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Tarkistus 33
Laurence J.A.J. Stassen
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on
keskeinen tekijä myös todellisten unionin 
työmarkkinoiden kehittämisessä, jotta 
työntekijät voivat siirtyä korkean 
työttömyyden alueilta työvoimapulasta 
kärsiville alueille, useammat ihmiset 
voivat löytää taidoilleen paremmin 
soveltuvia työpaikkoja ja voidaan torjua 
työmarkkinoiden pullonkauloja.

(2) Henkilöiden ja työntekijöiden vapaa 
liikkuvuus on ollut suuri pettymys, sillä 
itäisestä Euroopasta tuleva halvempi 
työvoima ajaa länsieurooppalaisia ulos 
työmarkkinoilta (epäreilu kilpailu) ja 
aiheuttaa rikollisuutta ja muita ongelmia.

Or. nl

Tarkistus 34
Inês Cristina Zuber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on 
keskeinen tekijä myös todellisten unionin 
työmarkkinoiden kehittämisessä, jotta 
työntekijät voivat siirtyä korkean 
työttömyyden alueilta työvoimapulasta 
kärsiville alueille, useammat ihmiset 
voivat löytää taidoilleen paremmin 
soveltuvia työpaikkoja ja voidaan torjua 
työmarkkinoiden pullonkauloja.

(2) Nykyisen kriisin kasvattama 
työttömyys on lisännyt suuresti monien 
jäsenvaltioiden työntekijöiden siirtymistä 
pakon edessä toisiin jäsenvaltioihin. Ainut 
keino tämän suuntauksen pysäyttämiseksi 
on tarjota enemmän laadukkaita 
työpaikkoja kaikissa kriisin koettelemissa 
jäsenvaltioissa, jolloin voidaan varmistaa, 
että vapaa liikkuvuus perustuu 
vapaaehtoisuuteen eikä pakkoon.

Or. pt



PE516.958v01-00 4/24 AM\1002208FI.doc

FI

Tarkistus 35
Norica Nicolai

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on 
keskeinen tekijä myös todellisten unionin 
työmarkkinoiden kehittämisessä, jotta 
työntekijät voivat siirtyä korkean 
työttömyyden alueilta työvoimapulasta 
kärsiville alueille, useammat ihmiset voivat 
löytää taidoilleen paremmin soveltuvia 
työpaikkoja ja voidaan torjua 
työmarkkinoiden pullonkauloja.

(2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on 
keskeinen tekijä myös todellisten unionin 
työmarkkinoiden kehittämisessä, jotta 
työntekijät voivat siirtyä paremmat 
työllistymismahdollisuudet tarjoaville
alueille, useammat ihmiset voivat löytää 
taidoilleen paremmin soveltuvia 
työpaikkoja ja voidaan torjua 
työmarkkinoiden pullonkauloja.

Or. en

Tarkistus 36
Inês Cristina Zuber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Talouden ohjaus ja hallinta ja siihen 
kuuluvat työllisyyspolitiikat ovat 
joustavoittaneet työmarkkinoita ja 
heikentäneet muun muassa sosiaalista 
suojelua ja hyvinvointivaltiota, 
työntekijöiden oikeuksia ja oikeutta käydä 
työehtosopimusneuvotteluja, minkä 
seurauksena työntekijöitä painostetaan 
suostumaan työehtoihin, joilla rikotaan 
heidän työoikeuksiaan ja sosiaalisia 
oikeuksiaan.  Sen vuoksi talouspolitiikan 
eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja 
talouden ohjaukseen ja hallintaan 
perustuvat työllisyyspolitiikat ovat 
vahingollisia, kun tarkoitus on suojella 
työntekijöiden oikeuksia vapaan 
liikkuvuuden osalta.



