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TARKISTUKSET 001-103 
esittäjä(t): Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Mietintö
Jeroen Lenaers A8-0391/2018
Euroopan työviranomainen

Ehdotus asetukseksi (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin,

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU-sopimuksen) 3 artiklan 
mukaisesti unioni pyrkii täystyöllisyyttä ja 
sosiaalista edistystä tavoittelevaan erittäin 
kilpailukykyiseen sosiaaliseen 
markkinatalouteen ja edistää 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
sosiaalista suojelua. SEUT-sopimuksen 9 
artiklan mukaisesti unioni ottaa 
politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä 
ja toteuttamisessa huomioon muun muassa 

(2) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU-sopimuksen) 3 artiklan 
mukaisesti unioni pyrkii täystyöllisyyttä ja 
sosiaalista edistystä tavoittelevaan erittäin 
kilpailukykyiseen sosiaaliseen 
markkinatalouteen, torjuu sosiaalista 
syrjäytymistä ja syrjintää ja edistää 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja 
sosiaalista suojelua, naisten ja miesten 
tasa-arvoa, sukupolvien välistä 
yhteisvastuuta ja lapsen oikeuksien 
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korkean työllisyystason edistämiseen, 
riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä 
korkeatasoisen koulutuksen edistämiseen ja 
ihmisten terveyden korkeatasoiseen 
suojeluun liittyvät vaatimukset.

suojelua sekä taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä. 
SEUT-sopimuksen 9 artiklan mukaisesti 
unioni ottaa politiikkansa ja toimintansa 
määrittelyssä ja toteuttamisessa huomioon 
muun muassa korkean työllisyystason 
edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun 
takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen 
torjumiseen sekä korkeatasoisen 
koulutuksen edistämiseen ja ihmisten 
terveyden korkeatasoiseen suojeluun 
liittyvät vaatimukset.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
sisällytti työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskevaan 
erityiskertomukseensa nro 6/2018 
”Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – 
perusvapaus on varmistettu, mutta EU 
varojen parempi kohdentaminen 
helpottaisi työvoiman liikkuvuutta” 
suosituksia komissiolle siitä, kuinka 
voidaan tiedottaa välineistä, joilla 
annetaan tietoja työntekijöiden vapaasta 
liikkuvuudesta ja joiden kautta voidaan 
ilmoittaa syrjinnästä, sekä siitä, kuinka 
käytettävissä olevia tietoja voidaan 
hyödyntää paremmin vapaaseen 
liikkuvuuteen liittyvän syrjinnän eri 
tyyppien tunnistamiseksi.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kuten EU:n 
lainsäädäntöprioriteetteja vuosiksi 2018–

(4) Kuten EU:n 
lainsäädäntöprioriteetteja vuosiksi 2018–
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2019 koskevassa Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission yhteisessä 
julistuksessa todetaan, ne sitoutuvat 
toteuttamaan toimia unionin sosiaalisen 
ulottuvuuden vahvistamiseksi parantamalla 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista36, suojaamalla 
työntekijöitä työpaikan terveysriskeiltä37, 
varmistamalla kaikkien tasapuolinen 
kohtelu unionin työmarkkinoilla 
nykyaikaistamalla työntekijöiden 
lähettämistä koskevia sääntöjä38 sekä 
parantamalla unionin lainsäädännön 
rajatylittävää täytäntöönpanon valvontaa.

2019 koskevassa Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission yhteisessä 
julistuksessa todetaan, ne sitoutuvat 
toteuttamaan toimia unionin sosiaalisen 
ulottuvuuden vahvistamiseksi parantamalla 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista, suojaamalla kaikkia 
työntekijöitä työpaikan terveysriskeiltä37, 
varmistamalla kaikkien tasapuolinen 
kohtelu unionin työmarkkinoilla 
nykyaikaistamalla työntekijöiden 
lähettämistä koskevia sääntöjä sekä 
parantamalla unionin lainsäädännön 
rajatylittävää täytäntöönpanon valvontaa.

_________________ _________________
36 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 
883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 
annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 
muuttamisesta (COM(2016) 815 final).

36 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 
883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 
annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 
muuttamisesta (COM(2016) 815 final).

37 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi työntekijöiden 
suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaville tekijöille tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille 
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 
annetun direktiivin 2004/37/EY 
muuttamisesta (COM(2017) 11 final).

37 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi työntekijöiden 
suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaville tekijöille tai perimän 
muutoksia aiheuttaville aineille 
altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 
annetun direktiivin 2004/37/EY 
muuttamisesta (COM(2017) 11 final).

38 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
96/71/EY muuttamisesta (COM (2016) 128 
final).

38 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi palvelujen 
tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä 
joulukuuta 1996 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
96/71/EY muuttamisesta (COM (2016) 128 
final).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(4 a) Unionin lainsäädännön 
noudattamiseen ja sen tehokkaaseen ja 
vaikuttavaan täytäntöönpanoon liittyy 
kuitenkin ongelmia, jotka voivat 
vaarantaa luottamuksen ja 
oikeudenmukaisuuden sisämarkkinoilla. 
Siksi on erittäin tärkeää parantaa unionin 
lainsäädännön rajatylittävää 
täytäntöönpanon valvontaa rajatylittävän 
liikkuvuuden osalta ja puuttua 
väärinkäytöksiin liikkuvuutta 
harjoittavien työntekijöiden oikeuksien 
suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että 
etenkin pienet ja keskisuuret yritykset 
voivat kilpailla tasaveroisin 
toimintaedellytyksin, sekä kansalaisten 
kannatuksen säilyttämiseksi 
sisämarkkinoita ja neljää vapautta 
kohtaan, jotta vilpittömästi toimivat 
yritykset ja työntekijät voivat nauttia 
oikeuksistaan ja hyödyntää 
täysimääräisesti sisämarkkinoiden 
mahdollisuuksia.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voidaan lisätä 
oikeudenmukaisuutta ja luottamusta 
sisämarkkinoilla, olisi perustettava 
Euroopan työviranomainen, jäljempänä 
’työviranomainen’. Työviranomaisen olisi 
tuettava jäsenvaltioita ja komissiota 
pyrittäessä parantamaan työvoiman 
rajatylittävään liikkuvuuteen liittyviä 
oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien 
tietojen ja asiaan liittyvien palvelujen 
saatavuutta yksityishenkilöiden ja 
työnantajien kannalta, tuettava sääntöjen 
noudattamista ja jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä unionin lainsäädännön 
tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi 

(5) Jotta voidaan tuottaa lisäarvoa 
unionin tasolla niin, että lisätään 
oikeudenmukaisuutta ja luottamusta 
sisämarkkinoilla, olisi perustettava 
Euroopan työviranomainen, jäljempänä 
’työviranomainen’. Työviranomaisen 
tavoite olisi määriteltävä selkeästi siten, 
että keskitytään tiukasti rajattuun 
määrään tehtäviä niin, että käytettävissä 
olevia keinoja käytetään mahdollisimman 
tehokkaasti aloilla, joilla viranomainen 
voi tuottaa eniten lisäarvoa. 
Työviranomaisen olisi avustettava 
jäsenvaltioita ja komissiota asioissa, jotka 
liittyvät unionin lainsäädännön 
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näillä aloilla sekä soviteltava ja 
edistettävä ratkaisun löytämistä 
rajatylittävien riita-asioiden tai 
työmarkkinahäiriöiden tapauksessa.

soveltamiseen ja täytäntöönpanoon 
työvoiman liikkuvuuden alalla 
työntekijöiden liikkumisvapauden ja 
palvelujentarjoamisen vapauden 
yhteydessä sisämarkkinoilla parantamalla 
tietojen saatavuutta, tuettava sääntöjen 
noudattamista ja jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä unionin lainsäädännön 
johdonmukaisen, vaikuttavan ja 
tehokkaan soveltamisen varmistamiseksi 
tällä alalla sekä soviteltava ja edistettävä 
tätä lainsäädäntöä koskevan ratkaisun 
löytämistä jäsenvaltioiden välillä. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Sisämarkkinoiden koko potentiaalin 
hyödyntämiseksi on erittäin tärkeää 
parantaa yksityishenkilöiden ja 
työnantajien, etenkin pk-yritysten, 
tiedonsaantia työvoiman liikkuvuuteen, 
palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen ja 
sosiaaliturvan koordinointiin liittyvistä 
oikeuksista ja velvollisuuksista. 
Tehokkuuden ja vaikuttavuuden vuoksi 
luotettavan, ajantasaisen ja helposti 
saatavilla olevan tiedon tarjoamisen ei 
pitäisi kuulua työviranomaisen 
toimivallan piiriin vaan kansalliselle tai 
alueelliselle tasolle, jolla voidaan ottaa 
huomioon myös jäsenvaltioiden 
kahdenväliset erityisjärjestelyt esimerkiksi 
finanssipolitiikan alalla. Tätä varten 
komission olisi tutkittava mahdollisuutta 
perustaa yritysten ja työntekijöiden 
rajatylittäviä tilanteita varten 
tukipalveluita tai asiointipisteitä tai 
edistää sellaisten perustamista.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Työviranomaisen olisi hoidettava 
tehtäviään työvoiman rajatylittävän 
liikkuvuuden ja sosiaaliturvan 
koordinoinnin aloilla, mukaan luettuna 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus, 
työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen 
jäsenvaltioon sekä erittäin liikkuvat 
palvelut. Sen olisi myös vahvistettava 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä pimeän 
työn torjumisessa. Jos työviranomainen 
tehtäviään hoitaessaan saa tietoonsa 
epäiltyjä sääntöjenvastaisuuksia, myös 
unionin lainsäädännön sellaisilla aloilla, 
jotka eivät kuulu sen soveltamisalaan, 
kuten työoloihin, työterveys- ja 
työturvallisuussääntöihin tai laittomasti 
maassa oleskelevien kolmannen maan 
kansalaisten työllistämiseen liittyviä 
rikkomuksia, sen pitäisi voida raportoida 
näistä ja tehdä niihin liittyvää yhteistyötä 
tapauksen mukaan komission, 
toimivaltaisten unionin elinten ja 
kansallisten viranomaisten kanssa.

(6) Työviranomaisen olisi hoidettava 
tehtäviään työntekijöiden 
liikkumisvapauden ja 
palvelujentarjoamisen vapauden 
yhteydessä sisämarkkinoilla ja 
sosiaaliturvan koordinoinnin alalla, 
mukaan luettuna työntekijöiden 
lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon 
sekä erittäin liikkuvat palvelut ja 
sosiaalisten oikeuksien ja 
sosiaalietuuksien saatavuus. Sen olisi 
myös vahvistettava jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä pimeän työn torjumisessa ja 
tilanteissa, joissa sisämarkkinoiden 
sujuva toiminta on vaarassa esimerkiksi 
postilaatikkoyhtiöiden, petollisten 
yhtiöiden tai näennäisen itsenäisen 
ammatinharjoittamisen takia. Jos 
työviranomainen tehtäviään hoitaessaan 
saa tietoonsa epäiltyjä 
sääntöjenvastaisuuksia unionin 
lainsäädännön aloilla, kuten työoloihin, 
työterveys- ja työturvallisuussääntöihin tai 
vakavaan työvoiman hyväksikäyttöön 
liittyviä rikkomuksia, sen pitäisi voida 
raportoida näistä ja tehdä niihin liittyvää 
yhteistyötä tapauksen mukaan komission, 
toimivaltaisten unionin elinten ja 
kansallisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Pimeä työ on usein rajatylittävää ja 
sillä voi olla vakavia vaikutuksia 
työntekijöihin. Jotkut haavoittuvassa 
asemassa olevat ryhmät, kuten 
kolmansien maiden kansalaiset, ovat 
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erityisen alttiita pimeälle työlle ja siihen 
liittyvälle työntekijöiden perusoikeuksien 
epäämiselle. Työviranomaisen olisi 
tehtävä pimeän työn vastaista yhteistyötä 
eurooppalaisen foorumin kanssa, joka on 
perustettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksellä (EU) 2016/344, ja 
vahvistettava unionin tason yhteistyötä 
tällä alalla.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Viranomaisen olisi aktiivisesti 
edistettävä kansallisia ja unionin toimia ja 
suoritettava tehtävänsä täydessä 
yhteistyössä unionin toimielinten, elinten, 
laitosten ja virastojen sekä jäsenvaltioiden 
kanssa, vältettävä päällekkäisyyksiä sekä 
edistettävä synergiaa ja täydentävyyttä ja 
siten huolehdittava koordinoidun 
toiminnan ja säästöjen aikaansaamisesta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Työviranomaisen pitäisi helpottaa 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, jota 
säännellään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 
492/201139, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2014/54/EU40 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) 2016/58941. Sen pitäisi 
helpottaa työntekijöiden lähettämistä 
työhön toiseen jäsenvaltioon, jota 
säännellään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 96/71/EY42 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

(7) Työviranomaisen pitäisi helpottaa 
unionin lainsäädännön soveltamista ja 
täytäntöönpanoa työvoiman liikkuvuuden 
alalla työntekijöiden liikkumisvapauden 
ja palvelujentarjoamisen vapauden 
yhteydessä sisämarkkinoilla ja tukea 
niiden säännösten täytäntöönpanoa, jotka 
pannaan täytäntöön yleisesti 
sovellettavilla työehtosopimuksilla 
jäsenvaltioiden käytäntöjen mukaisesti. 
Tätä varten työviranomaisen pitäisi 
perustaa yhteinen eurooppalainen 
verkkosivusto, jonka avulla voidaan 
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direktiivillä 2014/67/EU43, myös siten, että 
se tukee niiden säännösten 
täytäntöönpanoa, jotka pannaan 
täytäntöön yleisesti sovellettavilla 
työehtosopimuksilla jäsenvaltioiden 
käytäntöjen mukaisesti. Sen pitäisi myös 
helpottaa sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista, jota säännellään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 883/200444, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 987/200945 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 1231/201046 
sekä neuvoston asetuksella (EY) N:o 
1408/7147 ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 574/7248.

päästä kaikkiin direktiivin 2014/67/EU ja 
direktiivin 2014/54/EU mukaisiin unionin 
ja kansallisiin verkkosivustoihin. Sen 
pitäisi myös helpottaa 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista, jota säännellään 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 883/200444, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 987/200945 ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 1231/201046; 
sekä neuvoston asetuksella (EY) N:o 
1408/7147 ja neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 574/7248;

__________________ __________________
39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 492/2011, annettu 5 
päivänä huhtikuuta 2011, työntekijöiden 
vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 
(EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 492/2011, annettu 5 
päivänä huhtikuuta 2011, työntekijöiden 
vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 
(EUVL L 141, 27.5.2011, s. 1).

