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PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2008/94/EY, 
2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden 
osalta
(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2013)0798),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 153 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C7-0409/2013),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. maaliskuuta 2014 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean 3. huhtikuuta 2014 antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja 
kalatalousvaliokunnan lausunnon (A8-0000/2015),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

                                               
1 EUVL C 226, 16.7.2014, s. 35.
2 EUVL C 174, 7.6.2014, s. 50.
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Komission teksti Tarkistus

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 153 artiklan nojalla Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen antaa 
direktiivein säännöksiä 
vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan 
täytäntöön asteittain ja joiden tarkoituksena 
on parantaa työoloja, työntekijöiden suojaa 
työsopimuksen päättyessä, työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan sekä 
työympäristöä työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseksi. Näissä 
direktiiveissä on vältettävä säätämästä 
sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai 
oikeudellisia rasituksia, jotka 
vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten 
yritysten perustamista taikka niiden 
kehittämistä.

(1) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 153 artiklan nojalla Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen antaa 
direktiivein säännöksiä 
vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan 
täytäntöön asteittain ja joiden tarkoituksena 
on parantaa työoloja, työntekijöiden suojaa 
työsopimuksen päättyessä, työntekijöille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan sekä 
työympäristöä työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojelemiseksi. Näissä 
direktiiveissä on vältettävä säätämästä 
sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai 
oikeudellisia rasituksia, jotka 
vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten 
yritysten perustamista taikka niiden 
kehittämistä, sillä on muistettava, että 
85 prosenttia uusista työpaikoista 
Euroopan unionissa syntyy juuri pieniin 
tai keskisuuriin yrityksiin.

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Poikkeukset tulisi poistaa siltä osin 
kuin niiden olemassaolo tai tekemisen 
mahdollisuus eivät ole objektiivisesti 
perusteltavissa.

(3) Poikkeukset tulisi poistaa siltä osin 
kuin niiden olemassaolo tai tekemisen 
mahdollisuus eivät ole objektiivisesti 
perusteltavissa ja siltä osin kuin niiden 
olemassaolo synnyttää syrjiviä tilanteita 
merenkulkijoiden kannalta.

Or. fr
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Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Nykyinen lainsäädäntö aiheuttaa saman 
työntekijäryhmän jäsenten epätasa-arvoista 
kohtelua eri jäsenvaltioiden taholta sen 
mukaan, hyödyntävätkö nämä nykyisen 
lainsäädännön sallimia poikkeuksia. 
Merkittävä määrä jäsenvaltioita on 
hyödyntänyt poikkeuksia vain rajallisesti.

(5) Nykyinen lainsäädäntö aiheuttaa saman 
työntekijäryhmän jäsenten epätasa-arvoista 
kohtelua eri jäsenvaltioiden taholta sen 
mukaan, hyödyntävätkö nämä nykyisen 
lainsäädännön sallimia poikkeuksia. 
Merkittävä määrä jäsenvaltioita on 
hyödyntänyt poikkeuksia vain rajallisesti, 
ja kahdeksan jäsenvaltiota1 a ei ole 
hyödyntänyt niitä lainkaan. Poikkeukset 
synnyttävät lisäksi jäsenvaltioiden välille 
epäterveen kilpailutilanteen, josta on 
päästävä eroon.

__________________
1 a Bulgaria, Tšekin tasavalta, Espanja, 
Ranska, Itävalta, Puola, Slovenia ja 
Ruotsi.

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Sinisessä kirjassa28 painotettiin tarvetta 
lisätä EU:n kansalaisille tarjolla olevia 
merialan työpaikkoja ja parantaa niiden 
laatua sekä sitä, miten tärkeää on kohentaa 
työoloja aluksilla.

(7) Direktiivi kytkeytyy siniseen kirjaan28,
jossa painotettiin tarvetta lisätä EU:n 
kansalaisille tarjolla olevia merialan 
työpaikkoja ja parantaa niiden laatua sekä 
sitä, miten tärkeää on kohentaa työoloja 
aluksilla.