AM\1002208FI.doc 5/24 PE516.958v01-00

FI

Or. pt

Tarkistus 37
Marina Yannakoudakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joilla poistetaan naisten 
syrjintä ja sukupuolten palkkaerot 
Euroopan unionin työmarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 38
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
tosiasiallinen harjoittaminen on kuitenkin 
edelleen erittäin haastavaa, eivätkä monet 
työntekijät useinkaan tiedä vapaata 
liikkuvuutta koskevista oikeuksistaan. He 
kohtaavat edelleen kansalaisuuteen 
perustuvaa syrjintää muuttaessaan 
jäsenvaltiosta toiseen Euroopan unionissa. 
Lainsäädännön ja sen käytännön 
soveltamisen välillä on näin ollen kuilu, 
johon on puututtava.

(5) Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden 
tosiasiallinen harjoittaminen on kuitenkin 
edelleen erittäin haastavaa, eivätkä monet 
työntekijät useinkaan tiedä vapaata 
liikkuvuutta koskevista oikeuksistaan. He 
kohtaavat edelleen kansalaisuuteen 
perustuvaa syrjintää muuttaessaan 
jäsenvaltiosta toiseen Euroopan unionissa. 
Tilastot SOLVIT-verkoston avulla 
ratkaistuista kansalaisten ongelmista ovat 
osoittaneet, että lainsäädännön ja sen 
käytännön soveltamisen välillä on näin 
ollen kuilu, johon on puututtava.

Or. cs
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Tarkistus 39
Barbara Matera

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Työllisyyspaketissaan (komission 
tiedonanto ”Tavoitteena työllistävä 
elpyminen”, annettu 18 päivänä huhtikuuta 
2012) komissio ilmoitti, että se aikoo 
”esittää vuoden 2012 loppuun mennessä 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla pyritään 
tukemaan liikkuvia työntekijöitä (antamalla 
heille tietoa ja neuvoja) niiden oikeuksien 
käytössä, joita heillä on perussopimuksen 
ja työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella annetun asetuksen 
492/2011 nojalla”.

(8) Työllisyyspaketissaan (komission 
tiedonanto ”Tavoitteena työllistävä 
elpyminen”, annettu 18 päivänä huhtikuuta 
2012) komissio ilmoitti, että se aikoo 
”esittää vuoden 2012 loppuun mennessä 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla pyritään 
tukemaan liikkuvia työntekijöitä (antamalla 
heille tietoa ja neuvoja) niiden oikeuksien 
käytössä, joita heillä on perussopimuksen 
ja työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella annetun asetuksen 
(EU) N:o 492/2011 nojalla”. Komissio on 
tavoitteen saavuttamiseksi sitoutunut 
helpottamaan työntekijöiden liikkumista 
unionissa työvoimapulasta kärsiville 
alueille ja varmistamaan, että työntekijät 
voivat käyttää oikeuksiaan 
täysimääräisesti tai ainakin entistä 
vapaammin.

Or. it

Tarkistus 40
Barbara Matera

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta voidaan varmistaa niiden 
aineellisten sääntöjen moitteeton 
soveltaminen, jotka koskevat 
työntekijöiden oikeuksia liikkua vapaasti 
työntekoa varten, ja seurata niiden 
noudattamista, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava asiamukaiset toimenpiteet 
työntekijöiden suojelemiseksi 

(12) Jotta voidaan varmistaa niiden 
aineellisten sääntöjen moitteeton 
soveltaminen, jotka koskevat 
työntekijöiden oikeuksia liikkua vapaasti 
työntekoa varten, ja seurata niiden 
noudattamista, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava asiamukaiset toimenpiteet 
työntekijöiden suojelemiseksi 
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kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä ja 
perusteettomilta esteiltä, jotka haittaavat 
oikeuden harjoittamista.

kansalaisuuteen, uskontoon, rotuun, 
sukupuoleen tai seksuaaliseen 
suuntautumiseen perustuvalta syrjinnältä 
ja perusteettomilta esteiltä, jotka haittaavat 
oikeuden harjoittamista.