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä 
huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan 
liikkuvuuden puitteissa työntekijöille 
myönnettyjen oikeuksien käyttämistä 
helpottavista toimenpiteistä (EUVL L 128, 
30.4.2014, s. 8).

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä 
huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan 
liikkuvuuden puitteissa työntekijöille 
myönnettyjen oikeuksien käyttämistä 
helpottavista toimenpiteistä (EUVL L 128, 
30.4.2014, s. 8).

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/589, annettu 13 päivänä 
huhtikuuta 2016, työnvälityspalvelujen 
eurooppalaisesta verkostosta (Eures), 
liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta 
työntekijöille ja työmarkkinoiden 
yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten 
(EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 
muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, s. 
1).

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/589, annettu 13 päivänä 
huhtikuuta 2016, työnvälityspalvelujen 
eurooppalaisesta verkostosta (Eures), 
liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta 
työntekijöille ja työmarkkinoiden 
yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten 
(EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 
muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, s. 
1).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
(EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
(EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä 

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä 
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toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
annetun direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta 
yhteistyöstä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä annetun 
asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-
asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 
28.5.2014, s. 11).

toukokuuta 2014, palvelujen tarjoamisen 
yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 
lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 
annetun direktiivin 96/71/EY 
täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta 
yhteistyöstä sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmässä annetun 
asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-
asetus) muuttamisesta (EUVL L 159, 
28.5.2014, s. 11).

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 
päivänä huhtikuuta 2004, 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 
30.4.2004, s. 1; oikaisu EUVL L 200, 
7.6.2004, s. 1).

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 
päivänä huhtikuuta 2004, 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta (EUVL L 166, 
30.4.2004, s. 1; oikaisu EUVL L 200, 
7.6.2004, s. 1).

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) No 987/2009, annettu 16 
päivänä syyskuuta 2009, 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 
täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 
30.10.2009, s. 1).

45 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) No 987/2009, annettu 16 
päivänä syyskuuta 2009, 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 
täytäntöönpanomenettelystä (EUVL L 284, 
30.10.2009, s. 1).

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1231/2010, annettu 24 
päivänä marraskuuta 2010, asetuksen (EY) 
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 
(EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1).

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1231/2010, annettu 24 
päivänä marraskuuta 2010, asetuksen (EY) 
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 
(EUVL L 344, 29.12.2010, s. 1).

47 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, 
annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä (EYVL L 149, 5.7.1971, 
s. 2). 

47 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, 
annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä (EYVL L 149, 5.7.1971, 
s. 2). 

48 Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, 
annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin, itsenäisiin 

48 Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, 
annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin, itsenäisiin 
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ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä annetun asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 
täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 
27.3.1972, s. 1).

ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä annetun asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 
täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 
27.3.1972, s. 1).

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Joissakin tapauksissa on annettu 
alakohtaista unionin lainsäädäntöä, jotta 
voidaan vastata kyseisen alan tiettyihin 
tarpeisiin, esimerkiksi kansainvälisen 
maantieliikenteen alalla. Työviranomaisen 
olisi käsiteltävä rajatylittäviä näkökohtia 
myös sovellettaessa tällaista alakohtaista 
unionin lainsäädäntöä, erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 561/200649, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2006/22/EY50, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1071/200951 
ja direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta 
annettua direktiiviä (COM(2017) 278)52.

(8) Jotta voidaan vastata tiettyjen alojen 
tiettyihin tarpeisiin, esimerkiksi 
kansainvälisen maantieliikenteen alalla, 
vuokratyön alalla, maatalousalalla, 
rakennusalalla, kotitöiden alalla sekä 
hotelli- ja ravintola-alalla, 
työviranomaisen olisi suoritettava myös 
työvoiman liikkuvuuteen liittyviä 
näkökohtia sovellettaessa asiaa koskevaa 
alakohtaista unionin lainsäädäntöä.

__________________
49 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 
päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen 
sosiaalilainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta ja neuvoston 
asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 
2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 3820/85 
kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 
1).
50 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä 
maaliskuuta 2006, tieliikenteen 
sosiaalilainsäädännöstä annettujen 
neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja 
(ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa 
koskevista vähimmäisedellytyksistä ja 
neuvoston direktiivin 88/599/ETY 
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kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 
35).
51 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 
päivänä lokakuuta 2009, 
maantieliikenteen harjoittajan ammatin 
harjoittamisen edellytyksiä koskevista 
yhteisistä säännöistä ja neuvoston 
direktiivin 96/26/EY kumoamisesta 
(EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51).
52 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi direktiivin 
2006/22/EY muuttamisesta 
valvontavaatimusten osalta ja direktiivejä 
96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien 
erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä 
osin kuin on kyse maantieliikenteen alan 
työntekijöiden lähettämisestä työhön 
toiseen jäsenvaltioon (COM(2017)278).

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Työviranomaisen toiminnan piiriin 
kuuluvien henkilöiden olisi oltava 
henkilöitä, joihin sovelletaan tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa 
unionin lainsäädäntöä, mukaan luettuna 
työntekijät, itsenäiset ammatinharjoittajat, 
työnhakijat ja työvoiman ulkopuolella 
olevat henkilöt; tämän pitäisi kattaa sekä 
unionin kansalaiset että kolmansien maiden 
kansalaiset, jotka oleskelevat laillisesti 
unionissa, kuten lähetetyt työntekijät, EU:n 
sinisen kortin haltijat, yrityksen sisäisesti 
siirretyt työntekijät ja pitkään EU:ssa 
oleskelleet henkilöt sekä heidän 
perheenjäsenensä.

(9) Työviranomaisen toiminnan piiriin 
kuuluvien henkilöiden olisi oltava 
henkilöitä, joihin sovelletaan tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa 
unionin lainsäädäntöä, mukaan luettuna 
työntekijät, työnantajat, itsenäiset 
ammatinharjoittajat ja työnhakijat; tämän 
pitäisi kattaa sekä unionin kansalaiset että 
kolmansien maiden kansalaiset, jotka 
oleskelevat laillisesti unionissa, kuten 
lähetetyt työntekijät, EU:n sinisen kortin 
haltijat, yrityksen sisäisesti siirretyt 
työntekijät ja pitkään EU:ssa oleskelleet 
henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä 
heidän liikkumistaan unionin alueella 
koskevan unionin lainsäädännön 
mukaisesti.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Työviranomaisen perustamisesta ei 
pitäisi syntyä uusia oikeuksia tai 
velvollisuuksia yksityishenkilöille tai 
työnantajille, mukaan luettuna talouden 
toimijat tai voittoa tuottamattomat järjestöt, 
koska niiden olisi kuuluttava 
työviranomaisen toiminnan piiriin samalla 
tavalla kuin ne kuuluvat tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvan unionin 
lainsäädännön piiriin.

(10) Työviranomaisen perustamisesta ei 
pitäisi syntyä uusia oikeuksia tai 
velvollisuuksia yksityishenkilöille tai 
työnantajille, mukaan luettuna talouden 
toimijat tai voittoa tuottamattomat järjestöt, 
koska niiden olisi kuuluttava 
työviranomaisen toiminnan piiriin samalla 
tavalla kuin ne kuuluvat tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvan unionin 
lainsäädännön piiriin. Yhteistyön 
lisääntymisen täytäntöönpanon alalla ei 
pitäisi aiheuttaa kohtuuttomia 
hallinnollisia rasitteita liikkuvuutta 
harjoittaville työntekijöille ja 
työnantajille, etenkään pk-yrityksille, eikä 
vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sen varmistamiseksi, että 
yksityishenkilöt ja työnantajat voivat 
hyödyntää oikeudenmukaisia ja 
tehokkaita sisämarkkinoita, 
työviranomaisen olisi edistettävä niiden 
mahdollisuuksia liikkuvuuteen ja 
mahdollisuuksia tarjota palveluja ja 
palkata työntekijöitä kaikkialla unionissa. 
Tähän sisältyy yksityishenkilöiden 
rajatylittävän liikkuvuuden tukeminen 
helpottamalla rajatylittävää liikkuvuutta 
koskevien palvelujen, kuten työ-, 
harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen 
rajaylittävien hakupalvelujen, saatavuutta 
ja edistämällä liikkuvuusjärjestelyitä, 
kuten ”Eka Eures-työpaikka” ja 
”ErasmusPro”. Työviranomaisen olisi 
myös pyrittävä parantamaan tietojen, 

Poistetaan.
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mukaan luettuna unionin 
lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia ja 
velvollisuuksia koskevien tietojen, 
avoimuutta ja palvelujen saatavuutta 
yksityishenkilöiden ja työnantajien 
kannalta yhteistyössä unionin muiden 
tiedotuspalvelujen, kuten Sinun 
Eurooppasi -neuvonnan, kanssa ja 
hyödyntämään täysimääräisesti Sinun 
Eurooppasi -portaalia ja varmistamaan 
johdonmukaisuus sen kanssa; portaali 
muodostaa tulevan yhteisen digitaalisen 
palveluväylän53 selkärangan.
__________________
53 Asetus [yhteinen digitaalinen 
palveluväylä – COM(2017) 256].

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tätä varten työviranomaisen olisi 
tehtävä yhteistyötä muiden asiaan liittyvien 
unionin aloitteiden ja verkostojen kanssa, 
erityisesti Euroopan laajuisen julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston54, Yritys-
Eurooppa-verkoston55, raja-alueiden 
yhteyspisteen56 ja Solvit- verkoston57 
kanssa, samoin kuin asiaan liittyvien 
kansallisen palvelujen kanssa, kuten 
jäsenvaltioiden direktiivin 2014/54/EU58 
nojalla nimeämien yhdenvertaista kohtelua 
edistävien ja unionin työntekijöitä ja 
heidän perheenjäsentään tukevien elinten 
kanssa sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/24/EU nojalla 
nimettyjen terveydenhuollosta tietoa 
tarjoavien kansallisten yhteyspisteiden 
kanssa. Työviranomaisen olisi myös 
tutkittava mahdollisia synergiaetuja 
ehdotetun sähköisen eurooppalaisen 
palvelukortin59 kanssa etenkin sellaisissa 
tapauksissa, joissa jäsenvaltiot päättävät 
toimittaa lähetettyjä työntekijöitä koskevat 
ilmoitukset sähköisen palvelukortin 

(12) Tätä varten työviranomaisen olisi 
tehtävä yhteistyötä muiden asiaan liittyvien 
unionin aloitteiden ja verkostojen kanssa, 
erityisesti Euroopan laajuisen julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston54, Yritys-
Eurooppa-verkoston55, raja-alueiden 
yhteyspisteen56 ja Solvit- verkoston57 
kanssa, samoin kuin asiaan liittyvien 
kansallisen palvelujen kanssa, kuten 
jäsenvaltioiden direktiivin 2014/54/EU 
nojalla nimeämien yhdenvertaista kohtelua 
edistävien ja unionin työntekijöitä ja 
heidän perheenjäsentään tukevien elinten 
kanssa sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/24/EU58 nojalla 
nimettyjen terveydenhuollosta tietoa 
tarjoavien kansallisten yhteyspisteiden 
kanssa. 



PE637.711/ 14

FI

alustan kautta. Työviranomaisen olisi 
korvattava komissio asetuksen (EU) 
2016/589 nojalla perustetun 
työnvälityspalvelujen eurooppalaisen 
verkoston, jäljempänä ’Eures-verkoston’, 
Euroopan koordinointitoimiston 
hallinnossa, mukaan luettuna Eures-
portaalin ja siihen liittyvien 
tietotekniikkapalvelujen tehokuutta 
koskevien käyttäjien tarpeiden ja yritysten 
vaatimusten määrittely; tähän eivät sisälly 
tietotekniikkahankinnat eikä 
tietotekniikkainfrastruktuurin toiminta ja 
kehittäminen, joista komissio vastaa 
edelleen.
__________________ __________________
54 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 573/2014/EU, annettu 15 
päivänä toukokuuta 2014, julkisten 
työvoimapalvelujen tehostetusta 
yhteistyöstä (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 
32).

54 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös N:o 573/2014/EU, annettu 15 
päivänä toukokuuta 2014, julkisten 
työvoimapalvelujen tehostetusta 
yhteistyöstä (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 
32).

55 Yritys-Eurooppa-verkosto; 
https://een.ec.europa.eu/

55 Yritys-Eurooppa-verkosto; 
https://een.ec.europa.eu/

56 Komission tiedonanto neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille ”Kasvun ja 
yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-
alueilla” (COM(2017) 534).

56 Komission tiedonanto neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille ”Kasvun ja 
yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-
alueilla” (COM(2017) 534).

57 Komission suositus 2013/461/EU, 
annettu 17 päivänä syyskuuta 2013, 
SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa 
koskevista periaatteista (EUVL L 249, 
19.9.2013, s. 10).

57 Komission suositus 2013/461/EU, 
annettu 17 päivänä syyskuuta 2013, 
SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa 
koskevista periaatteista (EUVL L 249, 
19.9.2013, s. 10).

58 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien 
soveltamisesta rajatylittävässä 
terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, 
s. 45).

58 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien 
soveltamisesta rajatylittävässä 
terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, 
s. 45).

