönpanolla 
voitaisiin edistää opiskelijoiden, 
palkallisten ja palkattomien 
harjoittelijoiden, tutkijoiden, 
vapaaehtoistyöntekijöiden ja au pairien
tietojen ja taitojen vastavuoroista
kartuttamista ja hankintaa. Lisäksi 
tutkijoiden, palkallisten harjoittelijoiden 
ja au pairien pitäisi saada oleskelunsa 
aikana samat sosiaaliset oikeudet kuin 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaiset.

Or. en

Perustelu

Sanamuoto vastaa neuvoston direktiivin 2005/71 sivun 2 johdanto-osan 15 kappaletta.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tämän direktiivin täytäntöönpano ei 
saisi edistää aivovuotoa nousevan 
talouden maista tai kehitysmaista. Siksi 
olisi kehitettävä jatkotoimia ja luotava 
mekanismeja, joilla pyritään tukemaan 
tutkijoiden uudelleenintegroitumista 
lähtömaihinsa. Sen, että kolmansien 
maiden kansalaiset saavat omaksua 
taitoja ja tietoja Euroopassa suoritettavan 
harjoittelun avulla, olisi kannustettava 
kumpaakin osapuolta hyödyttävää 
osaamiskiertoa eikä aivovuotoa 
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kolmansista maista.

Or. en

Perustelu

Sen, että kolmansien maiden kansalaiset saavat omaksua taitoja ja tietoja Euroopassa 
suoritettavan harjoittelun avulla, olisi kannustettava kumpaakin hyödyttävää osaamiskiertoa 
eikä aivovuotoa kolmansista maista.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Periaatteessa tutkijoille tarkoitetun 
maahanpääsymenettelyn olisi 
perustuttava vastavuoroiseen 
oikeudellisesti sitovaan ja 
voimassaolevaan vastaanottosopimukseen 
tutkijan asemassa olevan kolmannen 
maan kansalaisen ja vastaanottavan 
tutkimusorganisaation välillä ja se olisi 
määriteltävä jäsenvaltiossa voimassa 
olevan lain mukaiseksi työsuhteeksi ja/tai 
siihen olisi sovellettava jäsenvaltiossa 
voimassa olevaa lakia. Siksi oleskeluluvan 
lisäksi on vaadittava työlupaa.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta Euroopan unioni olisi
houkuttelevampi tutkijoille, jotka ovat 
kolmansien maiden kansalaisia, oikeudesta 
perheenyhdistämiseen 22 päivänä 
syyskuuta 2003 annetussa neuvoston 

(11) Jotta Euroopan unioni olisi
houkuttelevampi korkeasti koulutetuille ja 
päteville tutkijoille, jotka ovat kolmansien 
maiden kansalaisia, on ensiarvoisen 
tärkeää tukea tutkijoiden perheenjäsenten 
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direktiivissä 2003/86/EY määritellyt 
tutkijoiden perheenjäsenet olisi 
päästettävä maahan heidän kanssaan. 
Heihin olisi sovellettava unionin sisäistä 
liikkuvuutta koskevia säännöksiä, ja heillä 
olisi oltava myös pääsy työmarkkinoille.

yhteyttä; tutkijoiden perheenjäsenten olisi 
voitava nauttia 22 päivänä syyskuuta 2003 
annetussa neuvoston direktiivissä 
2003/86/EY määritellystä oikeudesta 
perheenyhdistämiseen ja unionin sisäistä 
liikkuvuutta koskevista säännöksistä. 
Edellytykset täyttävien kolmansien 
maiden kansalaisten perheenjäsenten
pääsy työmarkkinoille olisi järjestettävä 
siten, että se ei vaikuta jäsenvaltioiden 
toimivaltaan säännellä sitä 
työmarkkinoidensa tilanteen perusteella.
Jäsenvaltioita kannustetaan järjestämään 
kotoutumisedellytykset ja toteuttamaan 
kotouttamistoimenpiteitä kuten 
kielenopetusta. Oikeutta 
perheenyhdistämiseen ei pitäisi 
kuitenkaan myöntää ylimääräisenä 
kannusteena, jolla rohkaistaan 
aivovuotoa kolmansista maista.

Or. en

Perustelu

Sanamuoto on sinistä korttia koskevan direktiivin mukainen.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jäsenvaltioita olisi kannustettava 
kohtelemaan tohtorintutkinto-opiskelijoita 
tutkijoina, jos se on tarkoituksenmukaista.

(12) Perinteiset maahantulokeinot (kuten 
työntekijä ja harjoittelija) olisi edelleen 
pidettävä voimassa väitöskirjaa 
valmisteleville tutkijoille, jotka tekevät 
tutkimusta opiskelijan statuksella.
Erityisolosuhteissa, jos heidän 
akateeminen asiantuntemuksensa 
erityisillä tutkimusaloilla voi tarjota 
lisäarvoa EU:n innovaatio- ja 
kasvuohjelmille, jäsenvaltiot voivat 
kohdella tällaisia tohtorintutkinto-
opiskelijoita tutkijoina;
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Or. en

Perustelu

Komission sanamuoto on liian yleisluontoinen ja se pitäisi määritellä tarkemmin käyttämällä 
uutta sanamuotoa neuvoston direktiivin 2005/71/EY mukaisesti.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tässä direktiivissä olisi säädettävä 
erityisesti tutkijoille ja palkallisille 
harjoittelijoille tarkoitetusta joustavasta, 
kysyntään perustuvasta 
maahanpääsyjärjestelmästä, joka 
perustuu objektiivisiin kriteereihin, kuten 
jäsenvaltioiden palkkatasoon 
suhteutettuun vähimmäispalkkaan, sekä 
ammattipätevyyttä koskeviin vaatimuksiin. 
Palkkakynnykselle on tarpeen määrittää 
yhteinen vähimmäisnimittäjä 
maahanpääsyn edellytysten 
yhdenmukaistamisen vähimmäistason 
varmistamiseksi koko yhteisön alueella. 
Vähimmäistaso määräytyy 
palkkakynnyksen mukaan, mutta 
jäsenvaltiot voivat päättää korkeammasta 
palkkakynnyksestä. Kunkin jäsenvaltion 
olisi määritettävä kynnyksensä 
työmarkkinoidensa tilanteen ja 
organisoinnin sekä yleisen 
maahanmuuttopolitiikkansa mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Sinistä korttia koskevan direktiivin ja työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon annetun direktiivin mukainen säännös.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Tämän direktiivin viittaus au 
paireina toimiviin kolmansien maiden 
kansalaisiin on soveltamisalaltaan 
kuitenkin niin rajattu, että sillä ei ole 
yhdenmukaistamisen kannalta suurta 
vaikutusta. Sen vuoksi tarvitaan 
kohdistettu ja nimenomainen ehdotus 
erilliseksi direktiiviksi, joka koskee heidän 
asemaansa Euroopan unionissa.

Or. en

Perustelu

Au pairien osalta tarvitaan yhdenmukaistamisen vähimmäistasoa, joka määritellään tässä 
direktiivissä mutta jota täsmennetään erillisellä direktiivillä, joka koskee yksinomaan tätä 
ryhmää.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Tämän direktiivin ei tulisi koskea 
palkallisia harjoittelijoita, jotka tulevat 
unioniin töihin yrityksen sisäisen siirron 
yhteydessä, sillä he kuuluvat [yrityksen 
sisäisistä siirroista annetun direktiivin 
2013/xx/EU] soveltamisalaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä kohta on siirretty 2 artiklaan, jossa on selvä viittaus harjoittelijoihin yrityksen sisäisistä 
siirroista annetun direktiivin mukaisesti. Tämä direktiivi ei koske yrityksen sisäisiä siirtoja.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Koska unionin tasolla ei tällä hetkellä 
ole säädöskehystä au pairin asemassa 
olevien kolmansien maiden kansalaisten 
oikeudenmukaisen kohtelun 
varmistamiseksi, direktiiviin olisi otettava 
säännöksiä, jotka koskevat heidän 
erityistarpeitaan erityistä suojelua 
tarvitsevana ryhmänä. Tässä direktiivissä 
olisi säädettävä edellytyksistä, jotka sekä 
au pairin että isäntäperheen olisi täytettävä, 
ja erityisesti heidän välillään tehtävästä 
sopimuksesta, jossa olisi oltava osana 
esimerkiksi maksettavan taskurahan
suuruus.