Or. it

Tarkistus 41
Inês Cristina Zuber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Sama palkka samanarvoisesta 
työstä samalla työpaikalla ja kaikilla 
työaloilla sekä yhdenmukaiset työolot niin 
naisille kuin miehille on periaate, jota on 
ehdottomasti noudattava, minkä vuoksi on 
tärkeää tuntea työehtosopimukset ja 
noudattaa niitä.

Or. pt

Tarkistus 42
Barbara Matera

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tätä varten on asianmukaista säätää 
erityisistä säännöistä työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta koskevien aineellisten 
sääntöjen tehokasta täytäntöönpanoa varten 
ja edistää perussopimuksen 45 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o 492/2011 parempaa ja 
yhdenmukaisempaa soveltamista.

(13) Tätä varten on asianmukaista säätää 
erityisistä säännöistä työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta koskevien aineellisten 
sääntöjen tehokasta täytäntöönpanoa varten 
ja edistää perussopimuksen 45 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o 492/2011 parempaa ja 
yhdenmukaisempaa soveltamista. 
Jäsenvaltioiden olisi varsinkin EU-
kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun 
varmistamiseksi hyväksyttävä 
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erityistoimenpiteitä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien 
sosiaaliryhmien huomioimiseksi. On syytä 
kohdentaa toimenpiteitä niiden vapaata 
liikkuvuutta hyödyntävien naisten 
erityistarpeisiin, jotka ovat yksinhuoltajia 
ja/tai joilla on vammaisia lapsia tai jotka 
huolehtivat vanhemmista sukulaisista. 

Or. it

Tarkistus 43
Barbara Matera

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tässä yhteydessä työntekijöillä, joihin 
on kohdistunut kansalaisuuteen perustuvaa 
syrjintää tai muita perusteettomia 
rajoituksia heidän harjoittaessaan 
oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, olisi 
oltava käytössään riittävät ja tehokkaat 
oikeussuojakeinot. Jos jäsenvaltiot säätävät 
vain hallinnollisista menettelyistä, niiden 
on varmistettava, että kaikkia hallinnollisia 
päätöksiä kohtaan voidaan nostaa kanne 
tuomioistuimessa perusoikeuskirjan 
47 artiklan mukaisesti.

(14) Tässä yhteydessä työntekijöillä, joihin 
on kohdistunut kansalaisuuteen, 
uskontoon, rotuun, sukupuoleen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen
perustuvaa syrjintää tai muita 
perusteettomia rajoituksia heidän 
harjoittaessaan oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, olisi oltava käytössään 
riittävät ja tehokkaat oikeussuojakeinot. Jos 
jäsenvaltiot säätävät vain hallinnollisista 
menettelyistä, niiden on varmistettava, että 
kaikkia hallinnollisia päätöksiä kohtaan 
voidaan nostaa kanne tuomioistuimessa 
perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti.

Or. it
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Tarkistus 44
Barbara Matera

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tehokkaamman suojelun 
turvaamiseksi järjestöillä tai 
oikeushenkilöillä olisi myös oltava – sen 
mukaan mitä jäsenvaltiot päättävät –
valtuudet aloittaa menettely joko uhrin 
puolesta tai häntä tukeakseen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuimissa 
edustamista ja puolustamista koskevien 
kansallisten menettelysääntöjen 
soveltamista.

(15) Tehokkaamman suojelun 
turvaamiseksi järjestöillä tai 
oikeushenkilöillä olisi myös oltava – sen 
mukaan mitä jäsenvaltiot päättävät –
valtuudet aloittaa menettely joko syrjinnän
uhrin puolesta tai häntä tukeakseen, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
tuomioistuimissa edustamista ja 
puolustamista koskevien kansallisten 
menettelysääntöjen soveltamista.

Or. it

Tarkistus 45
Inês Cristina Zuber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jäsenvaltioiden olisi sovellettava 
asianmukaisesti ILO:n ja YK:n 
ihmisarvoisen työn toimintaohjelmaa ja 
muutettava unionin työllisyyspolitiikkaa 
ja kansallisia työllisyyspolitiikkoja niin, 
että niillä edistetään ihmisarvoisen työn 
kaikkia näkökohtia, sillä vain näin 
voidaan turvata työntekijöiden ja heidän 
perheidensä sosiaalisten oikeuksien 
toteutuminen vapaan liikkuvuuden 
yhteydessä.