59 COM(2016)0824 final ja 
COM(2016)0823 final.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voidaan kehittää jäsenvaltioiden 
valmiuksia torjua työviranomaisen 
soveltamisalaan kuuluvaan unionin 
lainsäädäntöön liittyviä 
sääntöjenvastaisuuksia, joilla on 
rajatylittävä ulottuvuus, työviranomaisen 
olisi tuettava kansallisia viranomaisia 
samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten 
suorittamisessa, mukaan luettuna 
helpottamalla direktiivin 2014/67/EU 10 
artiklan mukaisten tarkastusten tekemistä. 
Tällaiset tarkastukset olisi tehtävä 
jäsenvaltioiden pyynnöstä tai niiden 
suostumuksella työviranomaisten 
ehdotuksesta. Työviranomaisen olisi 
tarjottava strategista, logistista ja teknistä 
tukea jäsenvaltioille, jotka osallistuvat 
samanaikaisiin tai yhteisiin tarkastuksiin, 
luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia 
täysin noudattaen. Tarkastukset olisi 
suoritettava asianomaisten jäsenvaltioiden 
suostumuksella ja täysin niiden kansallisen 
lainsäädännön puitteissa, ja jäsenvaltioiden 
olisi toteutettava seurantatoimia 
samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten 
tulosten perusteella kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

(14) Jotta voidaan kehittää jäsenvaltioiden 
valmiuksia varmistaa oikeuttaan 
vapaaseen liikkuvuuteen käyttävien 
henkilöiden suojelu ja torjua 
työviranomaisen soveltamisalaan 
kuuluvaan unionin lainsäädäntöön liittyviä 
sääntöjenvastaisuuksia, joilla on 
rajatylittävä ulottuvuus, työviranomaisen 
olisi tuettava toimivaltaisia kansallisia 
viranomaisia samanaikaisten tai yhteisten 
tarkastusten suorittamisessa, mukaan 
luettuna helpottamalla direktiivin 
2014/67/EU 10 artiklan mukaisten 
tarkastusten tekemistä. Tällaiset 
tarkastukset olisi tehtävä jäsenvaltioiden 
pyynnöstä tai niiden suostumuksella 
työviranomaisten ehdotuksesta. 
Työviranomaisen olisi tarjottava 
strategista, logistista ja teknistä tukea 
jäsenvaltioille, jotka osallistuvat 
samanaikaisiin tai yhteisiin tarkastuksiin, 
luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia 
täysin noudattaen. Tarkastukset olisi 
suoritettava asianomaisten jäsenvaltioiden 
suostumuksella ja täysin niiden 
jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön 
ja käytännön puitteissa, joissa 
tarkastukset tapahtuvat. Jäsenvaltioiden 
olisi toteutettava seurantatoimia 
samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten 
tulosten perusteella kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten 
aikana kerättyjä tietoja voidaan käyttää 
todisteena oikeudenkäynnissä kyseisissä 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 a) Samanaikaiset tai yhteiset 
tarkastukset eivät saisi korvata eivätkä 
heikentää kansallista toimivaltaa. 
Kansalliset viranomaiset on otettava 
täysin mukaan prosessiin, ja niillä on 
oltava täysi ja itsenäinen toimivalta. Kun 
työntekijäjärjestöt ovat itse vastuussa 
tarkastuksista kansallisella tasolla, 
yhteisiä ja samanaikaisia tarkastuksia 
voidaan tehdä vain, jos asianomaiset 
työntekijäjärjestöt suostuvat siihen.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voitaisiin seurata syntymässä 
olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja 
työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan 
koordinoinnin alalla, työviranomaisen olisi 
kehitettävä analyyttisiä ja 
riskinarviointivalmiuksia. Tähän pitäisi 
sisältyä työmarkkina-analyysien ja -
tutkimusten sekä vertaisarviointien 
tekeminen. Työviranomaisen olisi 
seurattava mahdollista epätasapainoa, joka 
liittyy ammattitaidon ja työvoiman 
rajatylittävään liikkumiseen, mukaan 
luettuna mahdollinen vaikutus alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen. Työviranomaisen 
olisi myös tuettava direktiivin 2014/67/EU 
10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. 
Työviranomaisen olisi varmistettava 
synergiaedut ja täydentävyys muiden 
unionin virastojen tai palvelujen tai 
verkostojen kanssa. Tähän liittyen olisi 
pyydettävä tietoja Solvit-verkostolta ja 
samanlaisilta palveluilta toistuvista 
ongelmista, joita yksityishenkilöt ja 
yritykset kohtaavat käyttäessään 
oikeuksiaan työviranomaisen 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. 
Työviranomaisen olisi myös helpotettava 

(15) Jotta voitaisiin seurata syntymässä 
olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja 
työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan 
koordinoinnin alalla, työviranomaisen olisi 
kehitettävä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja 
työmarkkinaosapuolten kanssa 
analyyttisiä ja riskinarviointivalmiuksia. 
Tähän pitäisi sisältyä työmarkkina-
analyysien ja -tutkimusten sekä 
vertaisarviointien tekeminen. 
Työviranomaisen olisi seurattava 
mahdollista epätasapainoa, joka liittyy 
ammattitaidon ja työvoiman rajatylittävään 
liikkumiseen, mukaan luettuna 
mahdollinen vaikutus alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen. Työviranomaisen 
olisi myös tuettava direktiivin 2014/67/EU 
10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. 
Työviranomaisen olisi varmistettava 
synergiaedut ja täydentävyys muiden 
unionin virastojen tai palvelujen tai 
verkostojen kanssa. Tähän liittyen olisi 
pyydettävä tietoja Solvit-verkostolta ja 
samanlaisilta palveluilta alakohtaisista 
haasteista ja toistuvista ongelmista, jotka 
koskevat työvoiman liikkuvuutta 
työntekijöiden liikkumisvapauden ja 
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ja järkeistettävä tiedonkeruutoimia, joista 
säädetään sen soveltamisalaan kuuluvassa 
asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä. 
Tästä ei aiheudu uusia 
raportointivelvollisuuksia jäsenvaltioille.

palvelujen tarjoamisen vapauden 
yhteydessä sisämarkkinoilla, sekä 
sosiaaliturvajärjestelmien koordinointia 
unionissa. Työviranomaisen olisi myös 
helpotettava ja järkeistettävä 
tiedonkeruutoimia, joista säädetään sen 
soveltamisalaan kuuluvassa asiaan 
liittyvässä unionin lainsäädännössä. Tästä 
ei aiheudu uusia raportointivelvollisuuksia 
jäsenvaltioille.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Työviranomaisen olisi tarjottava 
foorumi soveltamisalaansa kuuluvaan 
unionin lainsäädäntöön liittyvien 
jäsenvaltioiden välisten riita-asioiden 
ratkaisemista varten. Tämän olisi 
perustuttava sosiaaliturvan koordinoinnin 
alalla käytössä oleviin vuoropuhelu- ja 
sovittelumekanismeihin, joita jäsenvaltiot 
arvostavat60 ja joiden merkityksen 
tuomioistuin on todennut61. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava viedä asioita työviranomaisen 
soviteltavaksi tätä varten käyttöön otettujen 
vakiomenettelyjen mukaisesti. 
Työviranomaisen olisi käsiteltävä vain 
jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, ja 
yksityishenkilöiden ja työnantajien, joilla 
on vaikeuksia unionin oikeuksien 
käyttämisessä, olisi edelleen voitava 
käyttää tällaisiin tapauksiin erikoistuneita 
kansallisia ja unionin palveluja, kuten 
Solvit-verkostoa, jonka käsiteltäväksi 
työviranomaisen olisi saatettava tällaiset 
tapaukset. Solvit-verkoston olisi voitava 
saattaa työviranomaisen käsiteltäväksi 
tapaukset, joissa ongelmaa ei voida 
ratkaista kansallisten hallintojen välisten 
erimielisyyksien vuoksi.

(17) Työviranomaisen olisi tarjottava 
foorumi soveltamisalaansa kuuluvaan 
unionin lainsäädäntöön liittyvien 
jäsenvaltioiden välisten riita-asioiden 
sovittelua varten, rajoittamatta Euroopan 
unionin tuomioistuimen lainkäyttöä 
koskevia toimivaltuuksia. Tämän olisi 
perustuttava sosiaaliturvan koordinoinnin 
alalla käytössä oleviin vuoropuhelu- ja 
sovittelumekanismeihin, joita jäsenvaltiot 
arvostavat60 ja joiden merkityksen 
tuomioistuin on todennut61. Mikäli 
jäsenvaltiot sitoutuvat vapaaehtoisesti 
sovitteluun, työviranomaisella olisi oltava 
valtuudet sopia riita-asiat tekemällä 
päätöksiä. Jäsenvaltioiden olisi voitava 
viedä asioita työviranomaisen 
soviteltavaksi tätä varten käyttöön otettujen 
vakiomenettelyjen mukaisesti. 
Työviranomaisen olisi käsiteltävä vain 
jäsenvaltioiden välisiä riita-asioita, ja 
yksityishenkilöiden ja työnantajien, joilla 
on vaikeuksia unionin oikeuksien 
käyttämisessä, olisi edelleen voitava 
käyttää tällaisiin tapauksiin erikoistuneita 
kansallisia ja unionin palveluja, kuten 
Solvit-verkostoa, jonka käsiteltäväksi 
työviranomaisen olisi saatettava tällaiset 
tapaukset. Solvit-verkoston olisi voitava 
saattaa työviranomaisen käsiteltäväksi 
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tapaukset, joissa ongelmaa ei voida 
ratkaista kansallisten hallintojen välisten 
erimielisyyksien vuoksi. Työviranomaisen 
olisi myös voitava pyytää komissiota 
käynnistämään rikkomusmenettely 
tapauksissa, joissa unionin lainsäädäntöä 
epäillään rikottavan.

__________________ __________________
60 Neuvoston osittainen yleisnäkemys, 26 
päivänä lokakuuta 2017, ehdotuksesta 
asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 
883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 
annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 
muuttamisesta (13645/1/17).

60 Neuvoston osittainen yleisnäkemys, 26 
päivänä lokakuuta 2017, ehdotuksesta 
asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 
883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 
annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 
muuttamisesta (13645/1/17).

61 Asia C-236/88 EU:C:1990:303, 17 
kohta; asia C-202/97 EU:C:2000:75, 57 ja 
58 kohta; asia C-178/97 EU:C:2000:169, 
44 ja 45 kohta; asia C-2/05 EU:C:2006:69, 
28 ja 29 kohta; asia C-12/14 
EU:C:2016:135, 39–41 kohta; asia C-
359/16 EU:C:2018:63, 44 ja 45 kohta.

61 Asia C-236/88 EU:C:1990:303, 17 
kohta; asia C-202/97 EU:C:2000:75, 57 ja 
58 kohta; asia C-178/97 EU:C:2000:169, 
44 ja 45 kohta; asia C-2/05 EU:C:2006:69, 
28 ja 29 kohta; asia C-12/14 
EU:C:2016:135, 39–41 kohta; asia C-
359/16 EU:C:2018:63, 44 ja 45 kohta.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Helpottaakseen 
työmarkkinasopeutusten hallinnointia 
työviranomaisen olisi helpotettava 
asiaankuuluvien sidosryhmien välistä 
yhteistyötä, jotta voidaan puuttua 
useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon 
vaikuttaviin työmarkkinahäiriöihin, kuten 
yritysten uudelleenjärjestelyihin tai 
suuriin hankkeisiin, jotka vaikuttavat 
raja-alueiden työllisyyteen.

Poistetaan.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Jäsenvaltioiden ja komission olisi 
oltava edustettuina hallintoneuvostossa, 
jotta ne voivat varmistaa työviranomaisen 
tehokkaan toiminnan. Hallintoneuvoston 
kokoonpanossa, myös puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valinnassa, olisi 
otettava huomioon sukupuolten 
tasapuolinen edustus, kokemus ja pätevyys. 
Työviranomaisen tehokkaan ja 
tuloksellisen toiminnan takaamiseksi 
hallintoneuvoston olisi hyväksyttävä 
vuotuinen työohjelma, suoritettava 
työviranomaisen talousarvioon liittyvät 
tehtävänsä, hyväksyttävä työviranomaiseen 
sovellettavat varainhoitosäännöt, 
nimitettävä toimitusjohtaja ja vahvistettava 
menettelyt, joiden mukaisesti 
toimitusjohtaja tekee työviranomaisen 
operatiivisia tehtäviä koskevat päätökset. 
Edustajat unionin jäsenvaltioiden 
ulkopuolisista maista, jotka soveltavat 
työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvia 
unionin sääntöjä, voivat osallistua 
hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijoina.

(21) Jäsenvaltioiden, komission, 
Euroopan parlamentin nimittämien 
riippumattomien asiantuntijoiden ja 
unionin tason työmarkkinaosapuolten 
olisi oltava edustettuina 
hallintoneuvostossa, jotta ne voivat 
varmistaa työviranomaisen tehokkaan 
toiminnan. Hallintoneuvoston 
kokoonpanossa, myös puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan valinnassa, olisi 
otettava huomioon kokemus ja pätevyys, 
sukupuolten tasapuolinen edustus sekä 
avoimuus. Työviranomaisen tehokkaan ja 
tuloksellisen toiminnan takaamiseksi 
hallintoneuvoston olisi hyväksyttävä 
vuotuinen työohjelma, suoritettava 
työviranomaisen talousarvioon liittyvät 
tehtävänsä, hyväksyttävä työviranomaiseen 
sovellettavat varainhoitosäännöt, 
nimitettävä toimitusjohtaja ja vahvistettava 
menettelyt, joiden mukaisesti 
toimitusjohtaja tekee työviranomaisen 
operatiivisia tehtäviä koskevat päätökset. 
Edustajat unionin jäsenvaltioiden 
ulkopuolisista maista, jotka soveltavat 
työviranomaisen soveltamisalaan kuuluvia 
unionin sääntöjä, voivat osallistua 
hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijoina.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Työviranomaisen olisi turvauduttava 
asiaankuuluvien sidosryhmien 
asiantuntemukseen sen soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla sidosryhmien edustajien 
ryhmän kautta. Tämän ryhmän jäsenten 
olisi edustettava unionin tason 
työmarkkinaosapuolia. Tehtäviään 
suorittaessaan sidosryhmien edustajien 
ryhmän olisi otettava asianmukaisesti 

(23) Työviranomaisen olisi turvauduttava 
asiaankuuluvien sidosryhmien 
asiantuntemukseen sen soveltamisalaan 
kuuluvilla aloilla sidosryhmien edustajien 
ryhmän kautta. Tämän ryhmän jäsenten 
olisi edustettava unionin tason 
työmarkkinaosapuolia, mukaan lukien 
tunnustettuja EU:n alakohtaisia 
työmarkkinaosapuolia, joita työvoiman 
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huomioon asetuksella (EY) N:o 883/2004 
perustetun sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-
antavan komitean ja asetuksella (EU) N:o 
492/2011 perustetun työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta käsittelevän neuvoa-
antavan komitean lausunnot ja 
hyödynnettävä niiden asiantuntemusta.

liikkuvuuteen liittyvät kysymykset 
erityisesti koskevat, erityisesti 
organisaatioita, jotka osallistuvat 
työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen 
jäsenvaltioon käsittelevän 
asiantuntijakomitean ja pimeän työn 
vastaista yhteistyötä edistävän 
eurooppalaisen foorumin toimintaan. 
Unionin tason työmarkkinaosapuolten 
olisi otettava kansalliset 
työnantajajärjestöt ja ammattiyhdistykset 
mukaan säännölliseen vuoropuheluun 
kansallisen lainsäädännön ja käytännön 
mukaisesti. Sidosryhmien edustajien 
ryhmän olisi saatava tietoja etukäteen ja 
sen olisi voitava antaa lausuntojaan 
työviranomaiselle joko pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan, ja jäseniä olisi 
kuultava säännöllisesti. Tehtäviään 
suorittaessaan sidosryhmien edustajien 
ryhmän olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon asetuksella (EY) N:o 883/2004 
perustetun sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-
antavan komitean ja asetuksella (EU) N:o 
492/2011 perustetun työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta käsittelevän neuvoa-
antavan komitean lausunnot ja 
hyödynnettävä niiden asiantuntemusta.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Työviranomaisen sijainnista 
olisi päätettävä tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
objektiivisten ja ansioihin perustuvien 
kriteerien perusteella. Euroopan 
parlamentin olisi oltava järjestelmällisesti 
osallisena tällaisten kriteerien 
määrittelyssä ja punnitsemisessa 
tasapuolisesti komission ja neuvoston 
rinnalla.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Työviranomaisen olisi tehtävä 
yhteistyötä muiden unionin virastojen 
kanssa, etenkin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan alalla perustettujen 
virastojen kanssa niiden toimivaltuuksien 
puitteissa ja hyödynnettävä niiden 
asiantuntemusta ja maksimoitava 
synergiaedut; nämä virastot ovat Euroopan 
elin- ja työolojen kehittämissäätiö 
(Eurofound), Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), 
Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto (EU OSHA) ja 
Euroopan koulutussäätiö (ETF), sekä 
järjestäytyneen rikollisuuden ja 
ihmiskaupan torjumisen alalla Euroopan 
unionin lainvalvontayhteistyövirasto 
(Europol) ja Euroopan unionin 
rikosoikeudellisen yhteistyön virasto 
(Eurojust).

