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Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan N kappale kuuluu seuraavasti: 

N. ottaa huomioon, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker korosti 

15. heinäkuuta 2014 unionin tilasta vuonna 2015 pitämässään puheessa, että tarvitaan 

oikeudenmukaisempia ja aidosti yleiseurooppalaisia työmarkkinoita, jotka voidaan 

toteuttaa edistämällä kansalaisten vapaata liikkuvuutta EU:n perusoikeutena ja 

turvaamalla se sekä torjumalla samalla väärinkäytöksiä ja sosiaalisen polkumyynnin 

riskejä; 

Johdanto-osan O kappale kuuluu seuraavasti: 

O. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin korosti asiassa Laval (C-341/05) 

18. joulukuuta 2007 antamassaan tuomiossa1 oikeutta ryhtyä työtaistelutoimiin 

mahdollista sosiaalista polkumyyntiä vastaan ja painotti, että toimien on oltava 

oikeasuhteisia, jotta ei rajoiteta EU:ssa voimassa olevia perusvapauksia, kuten 

palvelujen tarjoamisen vapautta; 

                                                 
1 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=71925&pageIndex=0&doclang=EN 

&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=498309 
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Johdanto-osan V kappale kuuluu seuraavasti: 

V. ottaa huomioon, että lähetettyjä työntekijöitä on Euroopan unionissa 1,92 miljoonaa ja 

että heitä on pääasiassa rakennusalalla (43,7 prosenttia lähetetyistä työntekijöistä) sekä 

palvelualalla, liikenteen ja viestinnän alalla ja maataloudessa; 

20 kohta kuuluu seuraavasti: 

20. toteaa, että direktiivissä 96/71/EY viitataan ainoastaan SEUT-sopimuksen 64 ja 

74 artiklaan, jotka liittyvät palvelujen tarjoamisen vapauteen ja sijoittautumisvapauteen, 

vaikka yksi direktiivin päätavoitteista on työntekijöiden suojelu; muistuttaa myös 

SEUT-sopimuksen 151 ja 153 artiklasta, joissa määrätään, että unionin ja sen 

jäsenvaltioiden tavoitteena on työllisyyden edistäminen, elin- ja työolojen 

kohentaminen, riittävä sosiaalinen suojelu, työmarkkinaosapuolten välisen 

vuoropuhelun edistäminen ja syrjäytymisen torjuminen; 

39 kohta kuuluu seuraavasti: 

39. korostaa, että komission 7. joulukuuta 2015 julkistaman ilmailustrategian sosiaalista 

ulottuvuutta on vahvistettava ottaen huomioon, että laadukkaat työpaikat ja hyvät 

työolot ovat suoraan yhteydessä sekä matkustajien että henkilöstön turvallisuuden 

ylläpitämiseen; korostaa lisäksi, että komission ja jäsenvaltioiden on seurattava 

kansallisen sosiaalilainsäädännön ja työehtosopimusten soveltamista lentoyhtiöissä, 

joiden toiminnallinen perusta on EU:n alueella, ja varmistettava, että niitä sovelletaan 

asianmukaisesti; muistuttaa tässä yhteydessä sosiaalisten ja ympäristönormien sekä 

palveluiden laadun ja turvallisuuden välisestä yhteydestä; pitää tärkeänä, että siviili-

ilmailun aloille perustetaan huoltohenkilöstön vähimmäiskoulutusta; pyytää komissiota 

ehdottamaan lentoliikennepalvelujen tarjoamiseen muista maista kuin Euroopan 

yhteisön jäsenvaltioista liittyviltä yhteisön lentoliikenteen harjoittajia vahingoittavilta 

tuilta ja epäterveiltä hinnoittelukäytännöiltä suojautumisesta 21. huhtikuuta 2004 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 868/20041 

tarkistamista ja arvioimaan syitä sen täytäntöönpanon laiminlyömiseen; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita tarkistamaan peruskoulutusta ja lentomiehistön lupia 

koskevia sääntöjä ja poistamaan puutteet, jotka johtavat lentäjien hyväksikäyttöön, 

kuten pay-to-fly-sopimukset; 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 

                                                 
1 EUVL L 162, 30.4.2004, s. 1. 