Or. pt
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Tarkistus 46
Marije Cornelissen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On kunkin jäsenvaltion vastuulla 
päättää, annetaanko tämän direktiivin 
5 artiklassa tarkoitetut tehtävät jo olemassa 
olevalle elimelle, joka käsittelee useita 
syrjintäperusteita. Jos 5 artiklan mukaiset 
tehtävät katetaan laajentamalla jo olemassa 
olevan elimen tai rakenteen toimeksiantoa, 
jäsenvaltioiden on varmistettava riittävien 
resurssien myöntäminen olemassa olevalle 
elimelle lisätehtävien hoitamista varten, 
jotta varmistetaan, että näiden elinten 
nykyisten tehtävien suorittaminen ei kärsi.

(18) Jäsenvaltioiden olisi annettava tämän 
direktiivin 5 artiklassa tarkoitetut tehtävät 
direktiivin 2000/43/EY 13 artiklan 
mukaisesti nimetylle jo olemassa olevalle 
tasa-arvoelimelle, joka käsittelee useita 
syrjintäperusteita. Jos 5 artiklan mukaiset 
tehtävät katetaan laajentamalla jo olemassa 
olevan elimen tai rakenteen toimeksiantoa, 
jäsenvaltioiden on varmistettava riittävien 
lisäresurssien myöntäminen olemassa 
olevalle elimelle lisätehtävien hoitamista 
varten, jotta varmistetaan, että kyseinen 
elin kykenee hoitamaan kaikki tehtävänsä 
tehokkaasti ja asianmukaisesti ja 
varsinkin, että näiden elinten nykyisten 
tehtävien suorittaminen ei kärsi.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Equinetin (Euroopan tasa-arvoelinten verkosto) havaintoihin. 

Tarkistus 47
Barbara Matera

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa ja 
työmarkkinaosapuolten välillä, jotta 
voitaisiin puuttua kansalaisuuteen 
perustuviin erilaisiin syrjinnän muotoihin 
ja torjua niitä.

(20) Jäsenvaltioiden olisi edistettävä 
vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa ja 
työmarkkinaosapuolten välillä, jotta 
voitaisiin puuttua kansalaisuuteen, 
uskontoon, rotuun, sukupuoleen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen
perustuviin erilaisiin syrjinnän muotoihin 
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ja torjua niitä.

Or. it

Tarkistus 48
Norica Nicolai

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava 
kattavammin työehdoista ja työoloista 
muista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille, työnantajille ja muille asiaan 
liittyville osapuolille.

(21) Jäsenvaltioiden olisi tiedotettava 
kattavammin ja asianmukaisilla kielillä
työehdoista ja työoloista sekä etuuksista
muista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille, työnantajille ja muille asiaan 
liittyville osapuolille.

Or. en

Tarkistus 49
Inês Cristina Zuber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Jäsenvaltioiden ja kaikkien 
sidosryhmien olisi valistettava 
työntekijöitä heidän oikeuksistaan ja 
heidän käytettävissään olevista keinoista 
(työlait, työehtosopimukset, 
sosiaaliturvasäännökset, asumis-, 
koulutus- ja päivähoitoasiat), joilla 
säännellään työsuhteita ja työ- ja 
elinoloja.

Or. pt

Tarkistus 50
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Inês Cristina Zuber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Työsuojelutarkastuksiin perustuvat 
tehokkaat turvatakeet ovat tärkeä keino 
varmistaa yhdenvertainen kohtelu ja 
torjua pimeää työtä ja sosiaalista 
polkumyyntiä sekä kansalaisuuteen ja 
myös sukupuoleen perustuvaa syrjintää, 
sillä maahanmuuttajanaiset kohtaavat 
usein kaksinkertaista syrjintää. 
Työsuojelutarkastuksia suorittavien 
viranomaisten olisi siksi saatava riittävät 
resurssit.