(21) Au pairit eivät kuulu opiskelijoihin 
eivätkä työntekijöihin, vaan muodostavat 
oman ryhmänsä, jossa on piirteitä 
molemmista. Siksi on laadittava 
suuntaviivat, joilla varmistettaisiin, että 
au pairien erillinen asema tunnustetaan 
ja turvataan, heidän työolonsa ja 
sosiaaliturvansa vahvistetaan ja au 
pair -toimintaa säännellään 
asianmukaisesti kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla. Koska unionin 
tasolla ei tällä hetkellä ole säädöskehystä 
au pairin asemassa olevien kolmansien 
maiden kansalaisten oikeudenmukaisen 
kohtelun varmistamiseksi, direktiiviin olisi 
otettava säännöksiä, jotka koskevat heidän 
erityistarpeitaan erityistä suojelua 
tarvitsevana ryhmänä. Tässä direktiivissä 
olisi säädettävä edellytyksistä, jotka sekä 
au pairin että isäntäperheen olisi täytettävä, 
ja erityisesti heidän välillään tehtävästä 
sopimuksesta, jonka olisi oltava 
oikeudellisesti sitova ja tarjottava au 
paireille asianmukainen sosiaaliturva1 ja 
jossa olisi selkeästi esitettävä heidän 
oikeutensa, vastuunsa ja heidän 
tehtäviensä luonne, viikoittaiset työtunnit, 
maksettavan taskurahan määrä ja jossa
heitä suojellaan joutumasta mahdollisiksi 
ihmiskaupan ja seksuaalisen 
hyväksikäytön uhreiksi2.
__________________
1 Euroopan sosiaalinen peruskirja.
2 Ihmiskaupan vastaisen verkoston 
GAATW:n tutkimus ja parlamentin 
toimialayksikkö C:n tutkimus aiheesta 
”Huonosti kohdellut kotiapulaiset 
Euroopassa: au-pairien tapaus”.
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Or. en

Perustelu

Au pairit muodostavat oman ryhmänsä, jossa on piirteitä opiskelija- ja työntekijäryhmistä. 
Tämän vuoksi on asianmukaista antaa heitä koskevia erityissäännöksiä.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Luvissa olisi mainittava kyseisen 
kolmannen maan kansalaisen asema ja 
mahdolliset liikkuvuustoimenpiteitä 
sisältävät unionin ohjelmat. Jäsenvaltiot 
voivat ilmoittaa lisätietoja paperilla tai 
sähköisesti edellyttäen, että tämä ei aiheuta 
lisäedellytyksiä.

(23) Luvissa olisi mainittava kyseisen 
kolmannen maan kansalaisen
oikeudellinen asema ja siviilisääty ja
mahdolliset työsopimukset, palkattomat 
harjoittelutarjoukset, opintojen luonne ja 
sovittu vapaaehtoistyö sekä
liikkuvuustoimenpiteitä sisältävät unionin
tutkimus- tai muut ohjelmat. Jäsenvaltiot 
voivat ilmoittaa lisätietoja paperilla tai 
sähköisesti edellyttäen, että tämä ei aiheuta 
lisäedellytyksiä.

Or. en

Perustelu

Edellä mainitut oikeudellinen asema ja siviilisääty viittaavat henkilön kansallisuuteen ja 
hänen perhestatukseensa, jotka liittyvät suoraan oikeuteen perheenyhdistämiseen.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jäsenvaltiot voivat periä hakijoilta 
maksun lupahakemusten käsittelystä. 
Maksut olisi suhteutettava oleskelun 
tarkoitukseen.

(25) Jäsenvaltiot voivat periä hakijoilta 
maksun lupahakemusten käsittelystä. 
Maksut olisi suhteutettava oleskelun 
tarkoitukseen ja hakijan taloudelliseen 
asemaan ja olisi oltava mahdollisuus 
siihen, että vastaanottava yksikkö tai 
isäntäperhe maksaa ne takaisin, jos kyse 
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on palkattomista harjoittelijoista ja au 
paireista.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Olisi helpotettava 
sellaisten tutkijoiden, opiskelijoiden ja 
palkallisten harjoittelijoiden unionin 
sisäistä liikkuvuutta, jotka ovat 
kolmansien maiden kansalaisia. 
Tutkijoiden osalta tällä direktiivillä olisi 
parannettava sääntöjä, jotka koskevat sitä, 
kuinka pitkäksi ajaksi ensimmäisen 
jäsenvaltion myöntämän luvan olisi 
katettava oleskelut toisessa jäsenvaltiossa 
edellyttämättä uutta vastaanottosopimusta.
Opiskelijoiden ja uuden, palkallisten 
harjoittelijoiden ryhmän tilannetta olisi 
parannettava antamalla heidän oleskella 
toisessa jäsenvaltiossa kolmesta 
kuukaudesta kuuteen kuukauteen kestäviä 
jaksoja edellyttäen, että he täyttävät tässä 
direktiivissä säädetyt yleiset edellytykset.
Sellaisiin harjoittelijoihin, jotka ovat 
kolmansien maiden kansalaisia ja tulevat 
unioniin yrityksen sisäisen siirron saaneina, 
olisi sovellettava [yrityksen sisäisistä 
siirroista annetun direktiivin 2013/xx/EU] 
mukaisesti erityisiä unionin sisäistä 
liikkuvuutta koskevia säännöksiä, jotka on 
laadittu heidän siirtonsa luonteen 
huomioon ottaen.

(31) Tutkijoiden osalta tällä direktiivillä 
olisi parannettava sääntöjä, jotka koskevat
mahdollisuutta jatkaa nimenomaisesti 
määriteltyä jaksoa, jolla ensimmäisen 
jäsenvaltion myöntämällä luvalla 
voitaisiin kattaa oleskelut toisessa 
jäsenvaltiossa edellyttämättä uutta 
vastaanottosopimusta. Tämä vaatisi 
kuitenkin toisen jäsenvaltion hyväksyntää 
edellyttäen, että jatkaminen sisältyy 
alkuperäiseen työsopimukseen osana 
kyseisen tutkimusohjelman erityistarpeita. 
Opiskelijoiden ja uuden, palkallisten 
harjoittelijoiden ryhmän tilannetta olisi 
parannettava antamalla heidän oleskella 
toisessa jäsenvaltiossa kolmesta 
kuukaudesta kuuteen kuukauteen kestäviä
tarkasti määriteltyjä jaksoja edellyttäen, 
että he täyttävät tässä direktiivissä säädetyt 
yleiset edellytykset ja että on ryhdytty 
asianmukaisiin toimiin mahdollisten 
väärinkäytösten riskien torjumiseksi.
Sellaisiin harjoittelijoihin, jotka ovat 
kolmansien maiden kansalaisia ja tulevat 
unioniin yrityksen sisäisen siirron saaneina, 
olisi sovellettava [yrityksen sisäisistä 
siirroista annetun direktiivin 2013/xx/EU] 
mukaisesti erityisiä unionin sisäistä 
liikkuvuutta koskevia säännöksiä, jotka on 
laadittu heidän siirtonsa luonteen 
huomioon ottaen.

