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TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on 
EU:n kansalaisten perusvapaus ja yksi 
unionin sisämarkkinoiden pilareista, joka 
on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 45 artiklaan. Sen 
täytäntöönpanoa on kehitetty edelleen 
unionin lainsäädännöllä, jolla pyritään 
takaamaan unionin kansalaisille ja heidän 
perheenjäsenilleen myönnettyjen 
oikeuksien täysimääräinen harjoittaminen. 

(1) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on 
EU:n kansalaisten perusvapaus ja yksi 
unionin sisämarkkinoiden pilareista, joka 
on kirjattu Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 45 artiklaan. Sen 
täytäntöönpanoa on kehitetty edelleen 
unionin lainsäädännöllä, jolla pyritään 
takaamaan unionin kansalaisille ja heidän 
perheenjäsenilleen myönnettyjen 
oikeuksien täysimääräinen harjoittaminen. 
On olennaisen tärkeää varmistaa, että 
tässä perusvapauden harjoittamisessa 
otetaan aina huomioon naisten ja miesten 
välisen tasa-arvon periaate sekä 
yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 
koko unionissa.

Or. en

Tarkistus 2

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 

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

löytää taidoilleen paremmin soveltuvia 
työpaikkoja ja voidaan torjua 
työmarkkinoiden pullonkauloja.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Perussopimuksen 45 artiklassa 
annetaan oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen harjoittaville työntekijöille ja 
työntekijöiden perheille tämän 
perusvapauden harjoittamiseksi merkittäviä 
oikeuksia, jotka täsmennetään 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 492/2011.

(4) Työntekijöiden oikeudella vapaaseen 
liikkuvuuteen on suuri vaikutus 
työntekijöiden ja heidän kumppaniensa 
perhe-elämään sekä heidän koulutus- ja 
ammattivalintoihinsa. Perussopimuksen 
45 artiklassa annetaan oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen harjoittaville 
työntekijöille ja työntekijöiden perheille 
tämän perusvapauden harjoittamiseksi 
merkittäviä oikeuksia, jotka täsmennetään 
työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta 
unionin alueella 5 päivänä huhtikuuta 2011 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 492/2011
ja 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä Soveltaessaan asetusta (EU) 
N:o 492/2011, direktiiviä 2004/38/EY ja 
tätä direktiiviä jäsenvaltiot eivät saa syrjiä 
työntekijöitä eivätkä heidän 
perheenjäseniään millään 
perusoikeuskirjan 21 artiklassa mainitulla 
perusteella, ei myöskään seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava 
eri lainmukaisten kumppanuuksien 
vastavuoroinen tunnustaminen ja siitä 
johtuvat oikeudet, jotta voidaan välttää 
kaikkinainen seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai siirtotyöntekijöiden 
filosofisiin valintoihin perustuva syrjintä. 
Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, 
että lapsen adoptoinnista johtuvia 
oikeuksia kunnioitetaan, koska tämä on 
edellytys sille, että työperäistä muuttoa 
toiseen jäsenvaltioon voidaan harkita.

Or. en

Tarkistus 5

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 edelleen 
erittäin haastavaa, eivätkä monet 
työntekijät useinkaan tiedä vapaata 
liikkuvuutta koskevista oikeuksistaan. He 
kohtaavat edelleen kansalaisuuteen 
perustuvaa syrjintää muuttaessaan 
jäsenvaltiosta toiseen Euroopan unionissa. 
Työntekijät kärsivät myös 
moniperusteisen syrjinnän, kuten rotuun 
tai etniseen alkuperään, uskontoon tai 
uskoon, vammaisuuteen, ikään tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai 
sukupuoleen perustuvan syrjinnän 
aiheuttamista vakavista seurauksista.
Lainsäädännön ja sen käytännön 
soveltamisen välillä on näin ollen kuilu, 
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johon on puututtava.