Or. pt

Tarkistus 51
Inês Cristina Zuber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Lisäksi on syytä tehostaa 
työsuojelutarkastuselinten yhteistyötä ja 
toimintojen koordinointia rajat ylittävillä 
alueilla.

Or. pt
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Tarkistus 52
Inês Cristina Zuber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 c) Jäsenvaltioiden olisi torjuttava 
maahanmuuttajatyöntekijöiden 
näennäisyrittäjyyttä turvaamalla heidän 
sosiaaliset oikeutensa ja työoikeutensa 
sekä sosiaalinen suojelu.

Or. pt

Tarkistus 53
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sosiaali- ja veroetuuksien saamiseen c) sosiaali- ja veroetuuksien, erityisesti 
terveydenhoitoon, sosiaaliseen suojeluun 
ja työttömyysturvaan liittyvien etuuksien,
saamiseen

Or. fr

Tarkistus 54
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon 
tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset 
menettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon 
tarkoitetut nopeutetut oikeudelliset ja/tai 
hallinnolliset menettelyt, mukaan lukien 
jäsenvaltioiden aiheellisina pitämät 
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ovat – myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa 
syrjinnän väitetään tapahtuneen – kaikkien 
niiden työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä käytettävissä, jotka 
katsovat kärsineensä tai kärsivänsä vapaata 
liikkuvuutta koskevaan oikeuteensa 
kohdistuvista perusteettomista rajoituksista 
tai katsovat tulleensa kohdelluiksi väärin 
sen vuoksi, että heihin ei ole sovellettu 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

sovittelumenettelyt, ovat – myös sen 
työsuhteen päätyttyä, jossa syrjinnän 
väitetään tapahtuneen – kaikkien niiden 
työntekijöiden ja heidän perheenjäsentensä 
käytettävissä, jotka katsovat kärsineensä tai 
kärsivänsä vapaata liikkuvuutta koskevaan 
oikeuteensa kohdistuvista perusteettomista 
rajoituksista tai katsovat tulleensa 
kohdelluiksi väärin sen vuoksi, että heihin 
ei ole sovellettu yhdenvertaisen kohtelun 
periaatetta.

Or. fr

Tarkistus 55
Barbara Matera

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon 
tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset 
menettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, 
ovat – myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa 
syrjinnän väitetään tapahtuneen – kaikkien 
niiden työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä käytettävissä, jotka 
katsovat kärsineensä tai kärsivänsä vapaata 
liikkuvuutta koskevaan oikeuteensa 
kohdistuvista perusteettomista rajoituksista 
tai katsovat tulleensa kohdelluiksi väärin 
sen vuoksi, että heihin ei ole sovellettu 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon 
tarkoitetut oikeudelliset ja/tai hallinnolliset 
menettelyt, mukaan lukien jäsenvaltioiden 
aiheellisina pitämät sovittelumenettelyt, 
ovat – myös sen työsuhteen päätyttyä, jossa 
syrjinnän väitetään tapahtuneen – kaikkien 
niiden työntekijöiden ja heidän 
perheenjäsentensä käytettävissä, jotka 
katsovat kärsineensä kansalaisuuteen, 
uskontoon, rotuun, sukupuoleen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvasta syrjinnästä tai kärsivänsä 
vapaata liikkuvuutta koskevaan 
oikeuteensa kohdistuvista perusteettomista 
rajoituksista tai katsovat tulleensa 
kohdelluiksi väärin sen vuoksi, että heihin 
ei ole sovellettu yhdenvertaisen kohtelun 
periaatetta.

Or. it
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Tarkistus 56
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
kaikin aiheellisiksi katsominsa keinoin, 
että kansalaisia valistetaan heidän 
oikeuksistaan.