Or. en
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Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Voidakseen paremmin rahoittaa osan 
opiskelukustannuksistaan on opiskelijoilla, 
jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia,
oltava parempi mahdollisuus päästä
työmarkkinoille tässä direktiivissä 
säädetyin edellytyksin, mikä tarkoittaa 
vähintään 20:tä tuntia viikossa. 
Periaatetta, jonka mukaan opiskelijoilla 
on oikeus päästä työmarkkinoille, olisi 
noudatettava pääsääntönä. 
Poikkeuksellisissa olosuhteissa
jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava
ottaa kansallinen työmarkkinatilanteensa 
huomioon, mutta vaarana ei saa olla, että 
tämä kumoaa kokonaan oikeuden työhön.

(33) Voidakseen paremmin rahoittaa osan 
opiskelukustannuksistaan on opiskelijoilla, 
jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia,
oltava samanlaiset mahdollisuudet ja 
pääsy työmarkkinoille kuin opiskelijoilla, 
jotka ovat unionin kansalaisia, ottaen 
huomioon, että jäsenvaltioiden olisi 
voitava arvioida omien kansallisten 
työmarkkinoidensa tilannetta ja antaa 
ennakkohyväksyntä työluvalle niille 
opiskelijoille, jotka haluavat harjoittaa 
taloudellista toimintaa. Pääsy 
työmarkkinoille olisi järjestettävä siten,
että se ei vaikuta jäsenvaltioiden 
toimivaltaan säännellä sitä.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Kolmansista maista tulevien 
opiskelijoiden kouluissa ja yliopistoissa 
opiskeluun oikeuttavissa luvissa olisi 
annettava mahdollisuus osa-aikatyöhön 
edellyttäen, että se ei korvaa opiskelua 
oleskelun pääasiallisena tarkoituksena.

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 b) Mahdollisuutta yli 10 tuntia 
viikossa kestävään työntekoon ei pitäisi 
sulkea pois, mutta se olisi sallittava vain 
jos mahdollinen työnantaja ei voi palkata 
yhtä pätevää jäsenvaltion 
työvoimatoimistossa rekisteröityä työtöntä 
työnhakijaa.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 c) Luvan opiskelijoiden työntekoon 
antaa ja sitä valvoo oppilaitos yhdessä 
jäsenvaltion työvoimaviranomaisten 
kanssa; työnteon ennakkoedellytyksenä 
olisi oltava opintojen menestyksekäs 
suorittaminen, erityisesti tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa 
tapauksissa.

Or. en

Perustelu

Tarpeellinen täsmennys, joka koskee kolmannen maan kansalaisen asemaa opiskelijana ja 
osa-aikaisena työntekijänä ja oppilaitoksen vastuuta.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(34) Jäsenvaltioiden olisi annettava
unionissa valmistuvien opiskelijoiden, 
jotka aikovat kartoittaa työmahdollisuuksia 
tai perustaa yrityksen, jäädä alueelleen 12
kuukaudeksi alkuperäisen luvan 
voimassaolon päättymisen jälkeen. Tällä 
tavoin pyritään osaltaan varmistamaan, että 
hyvin koulutettua työvoimaa on käytössä 
tulevaisuutta varten. Jäsenvaltioiden olisi
annettava tämä mahdollisuus myös 
tutkijoille, kun he ovat saaneet
vastaanottosopimuksessa määritellyn 
tutkimushankkeen päätökseen. Tästä ei 
saisi tulla automaattista oikeutta päästä 
työmarkkinoille tai perustaa yritys. 
Kyseisiä henkilöitä voidaan 24 artiklan
mukaisesti pyytää esittämään todisteita.

(34) Jäsenvaltioilla olisi oltava valtuudet 
sallia unionissa valmistuvien 
opiskelijoiden, jotka aikovat kartoittaa 
työmahdollisuuksia tai perustaa yrityksen, 
jäädä alueelleen 6 kuukaudeksi 
alkuperäisen luvan voimassaolon 
päättymisen jälkeen. Tällä tavoin pyritään 
osaltaan varmistamaan, että hyvin 
koulutettua työvoimaa on käytössä 
tulevaisuutta varten. Jäsenvaltioiden olisi
voitava antaa tämä mahdollisuus myös 
tutkijoille, kun he ovat saaneet
tutkimushankkeensa päätökseen
vastaanottosopimuksesta, työsopimuksesta 
ja yksittäisen jäsenvaltion 
työmarkkinaolosuhteista riippuen, Tämän 
ei pitäisi tarkoittaa automaattista oikeutta 
päästä työmarkkinoille tai perustaa yritys, 
vaan päätöstä, joka kuuluu jäsenvaltioille 
tietyin ennakkoedellytyksin ja johon liittyy 
24 artiklan mukainen pyyntö esittää
todisteita.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jotta unionista tulisi houkuttelevampi 
tutkijoille, opiskelijoille, vaihto-oppilaille, 
harjoittelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja 
au paireille, jotka ovat kolmansien maiden 
kansalaisia, on tärkeää varmistaa heille 
perussopimuksen 79 artiklan mukaisesti 
oikeudenmukainen kohtelu. Näillä 
ryhmillä on kolmansien maiden 
kansalaisille jäsenvaltion alueella 
oleskelua ja työskentelyä varten 
myönnettävää yhdistelmälupaa 

(36) Jotta unionista tulisi houkuttelevampi 
tutkijoille, opiskelijoille, vaihto-oppilaille, 
harjoittelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille ja 
au paireille, jotka ovat kolmansien maiden 
kansalaisia, on tärkeää varmistaa heille 
perussopimuksen 79 artiklan mukaisesti 
oikeudenmukainen kohtelu. Tutkijoille, 
jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, 
olisi säilytettävä sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa
(EY) N:o 883/2004 määriteltyjen 
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koskevasta yhden hakemuksen 
menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti 
oleskelevien kolmansista maista tulleiden 
työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista 13 
päivänä joulukuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/98/EU24 nojalla oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa. Tutkijoilla, jotka ovat kolmansien 
maiden kansalaisia, olisi säilytettävä 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa
(EY) N:o 883/2004 määriteltyjen 
sosiaaliturvan alojen osalta suotuisammat
oikeudet yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa direktiivin 2011/98/EU nojalla 
myönnettävien oikeuksien lisäksi. Tällä 
hetkellä viimeksi mainitussa säädetään 
jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa 
yhdenvertaista kohtelua sosiaaliturvan 
alojen, muun muassa perhe-etuuksien, 
osalta. Tämä rajoittamismahdollisuus voisi 
vaikuttaa tutkijoihin. Riippumatta siitä, 
annetaanko unionin lainsäädännössä tai 
vastaanottavan jäsenvaltion kansallisessa 
lainsäädännössä vaihto-oppilaille, 
vapaaehtoistyöntekijöille, palkattomille 
harjoittelijoille ja au paireille, jotka ovat 
kolmansien maiden kansalaisia, pääsy 
työmarkkinoille, heillä olisi oltava yleisesti 
tarjolla olevien tavaroiden ja palvelujen 
saatavuuden ja tarjonnan osalta oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan 
jäsenvaltioiden kansalaisten kanssa.