(30) Työviranomaisen olisi tehtävä 
yhteistyötä muiden unionin virastojen 
kanssa, etenkin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan alalla perustettujen 
virastojen kanssa niiden toimivaltuuksien 
puitteissa ja hyödynnettävä niiden 
asiantuntemusta ja maksimoitava 
synergiaedut; nämä virastot ovat Euroopan 
elin- ja työolojen kehittämissäätiö 
(Eurofound), Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), 
Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto (EU OSHA) ja 
Euroopan koulutussäätiö (ETF), sekä 
järjestäytyneen rikollisuuden ja 
ihmiskaupan torjumisen alalla Euroopan 
unionin lainvalvontayhteistyövirasto 
(Europol) ja Euroopan unionin 
rikosoikeudellisen yhteistyön virasto 
(Eurojust). Tällaisella yhteistyöllä olisi 
varmistettava koordinointi, edistettävä 
synergiaa ja vältettävä niiden toiminnan 
päällekkäisyydet.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tuodakseen työvoiman rajatylittävän 
liikkuvuuden alalla toimivien virastojen 
toimintaan operatiivisen ulottuvuuden 
työviranomaisen olisi otettava hoitaakseen 
asetuksella (EU) N:o 492/2011 perustetun 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta 
käsittelevän teknisen komitean, komission 
päätöksellä 2009/17/EY68 perustetun 
työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen 
jäsenvaltioon käsittelevän 
asiantuntijakomitean sekä Euroopan 

(31) Tuodakseen työvoiman liikkuvuuden 
alalla työntekijöiden liikkumisvapauden ja 
palvelujentarjoamisen vapauden 
yhteydessä sisämarkkinoilla toimivien 
virastojen toimintaan operatiivisen 
ulottuvuuden työviranomaisen olisi 
otettava hoitaakseen asetuksella (EU) N:o 
492/2011 perustetun työntekijöiden 
vapaata liikkuvuutta käsittelevän teknisen 
komitean, komission päätöksellä 
2009/17/EY68 perustetun työntekijöiden 



PE637.711/ 22

FI

parlamentin ja neuvoston päätöksellä 
(EU) 2016/34469 perustetun pimeän työn 
vastaista yhteistyötä edistävän 
eurooppalaisen foorumin tehtävät. 
Työviranomaisen perustamisen myötä 
nämä elimet olisi lakkautettava.

lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon 
käsittelevän asiantuntijakomitean tehtävät. 
Työviranomaisen perustamisen myötä 
nämä elimet olisi lakkautettava.

__________________ __________________
68 Komission päätös 2009/17/EY, tehty 19 
päivänä joulukuuta 2008, työntekijöiden 
lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon 
käsittelevän asiantuntijakomitean 
perustamisesta (EUVL L 8, 13.1.2009, s. 
26).

68 Komission päätös 2009/17/EY, tehty 19 
päivänä joulukuuta 2008, työntekijöiden 
lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon 
käsittelevän asiantuntijakomitean 
perustamisesta (EUVL L 8, 13.1.2009, s. 
26).

69 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätös (EU) 2016/344, annettu 9 päivänä 
maaliskuuta 2016, pimeän työn vastaista 
yhteistyötä edistävän eurooppalaisen 
foorumin perustamisesta (EUVL L 65, 
11.3.2016, s. 12).

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Työviranomaisen olisi täydennettävä 
asetuksella (EY) N:o 883/2004 perustetun 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista käsittelevän 
hallintotoimikunnan, jäljempänä 
’hallintotoimikunta’, toimintaa siltä osin 
kuin se hoitaa asetusten (EY) N:o 
883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 
soveltamiseen liittyviä sääntelytehtäviä. 
Työviranomaisen olisi kuitenkin otettava 
hoitaakseen hallintotoimikunnan tällä 
hetkellä hoitamat operatiiviset tehtävät 
siten, että se toimii sovittelijana 
jäsenvaltioiden välillä, tarjoaa foorumin 
asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 
987/2009 soveltamiseen liittyvien 
rahoitusasioiden käsittelyyn, korvaa 
asetuksilla perustetun 
tilintarkastuslautakunnan toiminnan sekä 
korvaa asetuksilla perustun 

Poistetaan.
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tietojenkäsittelyn teknisen toimikunnan 
toiminnan siltä osin kuin on kyse näiden 
asetusten soveltamista helpottaviin 
sähköisiin tiedonvaihto- ja 
tietotekniikkavälineisiin liittyvistä 
seikoista.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Tämän uuden institutionaalisen 
rakenteen huomioon ottamiseksi asetuksia 
(EY) N:o 883/2004, (EY) N:o 987/2009, 
(EU) N:o 492/2011 ja (EU) 2016/589 olisi 
muutettava ja päätökset 2009/17/EY ja 
(EU) 2016/344 olisi kumottava.

(34) Tämän uuden institutionaalisen 
rakenteen huomioon ottamiseksi asetusta 
(EU) N:o 492/2011 sekä päätöstä 
(EU) 2016/344 olisi muutettava ja päätös 
2009/17/EY olisi kumottava.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Kansallisten 
työmarkkinajärjestelmien 
monimuotoisuuden ja 
työmarkkinaosapuolten itsenäisyyden 
kunnioittaminen tunnustetaan SEUT-
sopimuksessa nimenomaisesti. 
Työviranomaisen tehtävien toteuttamiseen 
osallistuminen ei vaikuta jäsenvaltioiden 
toimivaltuuksiin ja velvoitteisiin, jotka 
perustuvat muun muassa asiaankuuluviin ja 
sovellettaviin Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) yleissopimuksiin, kuten 
ammattientarkastusta teollisuudessa ja 
kaupassa koskevaan yleissopimukseen nro 
81, eikä jäsenvaltioiden toimivaltaan 
säännellä, sovitella tai seurata kansallisia 
työmarkkinasuhteita, erityisesti 
työehtosopimusten neuvotteluoikeuden ja 
työtaisteluoikeuden käytön osalta.

(35) Kansallisten 
työmarkkinajärjestelmien 
monimuotoisuuden ja 
työmarkkinaosapuolten itsenäisyyden 
kunnioittaminen tunnustetaan SEUT-
sopimuksessa nimenomaisesti. 
Työviranomaisen tehtävien toteuttamiseen 
osallistuminen ei vaikuta jäsenvaltioiden 
toimivaltuuksiin ja velvoitteisiin, jotka 
perustuvat muun muassa asiaankuuluviin ja 
sovellettaviin Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) yleissopimuksiin, kuten 
ammattientarkastusta teollisuudessa ja 
kaupassa koskevaan yleissopimukseen nro 
81, eikä jäsenvaltioiden toimivaltaan 
säännellä, sovitella tai seurata kansallisia 
työmarkkinasuhteita, erityisesti 
työehtosopimusten neuvotteluoikeuden ja 
työtaisteluoikeuden käytön osalta, eikä 
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kansallisten tarkastusjärjestelmien ja -
elinten monimuotoisuuteen etenkään, kun 
kyse on osallistuvien elinten toimivallasta, 
velvoitteista ja vastuusta.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli tukea työntekijöiden ja 
palvelujen vapaata liikkuvuutta ja edistää 
sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuuden 
vahvistamista toimimalla 
koordinoimattomalla tavalla, vaan ne 
voidaan toiminnan rajatylittävän luonteen 
ja jäsenvaltioiden suuremman 
yhteistyötarpeen vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(36) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitetta edistää sisämarkkinoiden 
oikeudenmukaisuuden vahvistamista 
toimimalla koordinoimattomalla tavalla, 
vaan ne voidaan toiminnan rajatylittävän 
luonteen ja jäsenvaltioiden suuremman 
yhteistyötarpeen vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Työviranomaisen on avustettava 
jäsenvaltioita ja komissiota asioissa, jotka 
liittyvät työvoiman rajatylittävään 
liikkuvuuteen ja sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamiseen unionissa.

2. Työviranomaisen on avustettava 
jäsenvaltioita ja komissiota asioissa, jotka 
liittyvät unionin lainsäädännön 
soveltamiseen ja täytäntöönpanoon 
työvoiman liikkuvuuden alalla 
työntekijöiden liikkumisvapauden ja 
palvelujentarjoamisen vapauden 
yhteydessä sisämarkkinoilla, ja 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista unionissa koskevan 
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unionin lainsäädännön soveltamiseen. 

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä asetus ei vaikuta millään 
tavoin jäsenvaltioissa ja unionin tasolla 
tunnustettujen perusoikeuksien 
käyttämiseen, mukaan lukien 
jäsenvaltioiden työmarkkinajärjestelmien 
piiriin kuuluvat oikeudet, kansallisen 
lainsäädännön ja/tai käytännön 
mukaisesti. Se ei vaikuta myöskään 
oikeuteen neuvotella, tehdä ja panna 
täytäntöön työehtosopimuksia tai 
oikeuteen ryhtyä työtaistelutoimiin 
kansallisen lainsäädännön ja/tai 
käytännön mukaisesti. 

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 artikla 2 artikla

Tavoitteet Tavoitteet

Työviranomaisen tavoitteena on edistää 
oikeudenmukaista työvoiman liikkuvuutta 
sisämarkkinoilla. Tätä varten 
työviranomaisen on

Työviranomaisen tavoitteena on edistää 
oikeudenmukaista työvoiman liikkuvuutta 
työntekijöiden liikkumisvapauden ja 
palvelujentarjoamisen vapauden 
yhteydessä sisämarkkinoilla sekä 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista unionissa. Tätä varten 
työviranomaisen on

a) helpotettava yksityishenkilöiden ja 
työnantajien kannalta oikeuksia ja 
velvollisuuksia koskevien tietojen sekä 
asiaa koskevien palvelujen saatavuutta;

a) helpotettava työntekijöiden 
liikkuvuuteen liittyviä oikeuksia ja 
velvollisuuksia koskevien tietojen 
saatavuutta;

b) tuettava yhteistyötä jäsenvaltioiden 
välillä asiaa koskevan unionin 

b) helpotettava ja edistettävä 
yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä asiaa 
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lainsäädännön rajatylittävässä 
täytäntöönpanossa, myös helpottamalla 
yhteisiä tarkastuksia;

koskevan unionin lainsäädännön 
johdonmukaisessa, vaikuttavassa ja 
tehokkaassa soveltamisessa ja 
täytäntöönpanossa, myös helpottamalla 
samanaikaisia ja yhteisiä tarkastuksia;

c) soviteltava ja helpotettava ratkaisun 
löytymistä kansallisten viranomaisten 
välisissä rajaylittävissä riita-asioissa tai 
työmarkkinahäiriöissä.

c) soviteltava ja helpotettava ratkaisun 
löytymistä jäsenvaltioiden välisissä 
työvoiman liikkuvuutta koskevissa riita-
asioissa, jos kaikki asianomaiset 
jäsenvaltiot niin sopivat, myös sovittelun 
avulla;

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla 5 artikla

Työviranomaisen tehtävät Työviranomaisen tehtävät

Tavoitteidensa saavuttamiseksi 
työviranomaisen on hoidettava seuraavat 
tehtävät:

Tavoitteidensa saavuttamiseksi 
työviranomaisen on hoidettava seuraavat 
tehtävät:

a) helpotettava 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti yksityishenkilöiden, 
työmarkkinaosapuolten ja työnantajien 
tiedonsaantia rajatylittäviin tilanteisiin 
liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista 
sekä työvoiman rajatylittävään 
liikkuvuuteen liittyvien palvelujen 
saantia;

a) helpotettava 6 artiklan mukaisesti 
tiedonsaantia;

b) helpotettava 8 artiklan mukaisesti 
yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kansallisten 
viranomaisten välillä asiaa koskevan 
unionin lainsäädännön täytäntöönpanon 
tehostamiseksi;

b) helpotettava 8 artiklan mukaisesti 
yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kansallisten 
viranomaisten ja tarvittaessa muiden 
kansallisen tason toimivaltaisten elinten 
välillä asiaa koskevan unionin 
lainsäädännön johdonmukaisen, 
vaikuttavan ja tehokkaan soveltamisen ja 
täytäntöönpanon varmistamiseksi;

c) koordinoitava ja tuettava 9 ja 10 
artiklan mukaisesti samanaikaisia tai 
yhteisiä tarkastuksia;

c) ehdotettava, koordinoitava ja 
tuettava 9 ja 10 artiklan mukaisesti 
samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia; 

d) tehtävä 11 artiklan mukaisesti 
analyysejä ja riskinarviointeja työvoiman 

d) pantava alulle ja tehtävä 11 artiklan 
mukaisesti analyysejä ja riskinarviointeja 
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rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvistä 
seikoista;

työntekijöiden liikkuvuuteen liittyvistä 
seikoista ja esteistä työntekijöiden 
liikkumisvapauden ja 
palvelujentarjoamisen vapauden 
yhteydessä sisämarkkinoilla ja laadittava 
lausuntoja ja suosituksia komissiolle 
seurantatoimenpiteistä ja operatiivista 
toimista;

e) tuettava 12 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioiden valmiuksien kehittämistä 
siltä osin kuin on kyse asiaa koskevan 
unionin lainsäädännön tehokkaasta 
täytäntöönpanosta;

e) annettava suuntaviivoja ja 
lausuntoja komissiolle asiaa koskevasta 
unionin lainsäädännöstä ja tuettava 
12 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden 
valmiuksien kehittämistä siltä osin kuin on 
kyse asiaa koskevan unionin lainsäädännön 
tehokkaasta soveltamisesta ja 
täytäntöönpanosta;

f) soviteltava 13 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioiden viranomaisten välisiä riita-
asioita, jotka liittyvät asiaa koskevan 
unionin lainsäädännön soveltamiseen;

f) tuettava jäsenvaltioita ja soviteltava 
13 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden 
viranomaisten välisiä asiaa koskevan 
unionin lainsäädännön soveltamiseen 
liittyviä riita-asioita, jos kaikki 
asianomaiset jäsenvaltiot niin sopivat, 
myös sovittelun avulla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta Euroopan 
unionin tuomioistuimen toimivaltuuksia; 

g) helpotettava 14 artiklan mukaisesti 
yhteistyötä asiaan liittyvien sidosryhmien 
välillä rajatylittävien 
työmarkkinahäiriöiden tapauksessa.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