Or. fr

Tarkistus 57
Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on poistettava 
työntekijöiden liikkuvuuden esteitä 
tarjoamalla naisille, jotka seuraavat 
aviopuolisoaan tai kumppaniaan toiseen 
jäsenvaltioon, asianmukaisia palveluja, 
kuten kielikursseja ja ammatillista 
koulutusta, joilla helpotetaan heidän 
kotoutumistaan uuteen sosiaaliseen ja 
kulttuuriseen ympäristöön.

Or. en
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Tarkistus 58
Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
EU:n liikkuvien työntekijöiden lapsille ei 
koidu kansallisuuteen tai kansalaisuuteen 
liittyviä ongelmia vanhempien 
työskentelyvalintojen takia ja että 
liikkuvien työntekijöiden lasten 
erityistarpeita tutkitaan asianmukaisesti, 
jotta niihin voidaan vastata tehokkain 
toimin.

Or. en

Tarkistus 59
Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden on parannettava 
vanhempien lähtömaahansa jättämien 
lasten tilannetta ja autettava heitä 
kehittymään normaalisti, saamaan 
koulutusta sekä hyötymään 
asiaankuuluvista sosiaalisista suhteista.

Or. en
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Tarkistus 60
Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Jäsenvaltioiden on kiinnitettävä 
erityistä huomiota naispuolisiin 
työntekijöihin, jotka muuttavat ulkomaille 
lasten- tai vanhustenhoitotyöhön, mukaan 
lukien lastenvahdit, au pairit, 
lastenhoitajat, sairaanhoitajat ja siivoojat, 
ja menevät usein yksityisten tahojen, 
kuten perheiden tai perheenjäsenten, 
palvelukseen ja päätyvät näin 
työskentelemään ilman sopimusta tai 
laittomasti eivätkä siten saa muun muassa 
sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon 
liittyviä oikeuksia ja etuuksia.

Or. en

Tarkistus 61
Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 e. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ja 
työoikeuksien asianmukainen suojelu 
jäsenvaltion lainsäädännössä ja 
työehtosopimuksissa vahvistettujen 
voimassa olevien säännösten mukaisesti. 
Kaikkialla unionissa on sovellettava sama 
palkka samanarvoisesta työstä -periaatetta 
ja sukupuolten tasa-arvon periaatetta, 
jotta voidaan välttää palkkojen 
polkeminen ja sosiaalinen polkumyynti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vapaata liikkuvuutta ei käytetä väärin 
eriarvoisen kohtelun, palkkojen 
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polkemisen tai sosiaalisen polkumyynnin 
mahdollistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 62
Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 f. Jäsenvaltioiden on tehostettava 
yhteisiä toimiaan, joilla valvotaan 
pakkotyötä ja pimeää työtä, nostetaan 
asiasta syytteitä ja määrätään 
seuraamuksia, sekä varmistettava, että 
pakkotyöhön ja pimeään työhön 
sovelletaan rikosoikeudellisia 
seuraamuksia; lisäksi jäsenvaltioiden on 
varmistettava pakkotyön uhrien, erityisesti 
naisten ja lasten, suojelu.

Or. en

Tarkistus 63
Marije Cornelissen

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä rakenne, 
elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä 
on edistää, analysoida, seurata ja tukea 
kaikkien työntekijöiden tai heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua 
ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, 
sekä toteutettava näiden elinten toimintaa 
koskevat tarpeelliset järjestelyt. Nämä 
elimet voivat muodostaa osan kansallisista 
virastoista, joilla on samanlaiset tavoitteet 