sosiaaliturvan alojen osalta oikeudet 
yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan 
jäsenvaltion kansalaisten kanssa direktiivin 
2011/98/EU nojalla myönnettävien 
oikeuksien lisäksi. Tällä hetkellä viimeksi 
mainitussa säädetään jäsenvaltioiden 
mahdollisuudesta rajoittaa yhdenvertaista 
kohtelua sosiaaliturvan alojen, muun 
muassa perhe-etuuksien, osalta. Tämä 
rajoittamismahdollisuus voisi vaikuttaa 
tutkijoihin. Riippumatta siitä, annetaanko 
unionin lainsäädännössä tai vastaanottavan 
jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä 
vaihto-oppilaille, vapaaehtoistyöntekijöille, 
palkattomille harjoittelijoille ja au paireille, 
jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia, 
pääsy työmarkkinoille, heillä olisi oltava 
yleisesti tarjolla olevien tavaroiden ja 
palvelujen saatavuuden ja tarjonnan osalta 
oikeus yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltioiden kansalaisten 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) edellytykset, jotka koskevat kolmansien 
maiden kansalaisten maahantuloa ja 
oleskelua jäsenvaltioiden alueella yli 90 
päivän ajan tapahtuvaa tutkimusta, 
opiskelua, oppilasvaihtoa, palkallista ja 
palkatonta harjoittelua, vapaaehtoistyötä tai 
au pairina työskentelyä varten;

a) edellytykset, jotka koskevat kolmansien 
maiden kansalaisten maahantuloa ja 
oleskelua sekä työntekoa jäsenvaltioiden 
alueella yli 90 päivän ajan 
tapahtuvaa tutkimusta, opiskelua, 
oppilasvaihtoa, palkallista ja palkatonta 
harjoittelua, vapaaehtoistyötä tai au pairina 
työskentelyä varten;

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellytykset, jotka koskevat opiskelijan 
tai palkallisen harjoittelijan asemassa 
olevien kolmansien maiden kansalaisten 
maahantuloa ja oleskelua yli 90 päivän 
ajan muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, joka 
ensimmäisenä myöntää tämän direktiivin 
perusteella kolmannen maan kansalaiselle 
luvan;

b) edellytykset, jotka koskevat opiskelijan 
tai palkallisen harjoittelijan asemassa 
olevien kolmansien maiden kansalaisten 
maahantuloa ja oleskelua sekä työntekoa
yli 90 päivän ajan muissa jäsenvaltioissa 
kuin siinä, joka ensimmäisenä myöntää 
tämän direktiivin perusteella kolmannen 
maan kansalaiselle luvan;

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edellytykset, jotka koskevat tutkijan 
asemassa olevien kolmansien maiden 
kansalaisten maahantuloa ja oleskelua 
muissa jäsenvaltioissa kuin siinä, joka 
ensimmäisenä myöntää tämän direktiivin 

c) edellytykset, jotka koskevat tutkijan 
asemassa olevien kolmansien maiden 
kansalaisten maahantuloa ja oleskelua sekä 
työntekoa muissa jäsenvaltioissa kuin 
siinä, joka ensimmäisenä myöntää tämän 
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perusteella kolmannen maan kansalaiselle 
luvan.

direktiivin perusteella kolmannen maan 
kansalaiselle luvan.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) jotka tulevat unioniin yrityksen sisäistä 
siirroista annetun [direktiivin 2013/xx/EU] 
nojalla harjoittelijoiksi yrityksen sisäisen 
siirron yhteydessä.

g) jotka tulevat unioniin yrityksen sisäistä 
siirroista annetun [direktiivin 2013/xx/EU] 
nojalla palkallisiksi harjoittelijoiksi 
yrityksen sisäisen siirron yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

g a) jotka hakevat lupaa oleskella 
jäsenvaltiossa tai saapua siihen 
direktiivissä 2009/50/EY tarkoitetun EU:n 
sinisen kortin haltijoina 
työskennelläkseen korkeasti koulutettuina 
työntekijöinä jäsenvaltion alueella;

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

g b) joille on myönnetty pääsy jonkin 
jäsenvaltion alueelle kausityöntekijöinä;

Or. en

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

g c) joihin sovelletaan palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
96/71/EY1, niin kauan kuin he ovat 
lähetettyinä asianomaisen jäsenvaltion 
alueelle.
__________________
1 EYVL L 18, 21.1.1997, s. 22.

Or. en

Perustelu

Ryhmät, joihin sovelletaan muita direktiivejä, olisi poistettava tästä selvyyden vuoksi.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’palkallisella harjoittelijalla’ kolmannen 
maan kansalaista, jolle on myönnetty 
oikeus päästä jäsenvaltion alueelle 
osallistumaan harjoitteluun, josta hän saa 
palkkaa, kyseisen jäsenvaltion kansallisen 

f) ’palkallisella harjoittelijalla’ kolmannen 
maan kansalaista, jolla on aiempi koulutus 
tai tutkinto, joka on työntekijä, joka on 
harjoittelussa urakehitystä varten ja on 
työsopimuksen alainen ja jolle on 
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lainsäädännön mukaisesti; myönnetty oikeus päästä jäsenvaltion 
alueelle osallistumaan harjoitteluun, josta 
hän saa palkkaa, kyseisen jäsenvaltion 
kansallisen lainsäädännön tai sovellettavan 
työehtosopimuksen mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tällaisena määritelmässä ei mainita palkallisena harjoittelijana olemisen tavoitetta eikä siinä 
viitata työsuhteeseen, jota palkkaus merkitsee.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’au pairilla’ kolmannen maan 
kansalaista, joka vastaanotetaan tilapäisesti
jäsenvaltion alueelle perheeseen kevyttä 
kotitaloustyötä ja lastenhoitoa vastaan
parantamaan kielitaitoaan ja isäntämaan 
tuntemustaan;

i) ’au pairilla’ nuorta iältään 18–30-
vuotiasta aikuista kolmannen maan 
kansalaista, joka vastaanotetaan 
jäsenvaltion alueelle isäntäperheeseen 
ennalta määrätyksi ajaksi, jolloin hän 
parantaa koulutustaan, kielitaitoaan ja 
isäntämaan kulttuurin tuntemustaan
kevyttä kotitaloustyötä ja lastenhoitoa 
vastaan;

Or. en

Perustelu

Sanamuoto vastaa Euroopan neuvostossa vuonna 1968 tehdyn eurooppalaisen sopimuksen 
sanamuotoa, jonka au pair -toimistojen yhteinen kattojärjestö oli laatinut ja joka löytyy 
parlamentin asiaa koskevasta toimintapoliittisesta kertomuksesta.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) ’palkalla’ missä tahansa muodossa 
suoritettavaa maksua, joka saadaan 

m) ’palkalla’ missä tahansa muodossa 
suoritettavaa perus- tai vähimmäispalkkaa 
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vastikkeena suoritetuista palveluista ja 
jota kansallisen lainsäädännön tai 
vakiintuneen käytännön mukaisesti 
pidetään työsuhteen olennaisena osana;

ja muuta korvausta, jonka työntekijä saa 
välittömästi työnantajaltaan työn tai 
tehtävän johdosta rahana tai 
luontoisetuna ja joka vastaa suoritettua 
palvelua ja jota kansallisen lainsäädännön 
tai sovellettavan työehtosopimuksen tai
vakiintuneen käytännön mukaisesti 
pidetään työsuhteen olennaisena osana;

Or. en

Perustelu

Määritelmä on heikko etenkin tässä direktiivissä, johon sisältyy au paireja koskevia 
kysymyksiä. Puhumattakaan siitä, että on korostettava, että kyse on työsuhteesta.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) ’työnteolla’ työnantajan lukuun ja tämän 
johdon ja valvonnan alaisena harjoitettua 
toimintaa, jossa on kyse millaisesta 
tahansa kansallisen lainsäädännön 
sääntelemästä tai vakiintuneen käytännön 
mukaisesta työstä;

n) ’työnteolla’ työnantajan lukuun ja tämän 
johdon ja valvonnan alaisena harjoitettua 
toimintaa, jossa on kyse kansallisen 
lainsäädännön tai sovellettavan 
työehtosopimuksen sääntelemästä tai 
vakiintuneen käytännön mukaisesta työstä;
se merkitsee kahden osapuolen, 
työnantajan ja työntekijän, välistä 
juridista sopimusta, jolla luodaan 
molemminpuoliset oikeudet ja 
velvollisuudet työnantajan ja työntekijän 
välille;

