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16.3.2011 A7-0265/123 

Tarkistus  123 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Koska asiasta ei ole annettu 

horisontaalista yhteisön lainsäädäntöä, 

kolmansien maiden kansalaisten oikeudet 

vaihtelevat riippuen siitä, missä 

jäsenvaltiossa he työskentelevät ja mikä on 

heidän kansalaisuutensa. Heillä ei ole 

samoja oikeuksia kuin asianomaisen 

jäsenvaltion kansalaisilla tai muilla EU:n 

kansalaisilla. Johdonmukaisen 

maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi 

edelleen, EU:n kansalaisten ja maassa 

laillisesti työskentelevien kolmansien 

maiden kansalaisten oikeuksia koskevien 

erojen pienentämiseksi ja 

maahanmuuttokysymyksiin liittyvän 

voimassa olevan yhteisön säännöstön 

täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt 

oikeudet ja tarkennettava erityisesti, millä 

osa-alueilla johonkin jäsenvaltioon 

laillisesti hyväksytyille kolmansista maista 

tulleille työntekijöille, joilla ei vielä ole 

pitkään oleskelleen henkilön asemaa, 

taataan tasavertainen kohtelu omiin 

kansalaisiin nähden. Säännöksillä halutaan 

luoda tasavertaiset toimintaedellytykset 

koko EU:n alueelle, tunnustaa, että 

jossakin jäsenvaltiossa laillisesti 

työskentelevät kolmansien maiden 

kansalaiset osallistuvat Euroopan talouden 

rakentamiseen tekemällä työtä ja 

maksamalla veroja, sekä estää kolmansien 

maiden kansalaisten hyväksikäytöstä 

(9) Koska asiasta ei ole annettu 

horisontaalista unionin lainsäädäntöä, 

kolmansien maiden kansalaisten oikeudet 

vaihtelevat riippuen siitä, missä 

jäsenvaltiossa he työskentelevät ja mikä on 

heidän kansalaisuutensa. Johdonmukaisen 

maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi 

edelleen, EU:n kansalaisten ja maassa 

laillisesti työskentelevien kolmansien 

maiden kansalaisten oikeuksia koskevien 

erojen kaventamiseksi ja 

maahanmuuttokysymyksiin liittyvän 

voimassa olevan yhteisön säännöstön 

täydentämiseksi olisi vahvistettava tietyt 

oikeudet ja tarkennettava erityisesti, millä 

osa-alueilla johonkin jäsenvaltioon 

laillisesti hyväksytyille kolmansista maista 

tulleille työntekijöille, joilla ei vielä ole 

pitkään oleskelleen henkilön asemaa, 

taataan tasavertainen kohtelu omiin 

kansalaisiin nähden. Säännöksillä halutaan 

luoda tasavertaiset toimintaedellytykset 

vähimmäistasolla koko EU:n alueelle, 

tunnustaa, että jossakin jäsenvaltiossa 

laillisesti työskentelevät kolmansien 

maiden kansalaiset osallistuvat Euroopan 

talouden rakentamiseen tekemällä työtä ja 

maksamalla veroja, sekä estää kolmansien 

maiden kansalaisten hyväksikäytöstä 

aiheutuva epäoikeudenmukainen kilpailu 

näiden ja omien kansalaisten välillä. 

Tämän direktiivin 2 artiklan ensimmäisen 
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aiheutuva epäoikeudenmukainen kilpailu 

näiden ja omien kansalaisten välillä. 

kohdan b alakohdassa vahvistetussa 

määritelmässä ”kolmannesta maasta 

tulleella työntekijällä” tarkoitetaan 

kolmannen maan kansalaista, jolle on 

myönnetty pääsy jäsenvaltion alueelle ja 

joka oleskelee kyseisessä jäsenvaltiossa 

laillisesti ja saa työskennellä siellä 

kansallisen lainsäädännön ja/tai 

kansallisen käytännön mukaisesti, 

sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 

muuhun EU:n lainsäädäntöön sisältyvän 

työsuhteen käsitteen tulkintaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tällä ehdotuksella halutaan selventää sitä, että "kolmannesta maasta tulleen työntekijän" 

määritelmä ei vaikuta muuhun EU:n lainsäädäntöön sisältyvän työsuhteen käsitteen 

tulkintaan, koska "työsuhteen" käsitteelle ei ole olemassa yhdenmukaista määritelmää EU:n 

työlainsäädännössä. Lisäksi komission ehdottama määritelmä näyttää eroavan ainakin 

joissakin jäsenvaltioissa sovellettavista nykyisistä määritelmistä. 
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16.3.2011 A7-0265/124 

Tarkistus  124 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Tätä direktiiviä ei tulisi soveltaa 

niihin kolmansien maiden kansalaisiin, 

jotka lähetetään johonkin jäsenvaltioon 

palvelujen tarjoamisen yhteydessä 

tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä 

työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 

joulukuuta 1996 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

96/71/EY nojalla, eikä niihin, jotka 

saapuvat johonkin jäsenvaltioon sellaisten 

sitoumusten nojalla, jotka sisältyvät 

tiettyihin ryhmiin kuuluvien kaupan tai 

investointien alalla toimivien 

luonnollisten henkilöiden maahanpääsyä 

ja väliaikaista oleskelua helpottaviin 

kansainvälisiin sopimuksiin, sillä 

kyseisten henkilöiden ei katsota toimivan 

asianomaisen jäsenvaltion 

työmarkkinoilla. 

