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Tarkistus 15
Gesine Meissner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämän direktiivin olisi 
myötävaikutettava muuttovirtojen 
tehokkaaseen hallintaan nimenomaan 
väliaikaisen kausimuuton osalta 
asettamalla maahanpääsylle ja oleskelulle 
tasapuoliset ja selkeät säännöt ja luomalla 
samalla kannustimia ja suojatoimia, joilla 
estetään tilapäisen oleskelun muuttuminen 
pysyväksi. Lisäksi maassa laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten työnantajiin kohdistettavia 
seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2009/52/EY annetut säännöt 
ehkäisevät osaltaan tällaisen tilapäisen 
oleskelun muuttumista laittomaksi 
oleskeluksi.

(6) Tämän direktiivin olisi 
myötävaikutettava muuttovirtojen 
tehokkaaseen hallintaan nimenomaan 
väliaikaisen kausimuuton osalta 
asettamalla maahanpääsylle ja oleskelulle 
tasapuoliset ja selkeät säännöt ja luomalla 
samalla kannustimia ja suojatoimia, joilla 
estetään tilapäisen oleskelun muuttuminen 
pysyväksi. Lisäksi maassa laittomasti 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten työnantajiin kohdistettavia 
seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevista 
vähimmäisvaatimuksista annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2009/52/EY annetut säännöt 
ehkäisevät osaltaan tällaisen tilapäisen 
oleskelun muuttumista laittomaksi 
oleskeluksi.

Lisäksi tällä direktiivillä olisi edistettävä 
naisten suojelemista erityisesti 
epävarmoilta työpaikoilta ja työvoiman 
hyväksikäytöltä.

Or. de

Tarkistus 16
Ilda Figueiredo

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jäsenvaltioiden olisi ratifioitava 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksen 18. joulukuuta 1990 
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hyväksymä siirtotyöläisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeuksia koskeva 
kansainvälinen yleissopimus.

Or. pt

Tarkistus 17
Tadeusz Cymański

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
erityisesti lyhytaikaisia työsuhteita, 
kausityö mukaan luettuna, koskevaan 
kansalliseen lainsäädäntöön.

Or. en

Tarkistus 18
Tadeusz Cymański

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Oleskelun kesto olisi rajoitettava 
kalenterivuotta kohti enimmäisaikaan, joka 
varmistaisi yhdessä kausityön määrittelyn 
kanssa, että työ on aidosti kausiluonteista.
Olisi säädettävä, että oleskelun
enimmäisajan rajoissa on mahdollista 
pidentää sopimuksen voimassaoloa tai 
vaihtaa työnantajaa. Tällä vähennettäisiin 
hyväksikäytön vaaraa, jolle 
kausityöntekijät voivat altistua, jos he ovat 
yhteen työnantajaan sidottuja, ja samalla 
vastattaisiin joustavasti työnantajien 
tosiasiallisiin työvoimatarpeisiin.

(16) Oleskelun kesto olisi rajoitettava 
kalenterivuotta kohti enimmäisaikaan, joka 
varmistaisi yhdessä kausityön määrittelyn 
kanssa, että työ on aidosti kausiluonteista. 
Olisi säädettävä, että oleskelun 
enimmäisajan rajoissa on mahdollista 
pidentää sopimuksen voimassaoloa tai 
vaihtaa työnantajaa. Tällä vähennettäisiin 
hyväksikäytön vaaraa, jolle 
kausityöntekijät voivat altistua, jos he ovat 
yhteen työnantajaan sidottuja, ja samalla 
vastattaisiin joustavasti työnantajien 
tosiasiallisiin työvoimatarpeisiin. Edellä 
mainitun ei pitäisi vaikuttaa niiden 
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kolmansien maiden kansalaisten 
oikeuksiin, jotka oleskelevat 
vastaanottavan jäsenvaltion alueella 
erityyppisten lupien ja viisumien 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 19
Mariya Nedelcheva