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä rakenne, 
elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä 
on edistää, analysoida, seurata ja tukea 
kaikkien työntekijöiden tai heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua 
ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, 
sekä toteutettava näiden elinten toimintaa 
koskevat tarpeelliset järjestelyt, mukaan 
lukien niiden täydellisen 
riippumattomuuden varmistaminen.
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mutta jotka kattavat useampia 
syrjintäperusteita. Tällöin jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että olemassa oleville 
elimille myönnetään riittävät resurssit 
lisätehtävien hoitamista varten sen 
varmistamiseksi, että näiden elinten 
nykyisten tehtävien suorittaminen ei 
vaarannu.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että nämä elimet ottavat 
sukupuolinäkökohdat huomioon kaikessa 
toiminnassaan. Nämä elimet voivat 
muodostaa osan kansallisista virastoista, 
joilla on samanlaiset tavoitteet kuin 
direktiivin 2000/43/EY 13 artiklassa 
tarkoitetuilla elimillä tai jotka kattavat 
useampia syrjintäperusteita. Tällöin 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
olemassa oleville elimille myönnetään 
riittävät resurssit lisätehtävien hoitamista 
varten sen varmistamiseksi, että kyseinen 
elin kykenee hoitamaan kaikki tehtävänsä 
tehokkaasti ja asianmukaisesti ja 
varsinkin, että näiden elinten nykyisten 
tehtävien suorittaminen ei vaarannu.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Equinetin (Euroopan tasa-arvoelinten verkosto) havaintoihin.

Tarkistus 64
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestöt, organisaatiot tai muut 
oikeushenkilöt, joilla on kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjen kriteerien 
mukaisesti oikeutettu intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa työntekijän 
suostumuksella menettelyn joko hänen ja 
hänen perheenjäsentensä puolesta tai 
häntä/heitä tukeakseen kaikissa 
oikeudellisissa ja/tai hallinnollisissa 
menettelyissä, joista säädetään 
perussopimuksen 45 artiklan ja asetuksen 
(EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
järjestöt, organisaatiot tai muut 
oikeushenkilöt, joilla on kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjen kriteerien 
mukaisesti oikeutettu intressi varmistaa, 
että tämän direktiivin säännöksiä 
noudatetaan, voivat aloittaa työntekijän 
nimenomaisella suostumuksella 
menettelyn joko hänen ja hänen 
perheenjäsentensä puolesta tai häntä/heitä 
tukeakseen kaikissa oikeudellisissa ja/tai 
hallinnollisissa menettelyissä, joista 
säädetään perussopimuksen 45 artiklan ja 
asetuksen (EU) N:o 492/2011 1–10 artiklan 
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mukaisten oikeuksien 
täytäntöönpanemiseksi.

mukaisten oikeuksien 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 65
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä rakenne, 
elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä 
on edistää, analysoida, seurata ja tukea 
kaikkien työntekijöiden tai heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua 
ilman kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, 
sekä toteutettava näiden elinten toimintaa 
koskevat tarpeelliset järjestelyt. Nämä 
elimet voivat muodostaa osan kansallisista 
virastoista, joilla on samanlaiset tavoitteet 
mutta jotka kattavat useampia 
syrjintäperusteita. Tällöin jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että olemassa oleville 
elimille myönnetään riittävät resurssit 
lisätehtävien hoitamista varten sen 
varmistamiseksi, että näiden elinten 
nykyisten tehtävien suorittaminen ei 
vaarannu.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä rakenne, 
elin tai elimiä, jonka tai joiden tehtävänä 
on edistää, analysoida, seurata ja tukea 
kaikkien työntekijöiden tai heidän 
perheenjäsentensä yhdenvertaista kohtelua 
ilman varsinkaan kansalaisuuteen 
perustuvaa syrjintää, sekä toteutettava 
näiden elinten toimintaa koskevat 
tarpeelliset järjestelyt. Nämä elimet voivat 
muodostaa osan kansallisista virastoista, 
joilla on samanlaiset tavoitteet mutta jotka 
kattavat useampia syrjintäperusteita. 
Tällöin jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että olemassa oleville elimille myönnetään 
riittävät resurssit lisätehtävien hoitamista 
varten sen varmistamiseksi, että näiden 
elinten nykyisten tehtävien suorittaminen 
ei vaarannu.