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – n a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

n a) ’työnantajalla’ sellaista luonnollista 
henkilöä tai oikeussubjektia, jonka 
lukuun tai jonka johdolla ja/tai valvonnan 
alaisena työntekoa ryhdytään 
harjoittamaan1;
__________________
1 Direktiivi 2009/52/EY 

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – n b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n b) ’perheenjäsenillä’ direktiivin 
2003/86/EY 4 artiklassa määriteltyjä 
kolmansien maiden kansalaisia;

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – n c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n c) 'korkea-asteen tutkinnolla' sellaista 
tutkintotodistusta, todistusta tai muuta 
muodollista pätevyyttä osoittavaa 
asiakirjaa, jonka toimivaltainen 
viranomainen on antanut ja joka osoittaa 
henkilön suorittaneen keskiasteen 
jälkeisen korkea-asteen koulutusohjelman 
eli sijaintivaltiossaan korkea-asteen 
oppilaitokseksi tunnustetun oppilaitoksen 
tarjoamien kurssien muodostaman 
kokonaisuuden. Korkea-asteen tutkinto 
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otetaan tätä direktiiviä sovellettaessa 
huomioon sillä edellytyksellä, että sen 
hankkimiseksi tarvittavien opintojen kesto 
on vähintään kolme vuotta ja että se antaa 
oikeuden suorittaa tohtorin tutkinnon ja 
osallistua tohtoriohjelmiin1.
__________________
1 EUVL L 155, 18.6.2009, s. 21

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – n d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n d) ‘isäntäperheellä’ perhettä, myös 
yksinhuoltajaperhettä, jolla on tyypillisesti 
vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi 
asumassa samassa taloudessa ja joka 
vastaanottaa au pairin väliaikaisesti ja 
antaa hänen osallistua perheen 
jokapäiväiseen elämään jäsenvaltion 
alueella isäntäperheen ja au pairin välillä 
tehdyn oikeudellisesti sitovan sopimuksen 
perusteella;

Or. en

Perustelu

Viittaus yksinhuoltajaperheisiin puuttuu, ja Euroopan neuvoston ja muiden tutkimusten 
perusteella myös perheen lasten ikään on asetettava rajoitus, koska lastenhoitajana 
toimiminen on yksi syy tarvita au pairia. Sopimuksen olisi oltava oikeudellisesti sitova 
hyväksikäytön ja epäasiallisen kohtelun estämiseksi.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen hyväksyä tai 
pitää voimassa erityisesti 
liikkuvuuskumppanuuksien yhteydessä 
21, 22, 23, 24, 25 ja 29 artiklan osalta
säännöksiä, jotka ovat sen soveltamisalaan 
kuuluvien henkilöiden kannalta 
suotuisampia.

2. Tämä direktiivi ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen hyväksyä tai 
pitää voimassa säännöksiä, jotka ovat 
suotuisampia sen soveltamisalaan 
kuuluvien henkilöiden kannalta.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) hän osoittaa jäsenvaltion vaatimuksesta, 
että hänellä on riittävät varat koko 
oleskeluajalleen toimeentuloaan, 
harjoitteluaan ja paluumatkaansa varten, 
rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta 
kunkin tapauksen yksilölliseen 
tutkimiseen.

f) hän osoittaa jäsenvaltion vaatimuksesta, 
että hänellä on riittävät varat koko 
oleskeluajalleen toimeentuloaan, 
harjoitteluaan ja paluumatkaansa varten,
rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta 
kunkin tapauksen yksilölliseen 
tutkimiseen. Tällainen osoittaminen on 
tarpeen, vaikka kolmannen maan 
kansalainen saa avustusta tai apurahaa 
tai on saanut isäntäperheeltä 
sitoumuksen, että se huolehtii hänen 
kuluistaan, tai selkeän työtarjouksen;

Or. en

Perustelu

Avustusten, stipendien ja kuluista huolehtimisen mahdollisuus olisi mainittava ja kolmannen 
maan kansalaisen olisi aina ilmoitettava ne verotukseen liittyvistä syistä ja jäsenvaltioiden 
hallinnollisen valvonnan parantamiseksi.
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Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) hän ilmoittaa osoitteensa kyseisen 
jäsenvaltion alueella;

Or. en

Perustelu

Sanamuoto on muissa kolmansien maiden kansalaisia koskevissa direktiiveissä käytetyn 
sanamuodon mukainen.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hänellä on esittää 9 artiklan 1 ja 2 
kohdan mukainen tutkimusorganisaation 
kanssa allekirjoitettu vastaanottosopimus;

a) hänellä on esittää 9 artiklan 1 ja 2 
kohdan mukainen tutkimusorganisaation 
kanssa allekirjoitettu voimassa oleva
vastaanottosopimus, mukaan lukien 
kansallisessa lainsäädännössä vaadittava 
työsopimus tai sitova työtarjous tutkijana 
toimimiseksi;

Or. en

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

a a) hänellä on esittää 6 artiklan 
mukainen voimassa oleva 
matkustusasiakirja ja todisteet siitä, että 
hänellä on sairausvakuutus, tai jos 
kansallisessa lainsäädännössä niin 
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määrätään, siitä että hän on hakenut 
sairausvakuutusta, joka kattaa kaikki 
riskit, jotka yleensä katetaan kyseisen 
jäsenvaltion kansalaisten osalta, niille 
ajanjaksoille, jolloin tällaista 
vakuutusturvaa ja vastaavaa oikeutta 
etuuksiin ei ole työsopimukseen liittyen tai 
sen seurauksena;

Or. en

Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

b a) hänellä on esittää kyseisen 
tutkimusorganisaation hankkima 
voimassa oleva vahvistus siitä, että 
hänellä on vaadittu akateeminen tutkinto, 
jotta hänet voidaan hyväksyä erityisalan 
tutkijaksi tutkimushankkeen 
toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksyä 
hakemuksen, joka on toimitettu kyseisen 
kolmannen maan kansalaisen jo ollessa 
niiden alueella.

5. Jäsenvaltiot voivat kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti hyväksyä 
hakemuksen, joka on toimitettu kyseisen 
kolmannen maan kansalaisen jo ollessa 
niiden alueella tohtorintutkinnon 
suorittamista varten.

Or. en



PE516.703v01-00 30/46 PA\944251FI.doc

FI

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on päätettävä, tekeekö
lupahakemuksen tutkija vai asianomainen 
tutkimusorganisaatio.

6. lupahakemuksen tekee asianomainen 
tutkimusorganisaatio täydessä yhteistyössä 
ja yhteisymmärryksessä tutkijan kanssa.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Ennen kuin jäsenvaltiot tekevät 
päätöksen hakemuksesta tai 
vastaanottosopimuksesta ja harkitessaan 
6 artiklan ja 16 artiklan mukaista 
uusimista tai luvan myöntämistä 
ensimmäisen vuoden aikana, jona tutkija 
on laillisesti työssä, ne voivat selvittää 
kansallisen työmarkkinatilanteensa ja 
soveltaa avoimen työpaikan 
täyttämisvaatimuksia koskevia kansallisia 
menettelyjään.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Perheenyhdistämisen edellytysten 
täyttyessä tutkijan asemassa olevien 
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kolmansien maiden kansalaisten on 
ilmoitettava asiasta ja esitettävä 
lainmukaiset asiakirjat 
perheenjäsenistään yhdessä 
lupahakemuksen kanssa.

Or. en

Perustelu

Samankaltainen sanamuoto kuin tutkijoita, sinistä korttia, perheenyhdistämistä ja laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajille määrättäviä rangaistuksia 
koskevissa direktiiveissä.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tieto tutkimusorganisaation ja tutkijan 
välisestä oikeussuhteesta;

e) selvitys tutkimusorganisaation ja tutkijan 
välisestä työsuhteesta;

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tieto tutkijan työehdoista. f) selvitys tutkijan työehdoista ja 
sosiaaliturvasta.