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Kolmansista maista peräisin 
oleville kausityöntekijöille olisi 
ilmoitettava heidän oikeuksistaan ja 
velvoitteistaan heidän työlupiensa 
myöntämisen yhteydessä. Vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
olisi annettava tarvittavat tiedot. Tietojen 
olisi oltava mahdollisimman selkeitä ja 
ymmärrettäviä, jotta kolmansista maista 
peräisin olevat kausityöntekijät 
ymmärtävät, että kaikista 
väärinkäytöksistä rangaistaan. 
Kausityöntekijöiden oikeuksia vastaan 
rikkovia työnantajia ja/tai mahdollisia 
kolmansia osapuolia sekä niitä 
kausityöntekijöitä, jotka kausityön ohella 
tekevät laitonta työtä, olisi rangaistava.

Or. fr
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Tarkistus 20
Tadeusz Cymański

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Kausityötä tekevien kolmansien 
maiden kansalaisten kiertomuuttoa olisi 
edistettävä. Jotta kausityöntekijöillä olisi 
mahdollisuus työllistyä EU:ssa yhtä kautta 
pidempään ja jotta EU:n työnantajat 
voisivat luottaa pysyvämpään ja jo 
koulutettuun työvoimaan, olisi säädettävä 
mahdollisuudesta päästä kausityöhön 
useampana peräkkäisenä vuotena, joko 
toistuvaiskausityöluvan tai helpotetun 
menettelyn välityksellä. Menettelyssä 
hakijat olisi asetettava etusijalle 
kausityöntekijäksi ensimmäistä kertaa 
hakevien kolmansien maiden kansalaisiin 
nähden tai lyhennettävä käsittelyaikaa 
taikka vaadittava vähemmän 
asiakirjatodisteita.

(17) Kausityötä tekevien kolmansien 
maiden kansalaisten kiertomuuttoa olisi 
edistettävä. Jotta kausityöntekijöillä olisi 
mahdollisuus työllistyä EU:ssa yhtä kautta 
pidempään ja jotta EU:n työnantajat 
voisivat luottaa pysyvämpään ja jo 
koulutettuun työvoimaan, olisi säädettävä 
mahdollisuudesta päästä kausityöhön 
useampana peräkkäisenä vuotena, joko 
toistuvaiskausityöluvan tai helpotetun 
menettelyn välityksellä. Menettelyssä olisi 
asetettava etusijalle hakijat, jotka ovat jo 
hakeneet kausityöntekijäksi ja jotka ovat 
todistaneet täyttävänsä työhönpääsyn 
edellytykset. Edellä mainittu saattaa 
sisältää sen, että käsittelyaikaa 
lyhennetään tai että vaaditaan vähemmän 
asiakirjatodisteita.

Or. en

Tarkistus 21
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Jotta kausityötä miehiä yleisemmin 
tekevien naisten turvallisuutta voidaan 
suojella, tarvitaan selkeitä ja 
asianmukaisia määräyksiä, joissa 
säädetään kausityötä tekevien naisten 
oikeudesta neuvotella työehdoista 
työnantajiensa kanssa siten, että 
neuvotteluissa keskitytään erityisesti 
työturvallisuuteen. Määräysten olisi 
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katettava kaikki kausityötä tekevien 
naisten mahdollisesti kohtaamat hankalat 
tilanteet ja mahdollisuus korkeatasoisen 
terveydenhoitoon.

Or. en

Tarkistus 22
Gesine Meissner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Työantajat saattavat syyllistyä 
kausityöntekijöiden hyväksikäyttöön. 
Näin ollen valtion viranomaisten, 
paikallisviranomaisten, ammattiliittojen ja 
muiden toimijoiden olisi toimittava 
läheisemmässä yhteistyössä 
kausityöntekijöiden – sekä miesten että 
naisten – tukemiseksi ja laadittava 
kausityöntekijöiden ongelmien 
ratkaisemista koskevia strategioita. 

Or. de

Tarkistus 23
Gesine Meissner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 b) Myös kausityötä jäsenvaltioissa 
koskevien tilastojen laatimisella voitaisiin 
edistää eri maiden välisten erojen 
selventämistä ja korostaa kausityötä 
tekevien naisten roolia ja erityisiä 
ongelmia.