Or. fr

Tarkistus 66
Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Näiden elinten on tiedotettava 
hallinnollisista menettelyistä asioissa, 
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jotka liittyvät työntekijöiden vapaaseen 
liikkuvuuteen, kuten oleskelu- ja työluvan 
saanti, sosiaaliturvaoikeuksien 
siirrettävyys, oikeus terveydenhoitoon, 
sairauskulujen korvaaminen, 
kaksinkertaisen verotuksen välttäminen, 
ajoneuvorekisteröintien siirto ja lasten 
siirtäminen koulujärjestelmään, sekä 
helpotettava ja yksinkertaistettava näitä 
menettelyjä sekä kiinnitettävä erityistä 
huomiota naisiin ja varsinkin 
yksinhuoltajaäiteihin.

Or. en

Tarkistus 67
Barbara Matera

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) naisten ja miesten yhdenvertaiseen 
kohteluun liittyvien kysymysten käsittely;

Or. it

Tarkistus 68
Barbara Matera

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) riippumattomien tutkimusten tekeminen 
kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä;

(b) riippumattomien tutkimusten tekeminen 
kansalaisuuteen, uskontoon, rotuun, 
sukupuoleen tai seksuaaliseen 
suuntautuneisuuteen perustuvasta 
syrjinnästä;

Or. it
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Tarkistus 69
Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
nämä elimet seuraavat toimistoja ja 
järjestöjä, jotka tarjoavat työpaikkoja 
toisista jäsenvaltioista tuleville 
työntekijöille, ja havaitsevat mahdolliset 
laittomat tai pimeät työt tai toimistot tai 
järjestöt, jotka tarjoavat tekaistuja 
työpaikkoja. Näiden elinten on tehtävä 
yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden 
kumppanitoimistojen tai -järjestöjen 
kanssa tällaisten tilanteiden 
tunnistamiseksi.  Näiden tehtävien 
hoitamiseen tarvittavat varat olisi 
myönnettävä Euroopan 
sosiaalirahastosta.

Or. en

Tarkistus 70
Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioissa perustettavien tai jo 
olemassa olevien elinten on seurattava 
erityisesti naisten tekemiä sopimuksia, 
joiden olisi vastattava todellisuutta, jotta 
naisista ei tule pakkoprostituution ja 
ihmiskaupan uhreja.

Or. en

Tarkistus 71



AM\1002208FI.doc 23/24 PE516.958v01-00

FI

Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) kaikissa tapauksissa vuotuisen 
raportin julkaiseminen, jotta voidaan 
arvioida perustetun rakenteen toimintaa 
ja laatia ehdotuksia.

Or. fr

Tarkistus 72
Barbara Matera

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on edistettävä 
vuoropuhelua sellaisten asianomaisten 
kansalaisjärjestöjen ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa, joilla on 
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 
ja käytännön mukaisesti oikeutettu intressi 
myötävaikuttaa kansalaisuuteen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen edistämiseksi.

Jäsenvaltioiden on edistettävä 
vuoropuhelua sellaisten asianomaisten 
kansalaisjärjestöjen ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa, joilla on 
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 
ja käytännön mukaisesti oikeutettu intressi 
myötävaikuttaa kansalaisuuteen tai 
muuhun seikkaan perustuvan syrjinnän 
torjumiseen yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen edistämiseksi.

Or. it

Tarkistus 73
Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
helposti saatavia, ymmärrettäviä ja 
ajantasaisia tietoja työntekijöiden vapaata 

2. Jäsenvaltioiden on tarjottava selkeitä, 
maksuttomia, helposti saatavia, 
ymmärrettäviä ja ajantasaisia tietoja 
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liikkuvuutta koskevalla unionin 
lainsäädännöllä myönnetyistä oikeuksista.
Näiden tietojen olisi myös oltava helposti 
saatavilla Sinun Eurooppasi -neuvonnan ja 
Eures-verkoston kautta.

työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
koskevalla unionin lainsäädännöllä 
myönnetyistä oikeuksista. Näiden tietojen 
olisi myös oltava helposti saatavilla 
Sinun Eurooppasi -neuvonnan ja Eures-
verkoston kautta.

Or. fr