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

f a) tiedot tutkijan pätevyydestä 
tutkimuskohteen ja -tavoitteiden 
kannalta;

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) todisteet siitä, että hänellä on 
sairausvakuutus tai että hän on hakenut 
sairausvakuutusta, joka kattaa kaikki 
riskit, jotka katetaan kyseisen jäsenvaltion 
kansalaisten osalta.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Harjoittelijoita koskevat erityisedellytykset Palkattomia tai palkallisia harjoittelijoita 
koskevat erityisedellytykset

Or. en

Tarkistus 51

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

a) hän on allekirjoittanut 
harjoittelusopimuksen, jonka 
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen on tarvittaessa hyväksynyt 
kyseisen jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön 
mukaisesti, ja joka koskee harjoittelua 
yksityisessä tai julkisessa yrityksessä 
taikka julkisessa tai yksityisessä 
ammatillista koulutusta järjestävässä 
laitoksessa, jonka jäsenvaltio on 
hyväksynyt kansallisen lainsäädäntönsä tai 
hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti;

a) hän esittää todisteet allekirjoitetusta 
harjoittelusopimuksesta tai 
työsopimuksesta, jonka asianomaisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
on tarvittaessa hyväksynyt kyseisen 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön tai 
hallinnollisen käytännön mukaisesti, ja 
joka koskee harjoittelua yksityisessä tai 
julkisessa yrityksessä taikka julkisessa tai 
yksityisessä ammatillista koulutusta 
järjestävässä laitoksessa, jonka jäsenvaltio 
on hyväksynyt kansallisen lainsäädäntönsä 
tai hallinnollisen käytäntönsä mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hän osoittaa, jos jäsenvaltio sitä vaatii, 
että hänen aiempi koulutuksensa,
tutkintonsa tai ammattikokemuksensa on 
sellainen, että hän voi hyötyä 
työkokemuksesta.

b) hän osoittaa, jos jäsenvaltio sitä vaatii, 
että hänen aiempi korkea-asteen
tutkintonsa tai ammatillinen pätevyytensä
on sellainen, että hän voi hyötyä 
työkokemuksesta.

Or. en

Tarkistus 53

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

Komission teksti Tarkistus

b a) hän esittää todisteet, että hänellä on 
riittävät varat koko oleskeluajalleen 
toimeentuloaan, opintojaan ja 
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paluumatkaansa varten. Jäsenvaltion on 
julkistettava tämän säännöksen 
soveltamiseksi vaadittavien varojen 
kuukausittainen vähimmäismäärä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta kunkin 
tapauksen tarkastelemista erikseen.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Edellä a alakohdassa tarkoitetussa 
sopimuksessa on kuvailtava 
harjoitteluohjelma, määritettävä sen kesto, 
olosuhteet, joissa harjoittelija 
perehdytetään harjoitteluohjelman 
suorittamiseen, harjoittelijan työaika, 
oikeussuhde vastaanottavaan yksikköön ja, 
jos harjoittelija saa palkkaa, hänelle 
maksettava palkka. 

Edellä a alakohdassa tarkoitetussa 
sopimuksessa on kuvailtava 
harjoitteluohjelma, määritettävä sen kesto, 
olosuhteet, joissa harjoittelija 
perehdytetään harjoitteluohjelman 
suorittamiseen, harjoittelijan työaika, 
oikeussuhde vastaanottavaan yksikköön ja, 
jos harjoittelija saa palkkaa, hänelle 
maksettava palkka sekä kaikki muut 
työsopimuksen ehdot, etuudet ja 
sosiaaliturva mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltio voi vaatia vastaanottavaa 
yksikköä vakuuttamaan, että kolmannen 
maan kansalainen ei täytä olemassa olevaa 
työpaikkaa.

2. Jäsenvaltio voi vaatia vastaanottavaa 
yksikköä vakuuttamaan, että kolmannen 
maan kansalainen ei täytä olemassa olevaa 
työpaikkaa, jotta varmistetaan, ettei 
ulkomaalaisia työntekijöitä käytetä 
hyväksi halpatyövoimana yhtiöiden 
voittomarginaalien kasvattamiseksi eikä 
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siten edistetä sosiaalista polkumyyntiä.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hänen on oltava yli 17-vuotias mutta alle 
30-vuotias tai, tapauskohtaisesti 
perustelluissa tapauksissa, yli 30-vuotias;

a) hänen on oltava yli 18-vuotias tai
ylittänyt kansallisessa lainsäädännössä 
sopimuksen tekemiseksi vaadittavan 
laillisen ikärajan, mutta ei yli 30-vuotias;

Or. en

Perustelu

Kuten au pairin määritelmän yhteydessä todettiin, on vältettävä alaikäisten 
hyväksikäyttötapaukset, ja 18 vuotta on täysi-ikäisyyden raja suurimmassa osassa 
jäsenvaltioita ja samalla ikä, jolloin lain mukaan voi tehdä sopimuksia ilman aikuisten lupaa. 
Olisi kuitenkin kiinnitettävä huomiota kolmansien maiden lakeihin, jotka koskevat täysi-
ikäisyyttä, jolloin suurin osa aikuisuuteen liittyvistä oikeuksista myönnetään.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) hän toimittaa selvityksen siitä, että 
isäntäperhe vastaa hänestä koko hänen 
oleskelunsa ajan kyseisen jäsenvaltion 
alueella ja erityisesti hänen toimeentulonsa, 
majoituksensa, terveydenhoitonsa sekä 
äitiys- ja tapaturmariskien osalta;

b) hän toimittaa selvityksen siitä, että 
isäntäperhe vastaa hänestä koko hänen 
oleskelunsa ajan kyseisen jäsenvaltion 
alueella ja erityisesti hänen toimeentulonsa, 
majoituksensa, terveydenhoitonsa sekä 
tapaturmariskien osalta tarjoamalla 
hätäapua tarvittaessa;

Or. en
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Perustelu

Sana ”äitiys” olisi poistettava, jotta estetään direktiivin väärinkäyttö. Hätäapu on 
ensiarvoisen tärkeää, kun matkustetaan ulkomaille, ja se tarkoittaa apua ennalta 
arvaamattomassa ongelmassa, kuten onnettomuudessa jne.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hän esittää au pairin ja isäntäperheen 
välillä tehdyn sopimuksen, jossa 
määritellään hänen oikeutensa ja 
velvollisuutensa, mukaan lukien au pairille 
maksettava taskuraha ja asianmukaiset 
järjestelyt, jotka mahdollistavat kursseilla 
käymisen, sekä osallistuminen päivittäisiin 
töihin perheessä.

c) hän esittää oikeudellisesti sitovan 
työsopimuksen, jossa määritellään au 
pairin ja isäntäperheen oikeudet ja 
sopimusvelvoitteet sillä perusteella, että 
au pair saa täysihoidon vastineeksi kevyen 
kotitaloustyön ja lastenhoidon kaltaisista 
palveluista, sekä au pairin ja 
isäntäperheen välillä tehdyn sopimuksen, 
jossa määritellään selvästi hänen 
oikeutensa ja velvollisuutensa, mukaan 
lukien au pairille maksettava taskuraha ja 
asianmukaiset järjestelyt, jotka 
mahdollistavat kursseilla käymisen,
mukaan lukien vähintään yhden 
kokonaisen vapaapäivän myöntäminen 
viikossa, sekä osallistuminen päivittäisiin 
töihin perheessä, ja esitetään päivittäinen 
enimmäistuntimäärä, joka voidaan 
käyttää tällaisiin töihin osallistumiseen.