6 artikla 6 artikla

Työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta 
koskevat tiedot

Työvoiman liikkuvuutta koskevat tiedot 
työntekijöiden liikkumisvapauden ja 

palvelujentarjoamisen vapauden 
yhteydessä sisämarkkinoilla

Työviranomaisen on parannettava 
yksityishenkilöille ja työnantajille 
tarjottavien tietojen saatavuutta, laatua ja 
käytettävyyttä työvoiman liikkuvuuden 

Työviranomaisen on parannettava 
yksityishenkilöille, työnantajille ja 
työmarkkinajärjestöille tarjottavien 
tietojen saatavuutta, laatua ja 
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helpottamiseksi kaikkialla unionissa 
Eures-verkostoa koskevan asetuksen (EU) 
2016/589 ja asetuksen [yhteinen 
digitaalinen palveluväylä – COM(2017) 
256] mukaisesti. Tätä varten 
työviranomaisen on

käytettävyyttä työvoiman liikkuvuuden 
helpottamiseksi kaikkialla unionissa. Tätä 
varten työviranomaisen on

a) tarjottava työvoiman rajatylittävän 
liikkuvuuden kannalta asiaankuuluvaa 
tietoa yksityishenkilöiden oikeuksista ja 
velvollisuuksista;

a) tarjottava yksi ainoa unionin 
laajuinen verkkosivusto kaikilla unionin 
virallisilla kielillä, jotta voidaan saavuttaa 
kaikki työvoiman liikkuvuuden kannalta 
asiaankuuluvat unionin ja kansalliset 
tietolähteet ja -palvelut työntekijöiden 
liikkumisvapauden ja 
palvelujentarjoamisen vapauden 
yhteydessä sisämarkkinoilla, mukaan 
luettuina viittaukset kansallisiin 
verkkosivustoihin, jotka on perustettu 
direktiivin 2014/67/EU 5 artiklan ja 
direktiivin 2014/54/EU 6 artiklan 
mukaisesti, sekä viittaukset kansallisen 
tason virallisiin verkkosivustoihin, jotka 
tarjoavat tietoa 
sosiaaliturvajärjestelmistä;

b) edistettävä mahdollisuuksia 
työntekijöiden liikkuvuuden tukemiseen, 
myös antamalla neuvoja yleisistä 
oppimismahdollisuuksista ja kielten 
opiskelusta;
c) annettava työnantajille 
asiaankuuluvia tietoja 
työmarkkinasäännöistä ja elin- ja 
työoloista, jotka koskevat rajatylittävää 
liikkuvuutta harjoittavia työntekijöitä, 
mukaan luettuna lähetetyt työntekijät;
d) tuettava jäsenvaltioita direktiivin 
2014/54/EU 6 artiklassa säädettyyn 
työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja 
direktiivin 2014/67/EU 5 artiklassa 
säädettyyn työntekijöiden lähettämiseen 
liittyvien tietojen levittämistä ja 
saantimahdollisuuksia koskevien 
velvollisuuksien noudattamisessa;

d) tuettava jäsenvaltioita erityisesti 
direktiivin 2014/54/EU 6 artiklassa 
säädettyyn työntekijöiden vapaaseen 
liikkuvuuteen ja direktiivin 2014/883/EU 
5 artiklassa, asetuksen (EU) 2016/589 22 
artiklassa, asetuksen 2004/883/EU 76 
artiklassa ja direktiivin 2014/67/EY 
5 artiklassa säädettyyn työntekijöiden 
liikkumisvapauteen liittyvien tietojen 
levittämistä ja saantimahdollisuuksia 
koskevien velvollisuuksien 
noudattamisessa; 

e) tuettava jäsenvaltioita e) tuettava jäsenvaltioita 
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asiaankuuluvien kansallisten 
tiedotuspalvelujen tarkkuuden, kattavuuden 
ja käyttäjäystävällisyyden parantamisessa 
asetuksessa [yhteinen digitaalinen 
palveluväylä – COM(2017) 256] 
säädettyjen laatuvaatimusten mukaisesti;

asiaankuuluvien kansallisten 
tiedotuspalvelujen ja tietolähteiden 
tarkkuuden, kattavuuden ja 
käyttäjäystävällisyyden parantamisessa 
asetuksessa [yhteinen digitaalinen 
palveluväylä] säädettyjen laatuvaatimusten 
mukaisesti;

f) tuettava jäsenvaltioita 
yksityishenkilöille ja työnantajille 
tarjottavien vapaaehtoiseen rajatylittävään 
liikkuvuuteen liittyvien tietojen ja 
palvelujen tarjoamisen järkeistämisessä 
ottaen täysin huomioon jäsenvaltioiden 
toimivaltuudet.

f) tuettava jäsenvaltioita 
yksityishenkilöille ja työnantajille 
tarjottavien rajatylittävään liikkuvuuteen 
liittyvien tietojen ja palvelujen tarjoamisen 
järkeistämisessä ottaen täysin huomioon 
jäsenvaltioiden toimivaltuudet. 

f a) helpotettava yhteistyötä seuraavien 
välillä: toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset, jotka on nimetty 
kansallisella tasolla direktiivin 
2014/54/EU mukaisesti antamaan 
työntekijöiden liikkuvuuteen 
sisämarkkinoilla liittyviä tietoja, neuvoja 
ja apua yksityishenkilöille ja työnantajille, 
ja kansalliset yhteyspisteet, jotka on 
nimetty direktiivin 2011/24/EU mukaisesti 
antamaan terveydenhuoltoon liittyviä 
tietoja.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

7 artikla Poistetaan.
Työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta 
koskevien palvelujen saanti
1. Työviranomaisen on tarjottava 
yksityishenkilöille ja työnantajille 
palveluja, joilla helpotetaan työvoiman 
liikkuvuutta unionissa. Tätä varten 
työviranomaisen on
a) edistettävä sellaisten aloitteiden 
kehittämistä, joilla tuetaan 
yksityishenkilöiden rajatylittävää 
liikkuvuutta, mukaan luettuna 
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kohdennetut liikkuvuusjärjestelyt;
b) mahdollistettava yksityishenkilöitä 
ja työnantajia hyödyttävä avointen työ-, 
harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen sekä 
ansioluetteloiden ja hakemusten 
rajatylittävä yhteensaattaminen, erityisesti 
Eures-verkoston kautta;
c) tehtävä yhteistyötä unionin muiden 
aloitteiden ja verkostojen kanssa, kuten 
Euroopan laajuisen julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston, Yritys-
Eurooppa-verkoston ja raja-alueiden 
yhteyspisteen kanssa, erityisesti työvoiman 
rajatylittävää liikkuvuutta estävien 
tekijöiden yksilöimiseksi ja poistamiseksi;
d) helpotettava yhteistyötä seuraavien 
välillä: toimivaltaiset palvelut, jotka on 
nimetty kansallisella tasolla direktiivin 
2014/54/EU mukaisesti antamaan 
rajaylittävään liikkuvuuteen liittyviä 
tietoja, neuvoja ja apua yksityishenkilöille 
ja työnantajille, ja kansalliset 
yhteyspisteet, jotka on nimetty direktiivin 
2011/24/EU mukaisesti antamaan 
terveydenhuoltoon liittyviä tietoja.
2. Työviranomaisen on hallinnoitava 
Eures-verkoston Euroopan 
koordinointitoimistoa ja varmistettava, 
että se täyttää velvollisuutensa asetuksen 
(EU) 2016/589 8 artiklan mukaisesti, 
lukuun ottamatta Eures-portaalin teknistä 
toimintaa ja kehittämistä ja siihen liittyviä 
tietotekniikkapalveluja, joita hallinnoi 
edelleen komissio. Työviranomaisen 
toimitusjohtajan velvollisuutena on 23 
artiklan 4 kohdan k alakohdassa säädetyn 
mukaisesti varmistaa, että toiminta on 
täysin sovellettavan 
tietosuojalainsäädännön vaatimusten 
mukaista, mukaan luettuna vaatimus 
nimittää tietosuojasta vastaava henkilö 37 
artiklan mukaisesti.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Työviranomaisen on helpotettava 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja 
tuettava niitä yhteistyövelvollisuuksien 
noudattamisessa, mukaan luettuna 
tiedonvaihto, sellaisena kuin se on 
määriteltynä työviranomaisen toimivallan 
piiriin kuuluvassa unionin lainsäädännössä.

Työviranomaisen on helpotettava ja 
edistettävä jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ja tuettava 
niitä yhteistyövelvollisuuksien 
noudattamisessa, sellaisena kuin se on 
määriteltynä työviranomaisen toimivallan 
piiriin kuuluvassa unionin lainsäädännössä.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten työviranomaisen on 
kansallisten viranomaisten pyynnöstä ja 
niiden välisen tiedonvaihdon 
vauhdittamiseksi

Tätä varten työviranomaisen on erityisesti 

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) helpotettava kansallisten 
viranomaisten välisten pyyntöjen ja 
tiedonvaihdon seurantatoimia tarjoamalla 
logistista ja teknistä tukea, mukaan 
luettuna käännös- ja tulkkauspalvelut, ja 
vaihtamalla tapausten tilannetietoja;

b) helpotettava kansallisten 
viranomaisten välisten perusteltujen 
pyyntöjen ja tiedonvaihdon seurantatoimia 
tarjoamalla logistista ja teknistä tukea, 
mukaan luettuna käännös- ja 
tulkkauspalvelut, ja vaihtamalla tapausten 
tilannetietoja sanotun kuitenkaan 
vaikuttamatta käynnissä oleviin 
oikeustoimiin; 

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) edistettävä ja jaettava hyviä 
toimintatapoja;

c) edistettävä, jaettava ja osallistuttava 
hyvien toimintatapojen jakamiseen 
jäsenvaltioiden välillä;

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) helpotettava seuraamusten ja 
sakkojen rajatylittäviä 
täytäntöönpanomenettelyjä;

d) helpotettava ja tuettava 
seuraamusten ja sakkojen rajatylittäviä 
täytäntöönpanomenettelyjä, jos yksi 
kyseisistä jäsenvaltioista sitä pyytää;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) raportoitava komissiolle 
neljännesvuosittain jäsenvaltioiden 
välisistä pyynnöistä, joita ei ole ratkaistu, 
ja saatettava ne tarpeen mukaan sovitteluun 
13 artiklan mukaisesti.

e) raportoitava komissiolle 
neljännesvuosittain jäsenvaltioiden 
välisistä pyynnöistä, joita ei ole ratkaistu, 
jos kaikki asianomaiset jäsenvaltiot niin 
sopivat, ja saatettava ne tarpeen mukaan 
sovitteluun 13 artiklan mukaisesti;

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) helpotettava yhteistyötä seuraavien 
välillä: toimivaltaiset palvelut, jotka on 
nimetty kansallisella tasolla direktiivin 
2014/54/EU mukaisesti antamaan 
työntekijöiden liikkuvuuteen 
sisämarkkinoilla liittyviä tietoja, neuvoja 
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ja apua yksityishenkilöille ja työnantajille, 
ja kansalliset yhteyspisteet, jotka on 
nimetty direktiivin 2011/24/EU mukaisesti 
antamaan terveydenhuoltoon liittyviä 
tietoja.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen 
on kansallisen viranomaisen 
asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä 
toimitettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta 
kansallinen viranomainen voi hoitaa 
tehtävänsä, työ- ja 
sosiaaliturvaviranomaisen 
toimivaltuuksien rajoissa.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Työviranomaisen on tuettava 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista käsittelevän 
hallintotoimikunnan työtä käsittelemällä 
sosiaaliturvan koordinointiin liittyvät 
rahoitusasiat asetuksen (EY) N:o 
883/2004 74 artiklan ja asetuksen (EY) 
N:o 987/2009 65, 67 ja 69 artiklan 
mukaisesti.

2. Työviranomaisen on tehtävä tiiviistä 
yhteistyötä sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista käsittelevän 
hallintotoimikunnan, työntekijöiden 
vapaan liikkuvuuden neuvoa-antavaan 
komitean ja pimeän työn vastaista 
yhteistyötä edistävän eurooppalaisen 
foorumin kanssa. 

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Työviranomaisen on edistettävä 
sähköisten välineiden ja menettelyjen 
käyttöä kansallisten viranomaisten 
välisessä viestinvaihdossa, mukaan 
luettuna sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) ja 
sosiaaliturvatietojen sähköinen 
vaihtojärjestelmä (EESSI).

3. Työviranomaisen on edistettävä 
sähköisten välineiden ja menettelyjen 
käyttöä kansallisten viranomaisten 
välisessä viestinvaihdossa, mukaan 
luettuna sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) ja 
sosiaaliturvatietojen sähköinen 
vaihtojärjestelmä (EESSI), luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta annetun asetuksen 
(EU) 2016/679 mukaisesti. 

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Työviranomaisen on kannustettava 
innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä, 
jotta saataisiin aikaan tehokas ja 
tuloksellinen rajatylittävä yhteistyö, ja 
tarkasteltava mahdollisuuksia käyttää 
sähköisiä vaihtomekanismeja 
jäsenvaltioiden välillä, jotta helpotettaisiin 
petosten havaitsemista; se toimittaa 
komissiolle raportteja näiden 
kehittämiseksi edelleen.

4. Työviranomaisen on kannustettava 
innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä, 
jotta saataisiin aikaan tehokas ja 
tuloksellinen rajatylittävä yhteistyö, kuten 
pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävä 
eurooppalaisen foorumi, ja edistettävä 
sähköisten vaihtomekanismien ja 
tietokantojen käyttöä ja kehitystä 
jäsenvaltioiden välillä, jotta helpotettaisiin 
reaaliaikaista tiedonsaantia ja petosten 
havaitsemista, ja se voi ehdottaa 
mahdollisia parannuksia näiden 
mekanismien ja tietokantojen käyttöön. 
Työviranomainen toimittaa komissiolle 
raportteja näiden kehittämiseksi edelleen.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla 9 artikla

Samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten Samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten 
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koordinointi koordinointi

1. Yhden tai useamman jäsenvaltion 
pyynnöstä työviranomaisen on 
koordinoitava samanaikaisia tai yhteisiä 
tarkastuksia työviranomaisen toimivaltaan 
kuuluvilla aloilla. Pyynnön voi toimittaa 
yksi tai useampi jäsenvaltio. 
Työviranomainen voi myös ehdottaa 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
viranomaisille, että ne suorittavat 
samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen.