(12) Tätä direktiiviä ei sovelleta 

kolmansien maiden kansalaisiin, jotka ovat 

lähetettyinä työhön johonkin 

jäsenvaltioon. Tämä ei saisi estää niitä 

kolmansien maiden kansalaisia, jotka 

oleskelevat ja työskentelevät 

jäsenvaltiossa laillisesti ja jotka ovat 

lähetettyinä johonkin toiseen 

jäsenvaltioon, edelleenkin nauttimasta 

työkomennuksensa ajan yhdenvertaista 

kohtelua alkuperäjäsenvaltion 

kansalaisiin nähden niiden työehtojen 

osalta, joihin palvelujen tarjoamisen 

yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 

lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 

16 päivänä joulukuuta 1996 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 96/71/EY soveltaminen ei 

vaikuta. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/125 

Tarkistus  125 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Työoloilla tarkoitetaan tässä 

direktiivissä ainakin palkkaa ja 

irtisanomista, työterveyttä ja 

-turvallisuutta, työaikaa ja lomaa, ja 

niiden yhteydessä otetaan huomioon 

voimassa olevat työehtosopimukset. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/126 

Tarkistus  126 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Kolmannen maan kansalaisen toisissa 

jäsenvaltioissa hankkima ammattipätevyys 

olisi tunnustettava samaan tapaan kuin 

unionin kansalaisten ollessa kyseessä, ja 

jossakin kolmannessa maassa hankittu 

pätevyys olisi otettava huomioon 

ammattipätevyyden tunnustamisesta 

7 päivänä syyskuuta 2005 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2005/36/EY mukaisesti. 

(15) Kolmannen maan kansalaisen toisissa 

jäsenvaltioissa hankkima ammattipätevyys 

olisi tunnustettava samaan tapaan kuin 

unionin kansalaisten ollessa kyseessä, ja 

jossakin kolmannessa maassa hankittu 

pätevyys olisi otettava huomioon 

ammattipätevyyden tunnustamisesta 

7 päivänä syyskuuta 2005 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2005/36/EY mukaisesti. 

Kolmansista maista tulleille työntekijöille 

myönnetty oikeus tasavertaiseen 

kohteluun asiaankuuluvien kansallisten 

menettelyjen mukaisesti tapahtuvan 

tutkintojen, todistusten ja muun 

ammattipätevyyden tunnustamisen osalta 

ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan 

myöntää kyseisille kolmansista maista 

tulleille työntekijöille pääsy 

työmarkkinoilleen. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/127 

Tarkistus  127 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Jäsenvaltion alueella työskenteleviä 

kolmansien maiden kansalaisia olisi 

kohdeltava tasavertaisesti sosiaaliturva-

asioissa. Sosiaaliturvan osa-alueet 

määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 

soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 

palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 

ammatinharjoittajiin ja heidän 

perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 

1971 annetussa neuvoston asetuksessa 

(ETY) N:o 1408/71
1
. Neuvoston 

asetuksella (EY) N:o 859/2003
2
, annettu 

14 päivänä toukokuuta 2003, asetuksen 

(ETY) N:o 1408/71 ja asetuksen (ETY) 

N:o 574/72 muuttamisesta soveltamisalan 

laajentamiseksi koskemaan kolmansien 

maiden kansalaisia, joita kyseiset 

säännökset eivät jo koske yksinomaan 

heidän kansalaisuutensa vuoksi, 

ulotetaan asetuksen (ETY) N:o 1408/71 

säännökset koskemaan Euroopan unionin 

alueella laillisesti oleskelevia rajat 

ylittävässä tilanteessa olevia kolmansien 

maiden kansalaisia. Tämän direktiivin 

säännöksiä, jotka koskevat tasavertaista 

kohtelua sosiaaliturvan osalta, sovelletaan 

myös kolmannesta maasta suoraan 

johonkin jäsenvaltioon tuleviin 

henkilöihin. Jäsenvaltioiden rajat 

ylittävässä tilanteessa olevien kolmansien 

maiden kansalaisten sosiaaliturvan osalta 

(16) Kolmansista maista tulleita 

työntekijöitä olisi kohdeltava 

tasavertaisesti sosiaaliturva-asioissa. 