Or. en

Perustelu

 Katso ihmiskaupan vastaisen verkoston GAATW:n vuonna 2013 tekemä tutkimus aiheesta 
”Au pairit, haaste turvalliselle muuttoliikkeelle ja ihmisarvoiselle työlle”.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – c alakohta – 1 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Taskurahan vähimmäismäärä olisi 
määriteltävä kansallisella tasolla siten, 
että se on vähintään yhtä suuri kuin 
minimipalkka vastaavilla aloilla 
isäntämaassa ja koskee kaikkia au paireja 
(sanotun kuitenkaan rajoittamatta
parempien ehtojen soveltamista);

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – c alakohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Enimmäistyöaika ei saa ylittää 25 tuntia 
viikossa, jolloin päivittäinen 
enimmäisaika on viisi tuntia ja ainakin 
yksi kokonainen päivä viikossa on vapaa, 
tai työaika on kahdeksan tuntia päivässä 
ja kaksi kokonaista päivää viikossa on 
vapaita.

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kansallisella tasolla on otettava käyttöön 
järjestely, jolla au pairit voivat vaihtaa 
isäntäperhettään, ja jos sopimus yhtäkkiä 
katkeaa, au pairille annetaan kuukausi 
aikaa löytää uusi isäntäperhe, jolloin 
hänen on myös haettava uutta 
oleskelulupaa. Au pair saa oleskella 
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vieraana uudessa isäntäperheessä 
odottaessaan vastausta 
maahantuloviranomaisilta. 
Maahantuloviranomaiset ottavat 
isäntäperheen vaihtamisen syyt huomioon 
uuden oleskeluluvan myöntämisen 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 
myönnettävä tutkijoille lupa, joka on 
voimassa vähintään vuoden ajan ja 
uusittava se, jos 6, 7 ja 9 artiklassa asetetut 
edellytykset täyttyvät edelleen. Jos 
tutkimushankkeen on suunniteltu kestävän 
alle vuoden, lupa on voimassa hankkeen 
keston ajan.

1. Jäsenvaltioiden on 
myönnettävä tutkijoille lupa, mukaan 
lukien oleskelu- ja työlupa, joka on 
voimassa vähintään vuoden ajan ja 
uusittava se, jos 6, 7 ja 9 artiklassa asetetut 
edellytykset täyttyvät edelleen. Jos 
tutkimushankkeen on suunniteltu kestävän 
alle vuoden, lupa on voimassa hankkeen 
keston ajan.

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Harjoittelijoille myönnettävän luvan 
voimassaoloajan on vastattava 
harjoitteluaikaa, tai se myönnetään 
enintään vuoden ajaksi. Tämä lupa voidaan 
poikkeustapauksissa uudistaa ainoastaan 
yhden kerran oleskeluluvan muodossa ja 
vain siksi ajaksi, jonka harjoittelija 
tarvitsee jäsenvaltiossa sen kansallisen 

4. Harjoittelijoille myönnettävän luvan tai 
palkallisille harjoittelijoille myönnettävän 
oleskelu- ja työluvan voimassaoloajan on 
vastattava harjoitteluaikaa, tai se 
myönnetään enintään vuoden ajaksi. Tämä 
lupa voidaan poikkeustapauksissa uudistaa 
ainoastaan yhden kerran oleskeluluvan 
muodossa ja vain siksi ajaksi, jonka 
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lainsäädännön tai hallinnollisen käytännön 
mukaisesti tunnustetun ammattipätevyyden 
hankkimiseksi, edellyttäen, että luvan 
haltija täyttää edelleen 6 ja 12 artiklassa 
säädetyt edellytykset.

harjoittelija tarvitsee jäsenvaltiossa sen 
kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisen 
käytännön mukaisesti tunnustetun 
ammattipätevyyden hankkimiseksi, 
edellyttäen, että luvan haltija täyttää 
edelleen 6 ja 12 artiklassa säädetyt 
edellytykset.

Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat hylätä hakemuksen, 
jos vastaanottava yksikkö näyttää
hakemuksen päiväystä välittömästi 
edeltäneiden 12 kuukauden aikana 
tarkoituksellisesti lakkauttaneen työpaikat, 
jotka se yrittää täyttää uudella 
hakemuksella.

2. Jäsenvaltioiden on hylättävä hakemus, 
jos vastaanottava yksikkö on hakemuksen 
päiväystä välittömästi edeltäneiden 12 
kuukauden aikana tarkoituksellisesti
lakkauttanut työpaikat, jotka se yrittää 
täyttää uudella hakemuksella.

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Tutkijoilla, opiskelijoilla, vaihto-
oppilailla, harjoittelijoilla, 
vapaaehtoistyöntekijöillä ja au paireilla, 
jotka ovat kolmansien maiden 
kansalaisia, on kolmansien maiden 
kansalaisille jäsenvaltion alueella 
oleskelua ja työskentelyä varten 
myönnettävää yhdistelmälupaa 
koskevasta yhden hakemuksen 
menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti 
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oleskelevien kolmansista maista tulleiden 
työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista 13 
päivänä joulukuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2011/98/EU nojalla oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2011/98/EU 12 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa säädetään, tutkijoilla, jotka 
ovat kolmansien maiden kansalaisia, on 
oikeus yhdenvertaiseen kohteluun 
vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisten 
kanssa sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa
(EY) N:o 883/2004 määriteltyjen 
sosiaaliturvan alojen, kuten perhe-
etuuksien, osalta.

1. Poiketen siitä, mitä direktiivin 
2011/98/EU 12 artiklan 2 kohdan a ja b 
alakohdassa säädetään, tutkijoilla ja 
opiskelijoilla, jotka ovat kolmansien 
maiden kansalaisia, on oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun vastaanottavan 
jäsenvaltion kansalaisten kanssa 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa
(EY) N:o 883/2004 määriteltyjen
yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen ja sosiaaliturvan alojen, kuten 
perhe-etuuksien, osalta.

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kukin jäsenvaltio vahvistaa tällaisen 
toiminnan harjoittamiseen sallitun 
enimmäisajan joko tunteina viikossa taikka 

3. Kukin jäsenvaltio vahvistaa tällaisen 
toiminnan harjoittamiseen sallitun 
enimmäisajan joko tunteina viikossa taikka 
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päivinä tai kuukausina vuodessa. 
Enimmäisajan on oltava vähintään 20
tuntia viikossa tai vastaava määrä päiviä tai 
kuukausia vuodessa.

päivinä tai kuukausina vuodessa. 
Enimmäisajan on oltava vähintään 10
tuntia viikossa tai vastaava määrä päiviä tai 
kuukausia vuodessa.

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla 

Komission teksti Tarkistus

 Saatuaan tutkimustyönsä tai opiskelunsa
jäsenvaltiossa päätökseen kolmansien 
maiden kansalaisilla on oikeus jäädä 
jäsenvaltion alueelle 12 kuukaudeksi 
etsimään työtä tai perustamaan yritys, jos 
6 artiklan a kohdassa ja c–f kohdassa 
säädetyt edellytykset edelleen täyttyvät.
Kolmansien maiden kansalaisia voidaan 
aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ja 
viimeistään ennen kuin on kulunut kuusi 
kuukautta pyytää esittämään todisteet siitä, 
että he etsivät edelleen työtä tai ovat 
perustamassa yritystä. Kuuden kuukauden 
kuluttua kolmansien maiden kansalaisia 
voidaan lisäksi pyytää esittämään todisteet, 
että heillä on todelliset mahdollisuudet 
työllistyä tai käynnistää yritystoiminta.