1. Yhden tai useamman jäsenvaltion 
pyynnöstä työviranomaisen on 
koordinoitava ja tuettava samanaikaisia tai 
yhteisiä tarkastuksia jäsenvaltioiden välillä 
työviranomaisen toimivaltaan kuuluvilla 
aloilla kaikkien jäsenvaltioiden ja 
työviranomaisen välisen sopimuksen 
perusteella. Työviranomainen voi myös 
omasta aloitteestaan ehdottaa 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
viranomaisille, että ne suorittavat 
samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen. 
Kansallisen tason työmarkkinajärjestöt 
voivat saattaa asioita työviranomaisen 
tietoon.

2. Jos jonkin jäsenvaltion 
viranomainen päättää olla osallistumatta 
1 kohdassa tarkoitettuun samanaikaiseen 
tai yhteiseen tarkastukseen tai olla 
suorittamatta tällaista tarkastusta, sen on 
ilmoitettava työviranomaiselle kirjallisesti 
päätöksensä syyt asianmukaisesti 
etukäteen. Tällaisissa tapauksissa 
työviranomaisen on ilmoitettava asiasta 
muille asianomaisille kansallisille 
viranomaisille.

2. Vilpittömän yhteistyön periaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioiden on 
pyydettäessä pyrittävä pääsemään 
sopimukseen samanaikaisiin tai yhteisiin 
tarkastuksiin osallistumisesta. Jos 
jäsenvaltio katsoo, että on olemassa 
päteviä syitä olla suostumatta 
osallistumiseen, sen on kuukauden 
kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta 
pyynnöstä ilmoitettava työviranomaiselle 
syyt päätökseensä, toimitettava 
työviranomaiselle kyseisen asian 
luonnetta koskevat lisätiedot ja 
ehdotettava mahdollista ratkaisua 
harkittavana olevaan tapaukseen. 
2 a. Kahden kuukauden kuluessa 2 
kohdassa tarkoitettujen tietojen saannista 
työviranomaisen on toimitettava kyseisille 
jäsenvaltioille perusteltu lausunto, jossa 
esitetään sen suositukset käsiteltävänä 
olevan asian ratkaisemiseksi yhdellä tai 
useammalla seuraavista tavoista:
a) 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
perusteella;
b) muissa osallistuvissa jäsenvaltioissa 
järjestettävien samanaikaisten tai 
yhteisten tarkastusten avulla; 
c) kaikkien asianomaisten 
jäsenvaltioiden suostumuksella 
samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen 
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avulla.
3. Samanaikaisen tai yhteisen 
tarkastuksen järjestäminen edellyttää 
kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden 
etukäteen kansallisten 
yhteyshenkilöidensä kautta antamaa 
suostumusta. Jos yksi tai useampi 
jäsenvaltio kieltäytyy osallistumasta 
samanaikaiseen tai yhteiseen 
tarkastukseen, muut kansalliset 
viranomaiset voivat tapauksen mukaan 
suorittaa suunnitellun samanaikaisen tai 
yhteisen tarkastuksen vain osallistuvissa 
jäsenvaltioissa. Niiden jäsenvaltioiden, 
jotka kieltäytyvät osallistumasta 
tarkastukseen, on pidettävä suunniteltua 
tarkastusta koskevat tiedot 
luottamuksellisina.

3. Työviranomainen voi pyytää mitä 
tahansa jäsenvaltiota, joka ei osallistu 
samanaikaiseen tai yhteiseen 
tarkastukseen, suorittamaan 
vapaaehtoisesti oman tarkastuksena, jotta 
voidaan havaita mahdolliset 
sääntöjenvastaisuudet, ja kertomaan 
havainnoistaan työviranomaiselle kolmen 
kuukauden kuluessa viranomaisen 
pyynnöstä. 

3 a. Jäsenvaltioiden ja työviranomaisen 
on pidettävä suunniteltuja tarkastuksia 
koskevat tiedot luottamuksellisina 
suhteessa kolmansiin osapuoliin.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Samanaikaisten ja yhteisten 
tarkastusten on oltava ILO:n 
yleissopimuksen nro 81 mukaisia.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhteisen tarkastuksen tekemistä 
koskevassa sopimuksessa, jäljempänä 
’yhteistä tarkastusta koskeva sopimus’, 
joka tehdään osallistuvien jäsenvaltioiden 
ja työviranomaisen välillä, vahvistetaan 
tällaisen tarkastuksen tekemistä koskevat 

1. Samanaikaisen tarkastuksen, 
jäljempänä ’samanaikaista tarkastusta 
koskeva sopimus’, tai yhteisen 
tarkastuksen, jäljempänä ’yhteistä 
tarkastusta koskeva sopimus’, tekemistä 
koskevassa sopimuksessa, joka tehdään 
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ehdot. Yhteistä tarkastusta koskevaan 
sopimukseen voi sisältyä määräyksiä, 
joiden perusteella yhteiset tarkastukset – 
kunhan niistä on sovittu ja ne on 
suunniteltu – voidaan toteuttaa lyhyellä 
varoitusajalla. Työviranomaisen on 
laadittava sopimusmalli.

osallistuvien jäsenvaltioiden ja 
työviranomaisen välillä, vahvistetaan 
tällaisen tarkastuksen tekemistä koskevat 
ehdot, mukaan luettuina tarkastuksen 
laajuus ja tarkoitus, ja tarvittaessa 
työviranomaisen henkilöstön 
osallistumista koskevat mahdolliset 
järjestelyt. Samanaikaista tai yhteistä 
tarkastusta koskevaan sopimukseen voi 
sisältyä määräyksiä, joiden perusteella 
samanaikaiset tai yhteiset tarkastukset – 
kunhan niistä on sovittu ja ne on 
suunniteltu – voidaan toteuttaa lyhyellä 
varoitusajalla. Työviranomaisen on 
laadittava sopimusmalli unionin 
lainsäädännön sekä kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti. 

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Samanaikaiset tai yhteiset 
tarkastukset ja niiden seurantatoimet on 
toteutettava asianomaisten jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2. Samanaikaiset tai yhteiset 
tarkastukset ja niiden seurantatoimet on 
toteutettava sen jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti, 
jossa tarkastukset tehdään.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Samanaikaisiin tai yhteisiin 
tarkastuksiin osallistuvilla toisen 
jäsenvaltion ja työviranomaisen 
virkamiehillä on oltava samat valtuudet 
kuin kansallisilla virkamiehillä 
asianomaisen jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. 
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Työviranomaisen on annettava 
samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia 
tekeville jäsenvaltioille logistista ja 
teknistä tukea, joka voi sisältää käännös- ja 
tulkkauspalveluita.

3. Jos asianomaiset jäsenvaltiot sitä 
pyytävät, työviranomaisen on annettava 
samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia 
tekeville jäsenvaltioille strategista, 
logistista ja teknistä tukea sekä 
oikeudellista neuvontaa, joka voi sisältää 
käännös- ja tulkkauspalveluita.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Työviranomaisen henkilöstö voi 
osallistua samanaikaiseen tai yhteiseen 
tarkastukseen sen jäsenvaltion etukäteen 
antamalla suostumuksella, jonka alueella 
he avustaisivat tarkastuksessa.

4. Työviranomaisen henkilöstö voi 
osallistua tarkkailijana ja antaa logistista 
tukea ja osallistua samanaikaiseen tai 
yhteiseen tarkastukseen sen jäsenvaltion 
etukäteen antamalla suostumuksella, jonka 
alueella he avustaisivat tarkastuksessa.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Samanaikaista tai yhteistä tarkastusta 
tekevien kansallisten viranomaisten on 
raportoitava työviranomaiselle omassa 
jäsenvaltiossaan saaduista tuloksista ja 
samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen 
yleisestä operationaalisesta sujumisesta.

5. Samanaikaista tai yhteistä tarkastusta 
tekevien kansallisten viranomaisten on 
raportoitava työviranomaiselle omassa 
jäsenvaltiossaan saaduista tuloksista ja 
samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen 
yleisestä operationaalisesta sujumisesta 
kuuden kuukauden kuluessa 
tarkastusajankohdasta. 
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että samanaikaisten tai yhteisten 
tarkastusten aikana kerättyjä tietoja 
voidaan käyttää todisteena 
oikeudenkäynnissä kyseisissä 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Samanaikaisia tai yhteisiä 
tarkastuksia koskevat tiedot on 
sisällytettävä hallintoneuvostolle 
neljännesvuosittain toimitettaviin 
kertomuksiin. Työviranomaisen tukemia 
tarkastuksia käsittelevä vuosikertomus on 
sisällytettävä työviranomaisen vuotuiseen 
toimintakertomukseen.

6. Samanaikaisia tai yhteisiä 
tarkastuksia koskevat työviranomaisen 
koordinoimat tiedot sekä jäsenvaltioiden 
ja työviranomaisen toimittamat 9 artiklan 
2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
sisällytettävä hallintoneuvostolle ja 
sidosryhmien edustajien ryhmälle kaksi 
kertaa vuodessa toimitettaviin 
kertomuksiin. Työviranomaisen tukemia 
tarkastuksia käsittelevä vuosikertomus on 
sisällytettävä työviranomaisen vuotuiseen 
toimintakertomukseen. Jos yhteisen tai 
samanaikaisen tarkastuksen aikana 
saatuja todisteita käytetään 
oikeudenkäynneissä, jotka johtavat 
rikosoikeudelliseen tai hallinnolliseen 
seuraamukseen jäsenvaltiossa, 
jäsenvaltion on kerrottava tästä 
työviranomaiselle. Työviranomaisen on 
sisällytettävä nämä tiedot 
toimintakertomukseensa.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Jos työviranomainen samanaikaisen 
tai yhteisen tarkastuksen aikana tai muun 
toimintansa aikana saa tietoonsa epäiltyjä 
sääntöjenvastaisuuksia unionin 
lainsäädännön soveltamisessa, mukaan 
luettuna sen toimivallan ulkopuolella 
oleva lainsäädäntö, sen on ilmoitettava 
näistä epäillyistä sääntöjenvastaisuuksista 
komissiolle ja tarpeen mukaan 
asianomaisen jäsenvaltion viranomaisille.

7. Jos työviranomainen samanaikaisen 
tai yhteisen tarkastuksen aikana tai muun 
toimintansa aikana saa tietoonsa epäiltyjä 
sääntöjenvastaisuuksia unionin 
lainsäädännön soveltamisessa, sen on 
ilmoitettava näistä komissiolle ja tarpeen 
mukaan asianomaisen jäsenvaltion 
viranomaisille.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Työviranomaisen on arvioitava 
riskejä ja tehtävä analyysejä, jotka liittyvät 
rajatylittäviin työvoimavirtoihin, kuten 
työmarkkinoiden epätasapaino, 
alakohtaiset uhkat sekä 
yksityishenkilöiden ja työnantajien 
kohtaamat toistuvat ongelmat 
rajatylittävän liikkuvuuden alalla. Tässä 
tehtävässä työviranomaisen on 
varmistettava täydentävyys muiden 
unionin virastojen tai palvelujen kanssa ja 
hyödynnettävä niiden asiantuntemusta, 
muun muassa taitotarpeiden ennustamisen 
ja työterveyden ja -turvallisuuden alalla. 
Työviranomainen voi komission pyynnöstä 
tehdä johonkin aiheeseen keskittyviä 
seikkaperäisiä analyysejä ja tutkimuksia 
työvoiman liikkuvuuteen liittyvien 
erityisten ongelmien tutkimiseksi.

1. Työviranomaisen on yhteistyössä 
jäsenvaltioiden ja työmarkkinajärjestöjen 
kanssa arvioitava riskejä ja tehtävä 
analyysejä, jotka liittyvät työvoiman 
liikkuvuutta koskeviin alakohtaisiin 
haasteisiin ja toistuviin ongelmiin 
työntekijöiden liikkumisvapauden ja 
palvelujentarjoamisen vapauden 
yhteydessä sisämarkkinoilla, sekä 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamiseen unionissa, 
ammatillisten lisäeläkkeiden siirtäminen 
mukaan luettuna. Näissä analyyseissä ja 
arvioinneissa on otettava huomioon myös 
työmarkkinoiden epätasapainon 
vaikutukset ja seuraukset. Tässä 
tehtävässä työviranomaisen on myös 
hyödynnettävä muiden unionin virastojen 
tai palvelujen asiantuntemusta, muun 
muassa petosten, hyväksikäytön, 
syrjinnän, taitotarpeiden ennustamisen ja 
työterveyden ja -turvallisuuden alalla. 
Työviranomainen voi komission, 
jäsenvaltion, Euroopan parlamentin 
asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä 
tai omasta aloitteestaan tehdä johonkin 
aiheeseen keskittyviä seikkaperäisiä 
analyysejä ja tutkimuksia työvoiman 
liikkuvuuteen liittyvien erityisten 
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ongelmien tutkimiseksi. 

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Työviranomaisen on raportoitava 
havainnoistaan säännöllisesti komissiolle 
ja suoraan asianomaisille jäsenvaltioille ja 
esitettävä mahdollisia toimenpiteitä, joilla 
havaittuihin heikkouksiin voidaan puuttua.