Sosiaaliturvan osa-alueet määritellään 

sosiaaliturvajärjestelmien 

yhteensovittamisesta 29 päivänä 

huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa 

(EY) N:o 883/2004
1
. Tämän direktiivin 

säännöksiä, jotka koskevat tasavertaista 

kohtelua sosiaaliturvan osalta, sovelletaan 

myös kolmannesta maasta suoraan 

johonkin jäsenvaltioon tuleviin 

työntekijöihin. Jäsenvaltioiden rajat 

ylittävässä tilanteessa olevien kolmansista 

maista tulleiden työntekijöiden 

sosiaaliturvan osalta direktiivissä ei 

kuitenkaan pitäisi taata suurempia 

oikeuksia kuin mitä jo sisältyy unionin 

lainsäädäntöön. Tällä direktiivillä ei 

myöskään tulisi antaa oikeuksia 

tapauksissa, jotka eivät kuulu unionin 

lainsäädännön soveltamisalaan, kuten 

esimerkiksi kolmannessa maassa asuvat 

perheenjäsenet. Tällä direktiivillä 

annettavia oikeuksia sovelletaan 

ainoastaan niihin perheenjäseniin, jotka 

tulevat kolmansista maista tulleiden 

työntekijöiden mukana oleskelemaan 

missä tahansa jäsenvaltiossa perheiden 

yhdistämisen perusteella, tai niihin 
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direktiivissä ei kuitenkaan pitäisi taata 

suurempia oikeuksia kuin mitä jo sisältyy 

yhteisön lainsäädäntöön. 

perheenjäseniin, jotka jo oleskelevat 

laillisesti kyseisessä jäsenvaltiossa. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/128 

Tarkistus  128 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Unionin oikeus ei rajoita 

jäsenvaltioiden toimivaltaa järjestää 

sosiaaliturvajärjestelmänsä. Jos asiaa ei 

ole yhdenmukaistettu unionin tasolla, on 

kullakin jäsenvaltiolla oikeus säätää 

lainsäädännössään niistä edellytyksistä, 

joiden mukaisesti sosiaaliturvaetuuksia 

myönnetään, sekä näiden etuuksien 

määrästä ja kestosta. 

 Tätä toimivaltaa käyttäessään 

jäsenvaltioiden olisi kuitenkin 

noudatettava unionin oikeutta. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/129 

Tarkistus  129 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Kolmansista maista tulleiden 

työntekijöiden tasavertainen kohtelu ei 

kata ammatillisen koulutuksen alalla 

toteutettavia toimenpiteitä, jotka 

rahoitetaan sosiaaliavustusjärjestelmistä. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/130 

Tarkistus  130 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 b) Jäsenvaltioiden olisi taattava 

tasavertainen kohtelu ainakin niille 

kolmansien maiden kansalaisille, jotka 

ovat työsuhteessa tai jotka ovat 

ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi 

oltuaan työsuhteessa. Mahdolliset tässä 

direktiivissä asetettavat rajoitukset, jotka 

koskevat tasavertaista kohtelua 

sosiaaliturvakysymyksissä, eivät saisi 

vaikuttaa asetuksen (EU) N:o 883/2004 ja 

asetuksen (EY) N:o 987/2009 

ulottamisesta koskemaan niitä 

kolmansien maiden kansalaisia, joita 

nämä asetukset eivät yksinomaan heidän 

kansalaisuutensa vuoksi vielä koske
1
, 

24 päivänä marraskuuta 2010 annetussa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) N:o 1231/2010 

säädettyihin oikeuksiin. 

 ________________
 

 1 EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/131 

Tarkistus  131 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) 'kolmannesta maasta tulleella 

työntekijällä' kolmannen maan kansalaista, 

jolle on myönnetty lupa saapua jonkin 

jäsenvaltion alueelle ja työskennellä 

kyseisessä jäsenvaltiossa; 

b) 'kolmannesta maasta tulleella 

työntekijällä' kolmannen maan kansalaista, 

jolle on myönnetty lupa saapua jonkin 

jäsenvaltion alueelle, joka asuu laillisesti 

asianomaisessa jäsenvaltiossa ja saa 

työskennellä siellä kansallisen 

lainsäädännön ja/tai kansallisen 

käytännön mukaisesti; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/132 

Tarkistus  132 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) sosiaaliturvan osa-alueet sellaisina kuin 

ne määritellään sosiaaliturvajärjestelmien 

soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin 

palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 

ammatinharjoittajiin ja heidän 

perheenjäseniinsä 14 päivänä kesäkuuta 

1971 annetussa neuvoston asetuksessa 

(ETY) N:o 1408/71. Neuvoston asetusta 

(EY) N:o 859/2003, jolla muutetaan 

asetusta (ETY) N:o 1408/71 ja sen 

täytäntöönpanoasetusta (ETY) N:o 574/72 

niiden soveltamisalan laajentamiseksi 

niin, että se kattaa myös kolmansien 

maiden kansalaiset, joita kyseiset 

säännökset eivät jo koske yksinomaan 

heidän kansalaisuutensa vuoksi, olisi 

sovellettava vastaavasti; 

e) sosiaaliturvan osa-alueet sellaisina kuin 

ne määritellään Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 

883/2004; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0265/133 

Tarkistus  133 

Pervenche Berès 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A7-0265/2010 

Véronique Mathieu 

Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi 

KOM(2007)0638 – C6-0470/2007 – 2007/0229(COD) 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

g) veroetuudet; g) veroetuudet, jos työntekijän katsotaan 

asuvan verotussyistä kyseisessä 

jäsenvaltiossa; 

Or. en 

 

 