__________________ __________________
28 KOM(2007) 575 lopullinen, 
10. lokakuuta 2007.

28 KOM(2007) 575 lopullinen, 
10. lokakuuta 2007.

Or. fr
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Direktiivi myös myötäilee 
Eurooppa 2020 -strategiaa ja sen 
työllisyystavoitteita sekä komission 
ohjelmaa ”Uuden osaamisen ja 
työllisyyden ohjelma: Eurooppa tähtää 
täystyöllisyyteen”1 a.

__________________
1 a KOM(2010) 682 lopullinen/2.

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Merenkulku- ja kalastusalan 
työmarkkinaosapuolet ovat päässeet 
ratkaisevaan sopimukseen tämän 
direktiivin asianmukaisesta 
täytäntöönpanosta. Sopimuksessa on 
asianmukaisella tavalla yhdistetty tarve 
parantaa merenkulkijoiden työoloja sekä 
ottaa huomioon alan erityispiirteet.

Or. fr

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Kun otetaan huomioon viime vuosien 
teknologinen kehitys etenkin 
viestintäteknologian alalla, tiedotuksen ja 
kuulemisen tarpeita tulisi päivittää.

(9) Kun otetaan huomioon viime vuosien 
teknologinen kehitys etenkin 
viestintäteknologian alalla, tiedotuksen ja 
kuulemisen tarpeita tulisi päivittää ja 
soveltaa tarkoituksenmukaisimmalla 
tavalla, erityisesti etäältä uuden viestintä-
ja tietotekniikan avulla.

Or. fr

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tässä direktiivissä käsiteltyjä 
oikeuksia, jotka jäsenvaltiot ovat 
tunnustaneet direktiivien 2008/94/EY, 
2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 
2001/23/EY täytäntöönpanemiseksi 
antamassaan kansallisessa lainsäädännössä, 
tulee kunnioittaa.

(10) Tässä direktiivissä käsiteltyjä 
oikeuksia, jotka jäsenvaltiot ovat 
tunnustaneet direktiivien 2008/94/EY, 
2009/38/EY, 2002/14/EY, 98/59/EY ja 
2001/23/EY täytäntöönpanemiseksi 
antamassaan kansallisessa lainsäädännössä, 
tulee kunnioittaa. Kun tämä direktiivi 
saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, sen varjolla ei missään 
tapauksessa saa millään tavalla heikentää 
kussakin jäsenvaltiossa jo vallitsevaa 
tilannetta.

Or. fr

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2009/38/EY
10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 10 artiklaan kohta 
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seuraavasti:

”4 a. Erityisen neuvotteluryhmän tai 
eurooppalaisen yritysneuvoston jäsen tai 
hänen edustajansa, joka kuuluu aluksen 
miehistöön, saa osallistua erityisen 
neuvotteluryhmän tai eurooppalaisen 
yritysneuvoston kokoukseen tai mihin 
tahansa muuhun kokoukseen, joka liittyy 
6 artiklan 3 kohdassa säädettyyn 
menettelyyn, jollei hän 
kokousajankohtana ole merellä tai jonkin 
muun valtion kuin yrityksen kotivaltion 
satamassa.

Kokouksia suunniteltaessa on 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
helpottamaan alusten miehistön jäsenten 
osallistumista niihin.

Jos erityisen neuvotteluryhmän tai 
eurooppalaisen yritysneuvoston jäsen tai 
hänen edustajansa, joka on aluksen 
miehistön jäsen, ei pysty olemaan 
fyysisesti läsnä, on hyödynnettävä 
mahdollisimman hyvin uutta viestintä- ja 
tietotekniikkaa, jotta palkansaajat voivat 
olla mahdollisimman hyvin edustettuina.”

Or. fr

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2002/14/EY
3 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti: Poistetaan 3 artiklan 3 kohta.