Tämä kuilu on tosiasiallinen myös 
joillekin haavoittuvassa asemassa oleville 
ryhmille, kuten kotityöntekijöille, 
vammaisille henkilöille sekä luku- ja 
kirjoitustaidottomille henkilöille. Siksi 
olisi toteutettava erityistoimia, jotta nämä 
ryhmät voisivat harjoittaa työntekoa 
koskevaa oikeuttaan toisessa 
jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 6

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 (18 päivänä 
huhtikuuta 2012 annettu komission 
tiedonanto ”Tavoitteena työllistävä 
elpyminen”) 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” ja 
kehotti jäsenvaltioita lisäämään 
tietoisuutta syrjinnän torjuntaa, 
sukupuolten tasa-arvoa ja työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta koskevasta EU:n 
lainsäädännöstä johtuvista oikeuksista 
sekä avaamaan ja helpottamaan EU:n 
kansalaisten pääsyä jäsenvaltioiden 
julkisen sektorin tehtäviin EU:n 
lainsäädännön mukaisesti siten kuin 
tuomioistuin sitä tulkitsee. Komissio myös 
kehotti jäsenvaltioita varmistamaan, että 
miesten ja naisten yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 
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työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 
annettu direktiivi 2006/54/EY pannaan 
täysimääräisesti täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Työntekijöiden oikeuksia 
kunnioitetaan todennäköisemmin, jos he 
järjestäytyvät etujensa ajamiseksi. 
Jäsenvaltioiden olisi helpotettava ja 
tuettava toisista jäsenvaltioista tulevien 
työntekijöiden ja erityisesti haavoittuvassa 
asemassa olevien työntekijöiden, kuten 
kausityöntekijöiden, kotityöntekijöiden ja 
seksityöntekijöiden, järjestäytymistä ja 
edunvalvontaa.

Or. en

Tarkistus 8

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 saatettava 
kaikki tärkeät asumiseen, 
terveydenhuoltoturvaan, työntekijän 
kumppania koskeviin veroetuihin ja 
-esteisiin, lastenhoitoa ja eläkeoikeuksia 
koskevaan verotukseen ja etuuksiin 
liittyvät tiedot laajalti ja helposti saataville 
asianomaisilla kielillä niin toisista 
jäsenvaltioista tuleville työntekijöille kuin 
työnantajille ja muille asianomaisille 
tahoille. Jäsenvaltioiden olisi 



PA\944204FI.doc 7/18 PE516.697v01-00

FI

huolehdittava siitä, että työntekijöille ja 
heidän perheilleen on tarjolla 
kohtuuhintaisia kielikursseja.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, joten jäsenvaltiot 
voivat antaa tai pitää voimassa 
suotuisampia säännöksiä. Jäsenvaltioilla on 
myös mahdollisuus laajentaa niiden 
organisaatioiden toimivaltaa, joille on 
annettu tehtäväksi suojella unionin 
siirtotyöntekijöitä kansalaisuuteen 
perustuvalta syrjinnältä, jotta katetaan 
kaikkien niiden unionin kansalaisten ja 
heidän perheenjäsentensä oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on 
kirjattuna SEUT-sopimuksen 21 artiklaan 
ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY. Tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa ei tulisi käyttää 
perusteena jäsenvaltiossa vallitsevan 
tilanteen heikentämiseksi.

(23) Tässä direktiivissä säädetään 
vähimmäisvaatimuksista, joten jäsenvaltiot 
voivat antaa tai pitää voimassa 
edullisempia säännöksiä, erityisesti jotta 
voidaan varmistaa naisten ja miesten 
yhdenvertaiset mahdollisuudet 
liikkumisvapauden harjoittamiseen. 
Jäsenvaltioilla on myös mahdollisuus 
laajentaa niiden organisaatioiden 
toimivaltaa, joille on annettu tehtäväksi 
suojella unionin siirtotyöntekijöitä 
kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä, 
jotta katetaan kaikkien niiden unionin 
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 
oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ilman 
kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, jotka 
harjoittavat oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen, sellaisena kuin se on 
kirjattuna SEUT-sopimuksen 21 artiklaan 
ja Euroopan unionin kansalaisten ja heidän 
perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviin 2004/38/EY. Tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa ei tulisi käyttää 
perusteena jäsenvaltiossa vallitsevan 
tilanteen heikentämiseksi.

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Kun direktiiviin täytäntöönpanosta on 
kulunut riittävästi aikaa, komissio laatii sen 
täytäntöönpanosta raportin, jossa 
arvioidaan erityisesti mahdollisuutta esittää 
mahdollinen tarvittava ehdotus, jolla 
pyritään takaamaan vapaata liikkuvuutta 
koskevan unionin lainsäädännön parempi 
täytäntöönpano. 