Mahdollisten säännösten, joilla jatketaan 
tutkijoiden ja opiskelijoiden 
oleskeluoikeutta siinä jäsenvaltiossa, 
jossa oleskelulupa on annettu, 
varsinaisten tehtävien (opiskelun ja 
tutkimustyön) päättymisen jälkeen, pitäisi 
olla vapaaehtoisia ja kuulua 
jäsenvaltioiden yksinomaiseen 
toimivaltaan, samoin kuin tämän jakson 
pituudesta päättämisen. Jäsenvaltioita 
kehotetaan harkitsemaan tämän jakson 
jatkamista 6 kuukaudella näille 
kolmansien maiden kansalaisille, jotta he 
voivat etsiä työtä tai perustaa yrityksen, 
jos 6 artiklan a kohdassa ja c–f kohdassa 
säädetyt edellytykset edelleen täyttyvät.
Kolmansien maiden kansalaisia voidaan 
aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ja 
viimeistään ennen kuin on kulunut kuusi 
kuukautta pyytää esittämään todisteet siitä, 
että he etsivät edelleen työtä tai ovat 
perustamassa yritystä. Kuuden kuukauden 
kuluttua kolmansien maiden kansalaisia 
voidaan lisäksi pyytää esittämään todisteet, 
että heillä on todelliset mahdollisuudet 
työllistyä tai käynnistää yritystoiminta.

Or. en
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Perustelu

Jatkoaika: Valmistelija ei ole samaa mieltä 12 kuukauden ajan kanssa ja ehdottaa sen sijaan 
kuuden kuukauden ajanjaksoa, sillä sitä voidaan pitää riittävänä esitettyyn tarkoitukseen.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Olisi otettava käyttöön yhdenmukaiset 
kiintiöt kunkin hakijaryhmän 
maahanpääsylle ja hakemuksille, joilla 
annetaan lupa tutkimusta, opiskelua, 
oppilasvaihtoa, palkallista ja palkatonta 
harjoittelua, vapaaehtoistyötä tai au 
pairina työskentelyä varten, jotta voidaan 
välttää riski, että kansalliset laitokset ja 
järjestöt syyllistyisivät väärinkäytöksiin ja 
petoksiin. Kiintiöistä olisi sovittava sen 
mukaan, mikä on jäsenvaltioiden kyky 
vastata taloudellisten, työllisyyspoliittisten 
ja koulutuksellisten edellytystensä 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappaleen 35 mukainen.

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Nämä perheenyhdistämisoikeuteen 
tehdyt poikkeukset eivät saa olla 
ristiriidassa aivovuodon torjumista 
kolmansista maista koskevan pyrkimyksen 
kanssa, kuten direktiivissä jo todettiin. 
Perheenyhdistämisoikeus on 
jäsenvaltioiden tunnustamien arvojen ja 
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periaatteiden mukainen, mikä oikeuttaa 
mahdollisiin rajoittaviin toimiin 
ryhtymisen direktiivin 2003/86/EY 
johdanto-osan 11 kappaleen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tutkija oleskelee enintään kuusi 
kuukautta toisessa jäsenvaltiossa, tutkimus 
voidaan toteuttaa ensimmäisessä 
jäsenvaltiossa tehdyn 
vastaanottosopimuksen perusteella 
edellyttäen, että tutkijalla on riittävät varat 
toisessa jäsenvaltiossa eikä häntä pidetä 
toisessa jäsenvaltiossa uhkana yleiselle 
järjestykselle ja turvallisuudelle tai 
kansanterveydelle.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kolmannen maan kansalaisen, joka on 
päästetty maahan tämän direktiivin nojalla 
opiskelijana tai palkallisena harjoittelijana,
on annettava suorittaa osa 
opiskelustaan/harjoittelustaan toisessa 
jäsenvaltiossa pidempinä kuin kolmen 
kuukauden jaksoina mutta enintään kuuden 

Kolmannen maan kansalaisen, joka on 
päästetty maahan tämän direktiivin nojalla 
opiskelijana tai palkallisena harjoittelijana
tai tutkijana, voidaan antaa suorittaa osa 
opiskelustaan/harjoittelustaan toisessa 
jäsenvaltiossa pidempinä kuin kolmen 
kuukauden jaksoina mutta enintään kuuden 
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kuukauden jaksoina edellyttäen, että hän 
on ennen siirtymistään toiseen 
jäsenvaltioon toimittanut toisen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
seuraavat:

kuukauden jaksoina edellyttäen, että hän 
on ennen siirtymistään toiseen 
jäsenvaltioon toimittanut toisen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle
vahvistamista ja hyväksymistä varten
seuraavat:

Or. en

Tarkistus 73

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

Komission teksti Tarkistus

c a) aiemmista tehtävistä saatu voimassa 
oleva kirjallinen vahvistus, 
yhteiskunnallis-käyttäytymistieteellinen 
arvio mukaan luettuna, siitä, että hänellä 
on vaadittu akateeminen tutkinto, jotta 
hänet voidaan hyväksyä opiskelijaksi, 
tutkijaksi tai palkalliseksi harjoittelijaksi 
tutkimushankkeen, opintojen ja 
harjoittelun toteuttamista varten;

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) täydellinen luettelo jäsenvaltioista, 
joihin tutkija tai opiskelija aikoo mennä, 
on tiedossa ennen tuloa ensimmäiseen 
jäsenvaltioon;

a) täydellinen luettelo jäsenvaltioista, 
joihin tutkija tai opiskelija on ilmoittanut 
menevänsä, on tiedossa ennen tuloa 
ensimmäiseen jäsenvaltioon;

Or. en



PA\944251FI.doc 45/46 PE516.703v01-00

FI

Perustelu

Pitäisi käyttää sukupuolineutraalia terminologiaa (koskee englanninkielistä versiota, 
kääntäjän huomautus).

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun tutkija muuttaa toiseen 
jäsenvaltioon 26 ja 27 artiklan mukaisesti 
ja kun perhe on muodostettu jo 
ensimmäisessä jäsenvaltiossa, 
perheenjäsenet saavat siirtyä hänen 
mukanaan toiseen jäsenvaltioon tai seurata 
häntä sinne.

1. Kun tutkija muuttaa toiseen 
jäsenvaltioon 26 ja 27 artiklan mukaisesti 
ja kun perhe on muodostettu jo 
ensimmäisessä jäsenvaltiossa, 
perheenjäsenet saavat siirtyä hänen 
mukanaan toiseen jäsenvaltioon tai seurata 
häntä sinne tapauskohtaisen analyysin 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Pitäisi käyttää sukupuolineutraalia terminologiaa (koskee englanninkileistä versiota, 
kääntäjän huomautus).

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) todisteet siitä, että he ovat oleskelleet 
ensimmäisessä jäsenvaltiossa tutkijan 
perheenjäseninä;

b) hänellä on vakaat ja säännölliset tulot 
ja varat, jotka riittävät perheenkokoajan 
ja hänen perheenjäsentensä ylläpitoon 
ilman, että heidän on turvauduttava 
asianomaisen jäsenvaltion 
sosiaaliturvaan.

Or. en
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Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vaatia hakijoita 
suorittamaan maksuja tämän direktiivin 
mukaisesti tapahtuvasta hakemusten 
käsittelystä. Maksujen suuruus ei saa
vaarantaa direktiivin tavoitteiden 
saavuttamista.

Jäsenvaltiot voivat vaatia hakijoita 
suorittamaan maksuja tämän direktiivin 
mukaisesti tapahtuvasta hakemusten 
käsittelystä. Maksujen suuruus ei saa olla 
liiallinen ja heidän taloudelliseen 
asemaansa ja maksukykyynsä nähden 
kohtuuton erityisesti palkattomissa 
ryhmissä kuten harjoittelijoissa ja au 
paireissa.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuin katsoi marraskuussa 2010 antamassaan tuomiossa asiassa 
C-508/10 komissio vastaan Alankomaat, että maksujen suuruus ei saa olla liiallinen tai 
kohtuuton. Palkattomien henkilöiden kohdalla valtion pitäisi tulla jollain tavoin vastaan. Se 
kuuluu olennaisena osana eurooppalaiseen hyvinvointivaltioon. 