”3. Jäsenvaltiot saavat poiketa tästä 
direktiivistä erityissäännöksin, joita 
sovelletaan aavalla merellä liikennöivien 
alusten miehistöihin, mikäli nämä 
erityissäännökset takaavat samantasoisen 
suojan kyseisten työntekijöiden oikeudelle 
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tiedotukseen ja kuulemiseen sekä sen 
toteutumiselle.”

Or. fr

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta 
Direktiivi 98/59/EY
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti: 1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a) Lisätään 1 kohtaan c alakohta 
seuraavasti:

Poistetaan 1 artiklan 2 kohdan c alakohta.

”c) ’luovutus’ tulkitaan samalla tavalla 
kuin direktiivissä 2001/23/EY.”

b) Poistetaan 1 artiklan 2 kohdan 
c alakohta.

Or. fr

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta
Direktiivi 98/59/EY
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”Kun suunniteltu joukkovähentäminen 
koskee merialuksen miehistön jäseniä, 
ilmoitus tulee tehdä sen maan 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka lipun 
alla alus purjehtii.”

”Kun suunniteltu joukkovähentäminen 
koskee merialuksen miehistön jäseniä, 
työnantajan on tehtävä ilmoitus sen maan 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka lipun 
alla alus purjehtii.”

Or. fr
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta
Direktiivi 98/59/EY
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3) Lisätään 4 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

”1 a. Kun merialuksen miehistön jäsenten 
suunnitellut joukkovähentämiset tehdään 
merialuksen luovutuksen yhteydessä tai 
siitä aiheutuen, jäsenvaltiot voivat 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan antaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle oikeuden 
poiketa 1 kohdassa säädetystä 
ajanjaksosta kokonaan tai osittain 
seuraavissa tapauksissa:

a) luovutuksen kohteena on ainoastaan 
yksi tai useampi merialus,

b) työnantaja harjoittaa toimintaa vain 
yhdellä merialuksella.”

Or. fr

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/23/EY
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) Korvataan 2 kohta seuraavasti: Poistetaan.

”2. Tätä direktiiviä sovelletaan siltä osin 
kuin luovutettava yritys tai liike taikka 
yritys- tai liiketoiminnan osa sijaitsee 
alueella, jolla perustamissopimusta 
sovelletaan, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.”
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Or. fr

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2001/23/EY
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

”3. Direktiiviä sovelletaan luovutettaessa 
merialusta, joka on rekisteröity 
jäsenvaltiossa tai purjehtii jäsenvaltion 
lipun alla ja joka muodostaa yrityksen tai 
liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan
osan tässä direktiivissä tarkoitetulla 
tavalla, myös silloin kun alus sijaitsee
alueella, jolla ei sovelleta perussopimusta.”

”3. Direktiiviä sovelletaan luovutettaessa 
merialusta osana 1 kohdassa tarkoitettua
yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai
liiketoiminnan osan luovuttamista, jos 
luovutettava osa sijaitsee alueella, jolla 
sovelletaan perussopimusta, tai jos 
luovutettava yritys tai liike taikka yritys-
tai liiketoiminnan osa pysyy alueella, jolla
sovelletaan perussopimusta.

Tätä direktiiviä ei sovelleta, jos 
luovutuksen kohteena on ainoastaan yksi 
tai useampi merialus.”

Or. fr

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2001/23/EY
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

3) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.

”4. Jäsenvaltiot voivat 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan säätää 
siitä, ettei tämän direktiivin II lukua 
sovelleta seuraavissa tapauksissa:

a) luovutuksen kohteena on ainoastaan 
yksi tai useampi merialus,
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b) luovutettava yritys harjoittaa toimintaa 
vain yhdellä merialuksella.”

Or. fr

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään viiden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. 
Niiden on toimitettava viipymättä nämä 
säännökset kirjallisina komissiolle.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään kahden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta. 
Niiden on toimitettava viipymättä nämä 
säännökset kirjallisina komissiolle.