(26) Kun direktiiviin täytäntöönpanosta on 
kulunut riittävästi aikaa, komissio laatii sen 
täytäntöönpanosta raportin, jossa 
arvioidaan erityisesti mahdollisuutta esittää 
mahdollinen tarvittava ehdotus, jolla 
pyritään takaamaan vapaata liikkuvuutta 
koskevan unionin lainsäädännön parempi 
täytäntöönpano. Tässä arvioinnissa olisi 
käytettävä sukupuolinäkökohdat 
huomioon ottavaa lähestymistapaa.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tässä direktiivissä noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, erityisesti 
ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä 
(15 artikla), syrjintäkielto (21 artikla ja 
erityisesti sen 2 kohta, joka koskee 
kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän 
kieltämistä), neuvotteluoikeus ja oikeus 
työtaistelutoimiin (28 artikla), 
oikeudenmukaiset ja kohtuulliset työolot ja 
työehdot (31 artikla), liikkumis- ja 
oleskeluvapaus (45 artikla) sekä oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen 
(47 artikla). Direktiivi on pantava 
täytäntöön kyseisten oikeuksien ja 
periaatteiden mukaisesti. 

(27) Tässä direktiivissä noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, erityisesti 
ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä 
(15 artikla), syrjintäkielto (21 artikla ja 
erityisesti sen 1 kohta, joka koskee 
seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvan syrjinnän kieltämistä, ja 
2 kohta, joka koskee kansalaisuuteen 
perustuvan syrjinnän kieltämistä), 
neuvotteluoikeus ja oikeus 
työtaistelutoimiin (28 artikla), 
oikeudenmukaiset ja kohtuulliset työolot ja 
työehdot (31 artikla), liikkumis- ja 
oleskeluvapaus (45 artikla) sekä oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen 
(47 artikla). Direktiivi on pantava 
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täytäntöön kyseisten oikeuksien ja 
periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) työoloihin ja työehtoihin etenkin 
palkkauksen ja irtisanomisen osalta

(b) työoloihin ja työehtoihin etenkin, kun 
on kyse kaikkinaisen syrjinnän 
torjumisesta sekä palkkaukseen ja 
irtisanomiseen liittyvistä seikoista

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) työelämään liittyviin oikeuksiin

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) sosiaaliturvaa koskevaan oikeuteen, 
terveydenhuolto mukaan luettuna;

Or. en
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Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) ammattiliittojen jäsenyyteen (d) ammattiliittojen ja muiden työhön 
liittyvien elinten jäsenyyteen

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) työntekijöiden lasten pääsyyn 
koulutukseen.

(g) työntekijöiden lasten pääsyyn 
koulutukseen, varhaiskasvatus ja 
päivähoito mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 17

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 

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 
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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.

katsovat kärsineensä tai kärsivänsä 
syrjinnästä tai vapaata liikkuvuutta 
koskevaan oikeuteensa kohdistuvista 
perusteettomista rajoituksista tai katsovat 
tulleensa kohdelluiksi väärin sen vuoksi, 
että heihin ei ole sovellettu yhdenvertaisen 
kohtelun periaatetta.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
kyseiset menettelyt ovat saatavilla, mutta 
niillä on myös velvollisuus perustaa 
tiedotusjärjestelmiä, joiden avulla 
työntekijät ja heidän perheensä saavat 
kielitaidostaan riippumatta tietoa 
kyseisten menettelyjen olemassaolosta 
sekä niiden mekanismeista ja 
käytännöistä.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työnantaja ei kohtele epäedullisesti 
työntekijää, joka aloittaa oikeudelliset tai 
hallinnolliset menettelyt.

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
kansallisten lakien ja käytäntöjen 
mukaisesti siitä, että on olemassa 
tarvittavat mekanismit varmistamaan, että 
työntekijät voivat vaatia ja saada kaikki 
heille kuuluvat oikeudet ja/tai että 
kolmannet osapuolet voivat toimia heidän 
puolestaan tässä tarkoituksessa.

Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
rajoittamatta näiden oikeuksien 
täytäntöönpanon määräaikoja koskevien 
kansallisten sääntöjen soveltamista. 
Määräajat eivät saa olla sellaisia, että 
niiden voidaan katsoa olevan omiaan 
tekemään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin 
lainsäädännössä annettujen oikeuksien 
käyttämisen käytännössä mahdottomaksi 
tai suhteettoman vaikeaksi. 

2. Edellä olevaa 3 artiklaa sovelletaan 
rajoittamatta näiden oikeuksien 
täytäntöönpanon määräaikoja koskevien 
kansallisten sääntöjen soveltamista. 
Määräajat eivät saa olla sellaisia, että 
niiden voidaan katsoa olevan omiaan 
tekemään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin 
lainsäädännössä annettujen oikeuksien 
käyttämisen käytännössä mahdottomaksi 
tai suhteettoman vaikeaksi. 