Or. de
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Tarkistus 24
Tadeusz Cymański

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kausityöntekijöiden voidaan antaa 
oleskella jäsenvaltiossa enintään kuuden 
kuukauden ajan kalenterivuotta kohti, 
minkä jälkeen heidän on palattava 
kolmanteen maahan.

1. Kausityöntekijöiden voidaan antaa 
oleskella jäsenvaltiossa enintään kuuden 
kuukauden ajan kalenterivuotta kohti, 
minkä jälkeen heidän on palattava 
kolmanteen maahan, paitsi jos heillä on 
kansalliseen lainsäädäntöön perustuva 
oleskeluoikeus erillisen luvan tai viisumin 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 25
Gesine Meissner

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. sellaisiin työoloihin ja työehtoihin, 
palkkausta ja irtisanomista sekä 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat 
ehdot mukaan lukien, joita sovelletaan 
kausityöhön lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten ja/tai yleisesti 
sovellettavien työehtosopimusten 
perusteella siinä jäsenvaltiossa, johon 
heille on myönnetty pääsy tämän 
direktiivin mukaisesti.

1. sellaisiin työoloihin ja työehtoihin, 
palkkausta ja irtisanomista sekä 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat 
ehdot mukaan lukien, joita sovelletaan 
kausityöhön lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten ja/tai yleisesti 
sovellettavien työehtosopimusten 
perusteella siinä jäsenvaltiossa, johon 
heille on myönnetty pääsy tämän 
direktiivin mukaisesti, jotka kieltävät 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja 
joissa otetaan huomioon raskaana olevat, 
äskettäin synnyttäneet ja imettävät 
kausityöntekijät.

Or. de
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Tarkistus 26
Tadeusz Cymański

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yhdistymisvapaus ja oikeus liittyä 
työntekijöiden ammattijärjestöön tai jonkin 
ammattialan järjestöön, mukaan lukien 
tällaisen järjestön myöntämät etuudet, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleistä 
järjestystä ja yleistä turvallisuutta 
koskevien kansallisten säännösten 
soveltamista;

a) yhdistymisvapaus ja oikeus liittyä 
työntekijöiden tai työnantajien 
ammattijärjestöön, kun mainittu järjestö 
hyväksyy määräaikaisten työntekijöiden ja 
muiden kuin vastaanottajamaan 
kansalaisten jäsenyyden, tai jonkin 
ammattialan järjestöön, mukaan lukien 
tällaisen järjestön myöntämät etuudet, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleistä 
järjestystä ja yleistä turvallisuutta 
koskevien kansallisten säännösten 
soveltamista;

Or. en

Tarkistus 27
Mariya Nedelcheva

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kolmannet osapuolet, joille kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on oikeutettua etua tämän 
direktiivin noudattamisen varmistamisesta, 
voivat ryhtyä tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi säädettyyn 
hallinnolliseen tai siviilioikeudelliseen 
menettelyyn kausityöntekijän 
suostumuksella hänen puolestaan tai häntä 
tukeakseen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kolmannet osapuolet, joille kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti on oikeutettua etua tämän 
direktiivin noudattamisen varmistamisesta, 
voivat ryhtyä tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi säädettyyn 
hallinnolliseen tai siviilioikeudelliseen 
menettelyyn kausityöntekijän 
suostumuksella hänen puolestaan tai häntä 
tukeakseen.

Kun kausityöntekijöille myönnetään 
työlupia, vastaanottajajäsenvaltion on 
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ilmoitettava heille käytettävissä olevista 
valitusmenettelyistä ja tukitoimenpiteistä, 
jos heidän oikeuksiaan loukataan, 
esimerkiksi jos heitä pahoinpidellään tai 
ahdistellaan tai jos he joutuvat 
yleisemmällä tasolla minkä tahansa 
järjestäytyneen rikollisuuden muodon 
uhreiksi. 

Or. fr