Or. fr
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PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tavoitteena on parantaa aluksilla, joiden lippuvaltiona on jokin 
Euroopan unionin 28 jäsenvaltiosta, työskentelevien merenkulkijoiden työoloja ja ottaa 
samalla huomioon toimialan erityispiirteet. Tässä direktiiviehdotuksessa on näin ollen kyse 
viiden sellaisen aiemmin annetun direktiivin tarkistamisesta, joiden soveltamisalan 
ulkopuolelle merenkulkijat jäävät tai voidaan sulkea. Komissio toteaa, että merenkulkijoita 
koskevat kyseisten viiden direktiivin poikkeukset eivät sisältyneet komission alkuperäisiin 
ehdotuksiin, vaan ne oli sisällytetty niihin muiden kumppaneiden kanssa käytyjen 
neuvottelujen tuloksena.

Kyseiset viisi direktiiviä ovat työntekijöiden suojasta työnantajan 
maksukyvyttömyystilanteessa annettu direktiivi 2008/94/EY, eurooppalaisen yritysneuvoston 
perustamisesta annettu direktiivi 2009/38/EY, työntekijöille tiedottamista ja heidän 
kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista annettu direktiivi 2002/14/EY, työntekijöiden 
joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu direktiivi 
98/59/EY ja työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen luovutuksen yhteydessä koskeva 
direktiivi 2001/23/EY.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta hylkäsi ehdotuksesta tehdyn mietintöluonnoksen 
edellisen vaalikauden lopussa. Syynä tähän oli lähinnä se, että mietinnön laatimiseen ei ollut 
varattu riittävästi aikaa ja se oli pitänyt laatia hätäisesti.
Tilanne on kuitenkin sittemmin muuttunut, sillä joitakin viikkoja sitten unionin tason 
tärkeimmät työmarkkinaosapuolet pääsivät ratkaisevaan sopimukseen tästä komission 
ehdotuksesta. Esittelijä on erittäin ilahtunut, että asiassa on päästy sopimukseen ja siinä 
voidaan edetä ja että näin ollen on mahdollista korjata merenkulkijoita syrjivä tilanne sekä 
päästä eroon epäterveestä kilpailutilanteesta, jossa osa jäsenvaltioista asetti etusijalle 
työolojen parantamisen eikä soveltanut poikkeuksia lainkaan tai sovelsi niitä vain vähäisessä 
määrin ja osa puolestaan sovelsi kaikkia poikkeuksia. Esittelijä on myös tyytyväinen siihen, 
että työmarkkinaosapuolet ovat osanneet tasapainoisesti yhdistää työntekijöiden suojan 
parantamisen ja merenkulkualan kilpailukyvyn turvaamisen, joka on merkittävä tulevaisuuden 
haaste Euroopan unionille.

Esittelijä haluaa myös kiittää työmarkkinaosapuolia niiden yhdessä tekemästä työstä, jonka 
ansiosta on mahdollista parantaa merenkulkualan houkuttelevuutta, sillä se on viime vuosina 
menettänyt suosiotaan. Esittelijä haluaa korostaa, että merenkulkijoiden työoloja parantamalla 
on mahdollista antaa uutta pontta alalle, ja toteaa, että tämän myötä on helpompi saavuttaa 
10. lokakuuta 2007 julkaistussa komission sinisessä kirjassa asetettu tavoite lisätä 
merenkulku- ja kalastusalan työntekijöiden määrää sekä parantaa heidän työolojaan, ja 
muistuttaa, että ensimmäistä tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa ilman jälkimmäistä.

Esittelijä on lisäksi tyytyväinen työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan eri poliittisten 
ryhmien varjoesittelijöiden kanssa tehtyyn työhön. Esittelijä haluaa kiittää heitä heidän 
esittämistään kannoista, joiden ansiosta esittelijä on voinut ottaa huomioon erilaiset 
näkökannat ja sisällyttää ne paremmin mietintöluonnokseensa.
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Mietintöluonnoksella, jota esittelijä pyytää teitä tukemaan, pyritään edistämään näitä 
tavoitteita ja tätä menetelmää.