Or. en
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Tarkistus 22

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 
mukaisten oikeuksien 
täytäntöönpanemiseksi.

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 tarvittaessa 
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 
mukaisten oikeuksien 
täytäntöönpanemiseksi.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
näillä yhdistyksillä ja järjestöillä on 
rajoittamaton oikeus tavata asianomaisia 
työntekijöitä ryhmäkanteiden 
valmistelussa ja seurannassa.

Or. en
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
rajoittamatta näiden oikeuksien 
täytäntöönpanon määräaikoja koskevien 
kansallisten sääntöjen soveltamista. 
Määräajat eivät saa olla sellaisia, että 
niiden voidaan katsoa olevan omiaan 
tekemään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin 
lainsäädännössä annettujen oikeuksien 
käyttämisen käytännössä mahdottomaksi 
tai suhteettoman vaikeaksi. 

2. Edellä olevaa 4 artiklaa sovelletaan 
rajoittamatta näiden oikeuksien 
täytäntöönpanon määräaikoja koskevien 
kansallisten sääntöjen soveltamista. 
Määräajat eivät saa olla sellaisia, että 
niiden voidaan katsoa olevan omiaan 
tekemään työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevien unionin 
lainsäädännössä annettujen oikeuksien 
käyttämisen käytännössä mahdottomaksi 
tai suhteettoman vaikeaksi. 

Or. en

Tarkistus 25

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 kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää, 
sekä toteutettava näiden elinten toimintaa 
koskevat tarpeelliset järjestelyt. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
nämä elimet käyttävät 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaa 
lähestymistapaa prosessin kaikissa 
vaiheissa. 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 



PA\944204FI.doc 15/18 PE516.697v01-00

FI

riittävät resurssit lisätehtävien hoitamista 
varten sen varmistamiseksi, että näiden 
elinten nykyisten tehtävien suorittaminen 
ei vaarannu.

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) riippumattomien tutkimusten tekeminen 
kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä;

(b) riippumattomien tutkimusten tekeminen 
kansalaisuuteen perustuvasta syrjinnästä ja 
samassa yhteydessä myös kaikkiin muihin 
syihin perustuvasta syrjinnästä;

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vuoropuhelu Edunvalvonta ja vuoropuhelu 

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava 
siitä, että yhdenvertaista kohtelua tukeva 
elin edistää aktiivisesti edunvalvontaa ja 
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varmistaa, että oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen harjoittavat työntekijät ja 
heidän perheensä ovat tietoisia 
oikeuksistaan ja voivat käyttää niitä.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on helpotettava ja 
tuettava toisista jäsenvaltioista tulevien 
työntekijöiden ja erityisesti virallisten 
rakenteiden ulkopuolella työskentelevien 
haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin 
kuuluvien työntekijöiden, kuten 
kausityöntekijöiden, hoiva- ja 
kotityöntekijöiden sekä 
seksityöntekijöiden, järjestäytymistä. 
Jäsenvaltioiden on myös annettava 
kyseisille työntekijöille tietoa 
mahdollisuuksista liittyä ammattiliittoon 
ja helpottaa ammattiliiton jäsenyyden 
tunnustamista toisessa jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 30

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 

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

myötävaikuttaa kansalaisuuteen perustuvan 
syrjinnän torjumiseen yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
tämän direktiivin mukaisesti annetuista 
säännöksistä sekä jo voimassa olevista 
tämän alan säännöksistä asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 1–10 artiklassa tiedotetaan 
jäsenvaltioiden alueella kaikin aiheellisin 
tavoin niille, joita asia koskee.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että
tämän direktiivin mukaisesti annetuista 
säännöksistä sekä jo voimassa olevista 
tämän alan säännöksistä asetuksen (EU) 
N:o 492/2011 1–10 artiklassa samoin kuin 
monista muista oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen harjoittaville työntekijöille 
ja heidän perheilleen tärkeistä 
sosiaaliturvaan liittyvistä säännöistä –
mukaan luettuina perhe-etuuksia, työhön 
liittyviä oikeuksia, työehtoja, verotusta, 
perheiden tunnustamista ja kielten 
opiskelua koskevat säännöt – tiedotetaan 
jäsenvaltioiden alueella kaikin aiheellisin 
tavoin niille, joita asia koskee.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on annettava 
asianomaisille henkilöille tietoja muista 
kansallisista säännöksistä, jotka ovat 
tärkeitä oikeuttaan vapaaseen 
liikkuvuuteen harjoittaville työntekijöille 
ja heidän perheilleen.
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Or. en