3. Tarvittaessa tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi 
työviranomaisen on sisällytettävä nämä 
tiedot vuosikertomuksiinsa komissiolle ja 
Euroopan parlamentille ja raportoitava 
havainnoistaan suoraan asianomaisille 
jäsenvaltioille sovellettavien 
tietosuojasääntöjen mukaisesti ja 
esitettävä mahdollisia toimenpiteitä, joilla 
havaittuihin heikkouksiin voidaan puuttua 

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) laadittava yhteiset suuntaviivat 
jäsenvaltioiden käyttöön, mukaan luettuna 
ohjeet sellaisia tarkastuksia varten, joilla 
on rajatylittävä ulottuvuus, sekä yhteiset 
määritelmät ja käsitteet, jotka pohjautuvat 
unionin tasolla tehtyyn asiaa koskevaan 
työhön;

a) laadittava yhteiset suuntaviivat 
jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten 
käyttöön, mukaan luettuna ohjeet sellaisia 
tarkastuksia varten, joilla on rajatylittävä 
ulottuvuus, sekä yhteiset määritelmät ja 
käsitteet, jotka pohjautuvat unionin tasolla 
tehtyyn asiaa koskevaan työhön;

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kehitettävä unionin laajuisia 
koulutusohjelmia tarkastuslaitoksille, 
jotka käsittelevät haasteita kuten 
pakkoyrittäjyys ja lähettämisen 
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väärinkäyttö;

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) tuettava hyvien toimintatapojen 
vaihtoa ja väliaikaisia henkilöstösiirtoja 
kansallisten viranomaisten välillä 
sosiaaliturvan koordinoinnin alalla 
kokemustenvaihdon 
yksinkertaistamiseksi.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e b) lisättävä tietoa ja parannettava 
vastavuoroista ymmärrystä erilaisista 
kansallisista järjestelmistä ja 
käytännöistä, jotka liittyvät tässä 
asetuksessa tarkoitettuun henkilöiden 
vapaaseen liikkuvuuteen ja 
asianmukaisen sosiaalisen suojelun 
saatavuuteen sekä toiminnan menetelmiin 
ja toimintaa koskevaan säädöskehykseen.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla 13 artikla

Sovittelu jäsenvaltioiden välillä Sovittelu jäsenvaltioiden välillä

1. Jos jäsenvaltioiden välillä on riitaa 
unionin lainsäädännön soveltamisesta tai 
tulkinnasta tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, 

1. Jos jäsenvaltioiden välillä on riitaa 
unionin lainsäädännön soveltamisesta tai 
tulkinnasta tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, 
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työviranomainen voi toimia sovittelijana. työviranomainen voi toimia sovittelijana 
rajoittamatta unionin tuomioistuimen 
lainkäyttöä koskevia toimivaltuuksia.

2. Jonkin riita-asiassa osapuolena 
olevan jäsenvaltion pyynnöstä 
työviranomaisen on käynnistettävä 
sovittelumenettely sovittelulautakunnassa, 
joka on perustettu tätä varten 17 artiklan 2 
kohdan mukaisesti. Työviranomainen voi 
käynnistää sovittelumenettelyn 
sovittelulautakunnassa myös omasta 
aloitteestaan, mukaan luettuna Solvit-
verkoston pyynnön perusteella, 
edellyttäen että kaikki riidan osapuolina 
olevat jäsenvaltiot suostuvat tähän.

2. Yhden tai useamman riita-asiassa, 
jota ei voida ratkaista suoralla 
yhteydenpidolla ja vuoropuhelulla 
osapuolten välillä, osapuolena olevan 
jäsenvaltion pyynnöstä työviranomaisen on 
käynnistettävä sovittelumenettely 
sovittelulautakunnassa, joka on perustettu 
tätä varten 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden 
yhteisellä sopimuksella. Jäsenvaltioiden 
on sovittelumenettelytapauksissa 
osallistuttava aktiivisesti mainittuun 
menettelyyn ja annettava käyttöön kaikki 
asiaankuuluvat tai pyydetyt tiedot. 
Jäsenvaltiot tiedottavat asioista sovitteluun 
osallistuville osapuolille ja niitä voidaan 
pyynnöstä kuulla tai ne voidaan ottaa 
mukaan menettelyyn.

2 a. Työviranomainen voi käynnistää 
sovittelumenettelyn 
sovittelulautakunnassa myös omasta 
aloitteestaan, mukaan luettuna Solvit-
verkoston pyynnön perusteella, 
edellyttäen että kaikki riidan osapuolina 
olevat jäsenvaltiot suostuvat tähän. Jos 
kyseinen jäsenvaltio päättää olla 
osallistumatta sovittelumenettelyyn, sen 
on ilmoitettava työviranomaiselle ja 
muille asianomaisille jäsenvaltioille 
päätöksensä syyt.
2 b. Työviranomaisen on 2 ja 2 a 
artiklassa tarkoitetun sovittelumenettelyn 
käynnistämispäivänä vahvistettava sen 
enimmäiskesto.

3. Esittäessään tapausta 
työviranomaisen soviteltavaksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tapaukseen liittyvät henkilötiedot 
anonymisoidaan, eikä työviranomainen saa 
käsitellä tapaukseen liittyvien 
yksityishenkilöiden henkilötietoja 
sovittelumenettelyn missään vaiheessa.

3. Esittäessään tapausta 
työviranomaisen soviteltavaksi 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tapaukseen liittyvät henkilötiedot 
anonymisoidaan siten, että rekisteröityä ei 
enää voida tunnistaa, eikä 
työviranomainen saa käsitellä tapaukseen 
liittyvien yksityishenkilöiden henkilötietoja 
sovittelumenettelyn missään vaiheessa.

Henkilötietoja saa säilyttää ainoastaan 
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niin kauan kuin on tarpeen sitä 
tarkoitusta varten, jota varten niitä 
käsitellään.

4. Tapauksia, joissa on käynnissä 
kansallisen tai unionin tason 
tuomioistuinkäsittely, ei voida toimittaa 
työviranomaisen soviteltaviksi.

4. Tapauksia, joissa on käynnissä 
kyseiseen riita-asiaan liittyvä kansallisen 
tai unionin tason tuomioistuinkäsittely tai 
tutkinta, ei voida toimittaa 
työviranomaisen soviteltaviksi.

4 a. Sovittelulautakunta pyrkii 
sovittelemaan kyseisten jäsenvaltioiden 
näkökannat ja toimittaa lausuntonsa 
kuuden kuukauden kuluessa 2 ja 2 a 
artiklassa tarkoitetun sovittelumenettelyn 
käynnistämisestä.

5. Kolmen kuukauden kuluessa 
työviranomaisen sovittelun päättymisestä 
asianomaisten jäsenvaltioiden on 
raportoitava työviranomaiselle 
toteuttamistaan seurantatoimenpiteistä tai 
perustelut seurantatoimenpiteiden 
toteuttamatta jättämiselle.

5. Kolmen kuukauden kuluessa 
sovittelulautakunnan lausunnon 
jättämisestä asianomaisten jäsenvaltioiden 
on raportoitava työviranomaiselle 
toteuttamistaan seurantatoimenpiteistä tai 
perustelut seurantatoimenpiteiden 
toteuttamatta jättämiselle.

6. Työviranomaisen on raportoitava 
komissiolle neljännesvuosittain 
käsittelemiensä sovittelutapausten 
tuloksista.

6. Työviranomaisen on raportoitava 
komissiolle kaksi kertaa vuodessa 
käsittelemiensä sovittelutapausten 
tuloksista.

6 a. Työviranomaisen sovitteluvaltuudet 
eivät rajoita hallintotoimikunnan 
toimivaltaa, joka perustuu 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetun asetuksen 
(EY) N:o 883/2004 
täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä 
syyskuuta 2009 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 987/2009 5 artiklan 4 kohtaan ja 
6 artiklan 3 kohtaan.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

14 artikla Poistetaan. 
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Yhteistyö rajatylittävien 
työmarkkinahäiriöiden tapauksessa

Kansallisten viranomaisten pyynnöstä 
työviranomainen voi helpottaa 
asiaankuuluvien sidosryhmien välistä 
yhteistyötä, jotta voidaan puuttua 
useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon 
vaikuttaviin työmarkkinahäiriöihin, kuten 
laajamittaisiin yritysten 
uudelleenjärjestelyihin tai suuriin 
hankkeisiin, jotka vaikuttavat raja-
alueiden työllisyyteen.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Työviranomaisen on vahvistettava 
yhteistyöjärjestelyt muiden unionin 
erillisvirastojen kanssa tarpeen mukaan.

Työviranomaisen on tarpeen mukaan 
vahvistettava yhteistyöjärjestelyt muiden 
unionin erillisvirastojen kanssa, kuten 
Cedefopin, Eurofoundin, EU-OSHAn, 
ETF:n, Europolin ja Eurojustin kanssa, 
jotta voidaan varmistaa koordinointi, 
edistää synergioita ja välttää 
päällekkäisyyksiä tai ristiriitoja niiden 
toiminnassa.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Työviranomainen voi perustaa 
työryhmiä tai asiantuntijapaneeleja 
jäsenvaltioiden ja/tai komission edustajien 
kanssa tai ulkoisten asiantuntijoiden kanssa 
valintamenettelyn jälkeen erityisten 
tehtävien hoitamista varten tai tiettyjä 
toiminta-aloja varten, mukaan luettuna 
sovittelulautakunta tämän asetuksen 13 
artiklan mukaisten tehtävien hoitamista 
varten ja ryhmä tämän asetuksen 8 

2. Työviranomainen voi perustaa 
työryhmiä tai asiantuntijapaneeleja 
jäsenvaltioiden ja/tai komission edustajien 
kanssa tai ulkoisten asiantuntijoiden kanssa 
valintamenettelyn jälkeen erityisten 
tehtävien hoitamista varten tai tiettyjä 
toiminta-aloja varten, mukaan luettuna 
sovittelulautakunta tämän asetuksen 13 
artiklan mukaisten tehtävien hoitamista 
varten. Jäsenvaltiot voivat nimittää 



PE637.711/ 46

FI

artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen, 
asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 
987/2009 soveltamiseen liittyvien 
rahoitusasioiden käsittelyä varten. 

edustajia kaikkiin työryhmiin ja 
asiantuntijapaneeleihin.

Työviranomaisen on komissiota kuultuaan 
vahvistettava tällaisten työryhmien ja 
paneelien työjärjestykset. Sosiaaliturvan 
koordinointiin liittyvissä asioissa on 
kuultava myös sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista käsittelevää 
hallintotoimikuntaa.

Työviranomaisen on komissiota kuultuaan 
vahvistettava tällaisten työryhmien ja 
paneelien työjärjestykset. 

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tasa-arvon periaate on yksi unionin 
oikeuden perusperiaatteista. Se edellyttää, 
että naisten ja miesten välinen tasa-arvo 
on varmistettava kaikilla aloilla, työelämä 
ja palkkaus mukaan lukien. Kaikkien 
osapuolten on pyrittävä miesten ja naisten 
tasapuoliseen edustukseen 
hallintoneuvostossa ja sidosryhmien 
edustajien ryhmässä. Myös 
hallintoneuvoston on pyrittävä tähän 
tavoitteeseen puheenjohtajansa ja 
varapuheenjohtajiensa valinnassa. 

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdestä 
kunkin jäsenvaltion korkean tason 
edustajasta ja kahdesta komission 
edustajasta, joilla kaikilla on äänioikeus.

1. Hallintoneuvostoon kuuluu 

a) yksi korkean tason edustaja 
kustakin jäsenvaltiosta;
b) kaksi komission edustajaa;
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c) kuusi unionin tason 
työmarkkinaosapuolten edustajaa, jotka 
edustavat tasapuolisesti työntekijä- ja 
työnantajajärjestöjä;
d) kolme Euroopan parlamentin 
nimittämää riippumatonta asiantuntijaa.
Kaikilla a–c alakohdassa tarkoitetuilla 
jäsenillä on äänioikeus.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioitaan edustavat 
hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet 
nimittää kunkin oma jäsenvaltio heidän 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja aloja 
koskevan tietämyksensä perusteella ottaen 
huomioon asianmukaiset johtamis-, 
hallinto- ja varainhoitotaidot.

3. Jäsenvaltioitaan edustavat 
hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet 
nimittää kunkin oma jäsenvaltio heidän 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja aloja 
koskevan tietämyksensä perusteella sekä 
ottaen huomioon asianmukaiset johtamis-, 
hallinto- ja varainhoitotaidot.

Komissio nimittää omat edustajansa. Komissio nimittää omat edustajansa, 
unionin tason työmarkkinaosapuolet 
nimittävät 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetut jäsenet ja Euroopan 
parlamentin asiasta vastaava valiokunta 
nimittää 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetut riippumattomat asiantuntijat 
tarkistettuaan, ettei nimityksiin liity 
eturistiriitoja.

Hallintoneuvoston toiminnan jatkuvuuden 
varmistamiseksi jäsenvaltioiden ja 
komission on pyrittävä rajoittamaan 
edustajiensa vaihtuvuutta 
hallintoneuvostossa. Kaikkien osapuolten 
on pyrittävä naisten ja miesten 
tasapuoliseen edustukseen 
hallintoneuvostossa.

Hallintoneuvoston toiminnan jatkuvuuden 
varmistamiseksi kaikkien 
hallintoneuvostossa edustettujen 
osapuolten on pyrittävä rajoittamaan 
edustajiensa vaihtuvuutta. Kaikkien 
osapuolten on pyrittävä naisten ja miesten 
tasapuoliseen edustukseen 
hallintoneuvostossa.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Hallintoneuvoston kunkin jäsenen 
ja varajäsenen on allekirjoitettava 
kirjallinen ilmoitus sidonnaisuuksistaan 
aloittaessaan tehtävässä ja päivitettävä 
sitä olosuhteiden muuttuessa.
Hallintoneuvoston jäsenten on 
varmistettava, että unionin ja viraston 
yleiset edut otetaan huomioon.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenten ja heidän varajäsentensä 
toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi 
voidaan uusia.

4. Jäsenten ja heidän varajäsentensä 
toimikausi on neljä vuotta. Samat henkilöt 
voidaan valita tehtäväänsä uudelleen. 

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Yhdellä Eurofoundin edustajalla, 
yhdellä EU-OSHAn edustajalla, yhdellä 
Cedefopin edustajalla ja yhdellä 
Euroopan koulutussäätiön edustajalla on 
oikeus osallistua tarkkailijana 
hallintoneuvoston kokouksiin, jotta 
voidaan parantaa virastojen tehokkuutta 
ja niiden välistä synergiaa.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 b. Sidosryhmien edustajien ryhmän 
jäsenet voivat osallistua kaikkiin 
hallintoneuvoston kokouksiin 
tarkkailijoina.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) hyväksyttävä säännöt jäsentensä, 
sidosryhmien edustajien ryhmän sekä 17 
artiklan 2 kohdan mukaisesti perustettujen 
työviranomaisen työryhmien ja paneelien 
jäsenten eturistiriitojen ehkäisemistä ja 
hallintaa varten ja julkaistava vuosittain 
verkkosivustollaan hallintoneuvoston 
jäsenten sidonnaisuuksia koskeva 
ilmoitus;

f) hyväksyttävä säännöt, mukaan 
luettuina toimenpiteet mahdollisten 
riskien havaitsemiseksi varhaisessa 
vaiheessa, jäsentensä, sidosryhmien 
edustajien ryhmän sekä 17 artiklan 2 
kohdan mukaisesti perustettujen 
työviranomaisen työryhmien ja paneelien 
jäsenten sekä kansallisten 
asiantuntijoiden eturistiriitojen 
ehkäisemistä ja hallintaa varten ja 
julkaistava vuosittain työviranomaisen 
verkkosivustolla sidonnaisuuksia koskevat 
ilmoitukset ja päivitykset;

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

p a) vastattava toimitusjohtajan 
arviointiin sidosryhmien edustajien 
ryhmän lausunnoista ja neuvoista;

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikausi on neljä 
vuotta. Toimikausi voidaan uusia kerran. 
Jos heidän jäsenyytensä 
hallintoneuvostossa kuitenkin päättyy 
heidän toimikautensa aikana, myös heidän 
toimikautensa päättyy tuona päivänä 
automaattisesti.

2. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi 
vuotta. Toimikausi voidaan uusia kerran. 
Jos heidän jäsenyytensä 
hallintoneuvostossa kuitenkin päättyy 
heidän toimikautensa aikana, myös heidän 
toimikautensa päättyy tuona päivänä 
automaattisesti.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla 23 artikla

Toimitusjohtajan velvollisuudet Toimitusjohtajan velvollisuudet

1. Toimitusjohtaja vastaa 
työviranomaisen johtamisesta. 
Toimitusjohtaja vastaa toiminnastaan 
hallintoneuvostolle.

1. Toimitusjohtaja vastaa 
työviranomaisen johtamisesta ja pyrkii 
saavuttamaan sukupuolten edustuksen 
tasapuolisuuden työviranomaisen 
henkilöstön keskuudessa. Toimitusjohtaja 
vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle.

2. Toimitusjohtaja raportoi pyydettäessä 
Euroopan parlamentille tehtäviensä 
hoitamisesta. Neuvosto voi pyytää 
toimitusjohtajaa raportoimaan tehtäviensä 
hoitamisesta.

2. Toimitusjohtaja raportoi pyydettäessä 
Euroopan parlamentille tehtäviensä 
hoitamisesta. Neuvosto voi pyytää 
toimitusjohtajaa raportoimaan tehtäviensä 
hoitamisesta.

3. Toimitusjohtaja on työviranomaisen 
laillinen edustaja.

3. Toimitusjohtaja on työviranomaisen 
laillinen edustaja.

4. Toimitusjohtaja vastaa 
työviranomaiselle tällä asetuksella 
uskottujen tehtävien täytäntöönpanosta. 
Toimitusjohtajan vastuulla on erityisesti

4. Toimitusjohtaja vastaa 
työviranomaiselle tällä asetuksella 
uskottujen tehtävien täytäntöönpanosta. 
Toimitusjohtajan vastuulla on erityisesti

a) työviranomaisen päivittäinen 
hallinto;

a) työviranomaisen päivittäinen 
hallinto;

b) hallintoneuvoston tekemien päätösten 
täytäntöönpano;

b) hallintoneuvoston tekemien päätösten 
täytäntöönpano;

c) yhtenäisen ohjelma-asiakirjan 
laatiminen ja sen toimittaminen 
hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi;

c) yhtenäisen ohjelma-asiakirjan 
laatiminen ja sen toimittaminen 
hallintoneuvostolle hyväksyttäväksi;
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d) yhtenäisen ohjelma-asiakirjan 
luonnoksen täytäntöönpano ja siitä 
raportointi hallintoneuvostolle;

d) yhtenäisen ohjelma-asiakirjan 
luonnoksen täytäntöönpano ja siitä 
raportointi hallintoneuvostolle;

e) työviranomaisen toimintaa koskevan 
vuotuisen konsolidoidun 
toimintakertomuksen laatiminen ja sen 
esittäminen hallintoneuvostolle 
arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi;

e) työviranomaisen toimintaa koskevan 
vuotuisen konsolidoidun 
toimintakertomuksen laatiminen ja sen 
esittäminen hallintoneuvostolle 
arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi;

f) toimintasuunnitelman laatiminen 
sisäisten tai ulkoisten tarkastusraporttien ja 
arviointien päätelmien sekä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimusten perusteella ja raportoiminen 
edistymisestä komissiolle kahdesti 
vuodessa ja hallintoneuvostolle 
säännöllisesti;

f) toimintasuunnitelman laatiminen 
sisäisten tai ulkoisten tarkastusraporttien ja 
arviointien päätelmien sekä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
tutkimusten perusteella ja raportoiminen 
edistymisestä komissiolle kahdesti 
vuodessa ja hallintoneuvostolle 
säännöllisesti;

g) unionin taloudellisten etujen 
suojaaminen soveltamalla petoksia, 
lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa 
ehkäiseviä toimenpiteitä, OLAFin 
tutkintavaltuuksia kuitenkaan rajoittamatta, 
toteuttamalla tehokkaita tarkastuksia ja, jos 
sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä 
takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja 
tarvittaessa määräämällä tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia 
ja taloudellisia seuraamuksia;

g) unionin taloudellisten etujen 
suojaaminen soveltamalla petoksia, 
lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa 
ehkäiseviä toimenpiteitä, OLAFin 
tutkintavaltuuksia kuitenkaan rajoittamatta, 
toteuttamalla tehokkaita tarkastuksia ja, jos 
sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä 
takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja 
tarvittaessa määräämällä tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia 
ja taloudellisia seuraamuksia;

h) petostentorjuntastrategian laatiminen 
työviranomaiselle ja sen esittäminen 
hallintoneuvostolle hyväksyntää varten;

h) petostentorjuntastrategian laatiminen 
työviranomaiselle ja sen esittäminen 
hallintoneuvostolle hyväksyntää varten;

i) työviranomaiseen sovellettavien 
varainhoitosääntöjen laatiminen ja niiden 
esittäminen hallintoneuvostolle;

i) työ- ja sosiaaliturvaviranomaiseen 
sovellettavien varainhoitosääntöjen 
luonnoksen laatiminen ja sen esittäminen 
hallintoneuvostolle;

j) työviranomaisen tuloja ja menoja 
koskevan ennakkoarvion luonnoksen 
laatiminen ja viraston talousarvion 
toteuttaminen;

j) työviranomaisen tuloja ja menoja 
koskevan ennakkoarvion luonnoksen 
laatiminen ja viraston talousarvion 
toteuttaminen osana viraston ohjelma-
asiakirjaa;

j a) edellä 19 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun päätöksen mukaisesti 
henkilöstöhallintoa koskevien päätösten 
tekeminen;
j b) päätösten tekeminen 
työviranomaisen sisäisistä rakenteista, 
mukaan lukien tarvittaessa 
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sijaisjärjestelyt, jotka voivat koskea 
työviranomaisen päivittäisen toiminnan 
hallinnointiin liittyviä tehtäviä, ja 
tarvittaessa niiden muuttamista koskevien 
päätösten tekeminen ottaen huomioon 
työviranomaisen toimintatarpeet ja 
moitteettoman varainhoidon;
j c) yhteistyö ja yhteistyösopimusten 
tekeminen muiden unionin virastojen 
kanssa;

k) hallintoneuvoston vahvistamien 
toimenpiteiden täytäntöönpano, jotta 
noudatetaan asetuksella (EY) N:o 
45/2001 käyttöön otettuja 
tietosuojavelvoitteita.

k) hallintoneuvoston vahvistamien 
toimenpiteiden täytäntöönpano asetuksen 
(EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

k a) sidosryhmien edustajien ryhmän 
ehdotusten arviointi ja arvioinnin 
toimittaminen hallintoneuvostolle sekä 
erityisesti sen toteaminen, onko sillä ollut 
vaikutusta luonnokseen yhtenäiseksi 
ohjelma-asiakirjaksi.

5. Toimitusjohtaja päättää, onko 
tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi 
toimihenkilö yhteen tai useampaan 
jäsenvaltioon. Ennen kuin toimitusjohtaja 
tekee päätöksen paikallistoimiston 
perustamisesta, hänen on hankittava 
ennakkosuostumus komissiolta, 
hallintoneuvostolta ja asianomaiselta 
jäsenvaltiolta (asianomaisilta 
jäsenvaltioilta). Päätöksessä on 
määriteltävä paikallistoimistossa 
toteutettavien toimien laajuus siten, että 
vältetään tarpeettomat kustannukset ja 
työviranomaisen hallinnollisten tehtävien 
päällekkäisyys. Edellytyksensä saattaa olla 
asianomaisen jäsenvaltion (asianomaisten 
jäsenvaltioiden) kanssa tehtävä 
toimipaikkaa koskeva sopimus.

5. Toimitusjohtaja päättää, onko 
tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi 
toimihenkilö yhteen tai useampaan 
jäsenvaltioon tai perustaa yhteystoimisto 
Brysseliin viraston sekä asiaankuuluvien 
unionin toimielinten ja elinten välisen 
yhteistyön tehostamiseksi. Ennen kuin 
toimitusjohtaja tekee päätöksen 
paikallistoimiston perustamisesta, hänen on 
hankittava ennakkosuostumus komissiolta, 
hallintoneuvostolta ja asianomaiselta 
jäsenvaltiolta (asianomaisilta 
jäsenvaltioilta). Päätöksessä on 
määriteltävä paikallistoimistossa 
toteutettavien toimien laajuus siten, että 
vältetään tarpeettomat kustannukset ja 
työviranomaisen hallinnollisten tehtävien 
päällekkäisyys. Edellytyksensä saattaa olla 
asianomaisen jäsenvaltion (asianomaisten 
jäsenvaltioiden) kanssa tehtävä 
toimipaikkaa koskeva sopimus.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Sidosryhmien edustajien ryhmä voi 
erityisesti antaa lausuntoja ja neuvoja 
työviranomaiselle unionin lainsäädännön 
soveltamiseen ja täytäntöönpanoon 
liittyvistä kysymyksistä tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuvilla aloilla.

2. Sidosryhmien edustajien ryhmän on 
saatava tietoja etukäteen ja se voi

a) seurata strategian täytäntöönpanoa 
ja antaa suosituksia työviranomaisen 
toiminnan tehostamiseksi;
b) antaa lausuntoja ja neuvoja 
työviranomaiselle viranomaisen 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 11 
artiklassa tarkoitettuihin työvoiman 
rajatylittävää liikkuvuutta koskeviin 
analyyseihin ja riskinarviointeihin;
c) työviranomaisen pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan antaa lausuntoja ja 
neuvoja työviranomaiselle unionin 
lainsäädännön soveltamiseen ja 
täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuvilla 
aloilla;
d) antaa lausunnon 19 artiklassa 
tarkoitetusta luonnoksesta 
työviranomaisen toimintaa koskevaksi 
konsolidoiduksi vuotuiseksi 
toimintakertomukseksi ennen sen 
toimittamista;
e) antaa lausunnon 25 artiklassa 
tarkoitetusta työviranomaisen 
luonnoksesta yhtenäiseksi ohjelma-
asiakirjaksi ennen sen toimittamista 
komissiolle lausuntoa varten;
f) tulla kuulluksi 32 artiklassa 
tarkoitetuista toimitusjohtajan 
arvioinneista;

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Sidosryhmien edustajien ryhmän 
puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja, ja 
ryhmä kokoontuu vähintään kahdesti 
vuodessa toimitusjohtajan aloitteesta tai 
komission pyynnöstä.

3. Sidosryhmien edustajien ryhmä 
valitsee jäsentensä keskuudesta 
puheenjohtajan ja ryhmä kokoontuu 
vähintään kahdesti vuodessa säännöllisin 
väliajoin ja tarvittaessa komission tai sen 
jäsenten enemmistön pyynnöstä.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sidosryhmien edustajien ryhmä 
koostuu kuudesta unionin tason 
työmarkkinaosapuolten edustajasta, jotka 
edustavat tasapuolisesti työntekijä- ja 
työnantajajärjestöjä, ja kahdesta komission 
edustajasta.

4. Sidosryhmien edustajien ryhmä 
koostuu kahdesta komission edustajasta ja 
kymmenestä unionin tason 
työmarkkinaosapuolten edustajasta, jotka 
edustavat tasapuolisesti työntekijä- ja 
työnantajajärjestöjä, mukaan lukien 
tunnustettuja unionin alakohtaisia 
työmarkkinaosapuolia, jotka edustavat 
aloja, joita työvoiman liikkuvuuteen 
liittyvät kysymykset erityisesti koskevat.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Sidosryhmien edustajien ryhmä voi 
kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita tai 
asiaankuuluvia kansainvälisiä 
organisaatioita.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Työviranomaisen on julkaistava 
sidosryhmien edustajien ryhmän lausunnot 
ja neuvot ja sen kuulemisen tulokset, 
lukuun ottamatta tapauksia, joihin 
sovelletaan luottamuksellisuutta koskevia 
vaatimuksia.

7. Työviranomaisen on julkaistava 
sidosryhmien edustajien ryhmän lausunnot, 
neuvot ja suositukset ja sen kuulemisen 
tulokset, lukuun ottamatta tapauksia, joihin 
sovelletaan luottamuksellisuutta koskevia 
vaatimuksia.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimitusjohtaja laatii vuosittain 
luonnoksen yhtenäiseksi ohjelma-
asiakirjaksi, joka sisältää vuotuisen ja 
monivuotisen ohjelman suunnitelmat 
komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 
1271/201373 mukaisesti ja ottaen huomioon 
komission esittämät ohjeet.

1. Toimitusjohtaja laatii vuosittain 
luonnoksen yhtenäiseksi ohjelma-
asiakirjaksi, joka sisältää vuotuisen ja 
monivuotisen ohjelman suunnitelmat 
komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 
1271/201373 mukaisesti ja ottaen huomioon 
komission esittämät ohjeet, sen jälkeen 
kun asiakirja on esitetty sidosryhmien 
edustajien ryhmälle lausuntoa varten.

__________________ __________________
73 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 
1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 
2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
208 artiklassa tarkoitettuja elimiä 
koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 
(EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

73 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 
1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 
2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
208 artiklassa tarkoitettuja elimiä 
koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 
(EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimitusjohtaja laatii vuosittain 
työviranomaisen seuraavan 
varainhoitovuoden tuloja ja menoja 
koskevan alustavan ennakkoarvion, johon 
sisältyy henkilöstötaulukko, ja toimittaa 

1. Toimitusjohtaja laatii vuosittain 
työviranomaisen seuraavan 
varainhoitovuoden tuloja ja menoja 
koskevan alustavan ennakkoarvion, johon 
sisältyy henkilöstötaulukko, ja toimittaa 
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sen hallintoneuvostolle. sen hallintoneuvostolle. Kun 
työviranomaiselle annetaan uusia tehtäviä 
EU:n toimielinten toimesta tai EU:n 
lainsäädännöllä, se on otettava huomioon 
resursseja ja rahoitusta koskevassa 
ohjelmasuunnittelussa.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alustavan ennakkoarvion on perustuttava 
25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
vuotuisen työohjelman yksityiskohtaisiin 
tavoitteisiin ja odotettuihin tuloksiin, ja 
siinä on otettava huomioon näiden 
tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi 
tarvittavat taloudelliset resurssit 
tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio toimittaa ennakkoarvion 
budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin 
yleistä talousarviota koskevan alustavan 
esityksen kanssa.

4. Komissio toimittaa ennakkoarvion 
budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin 
yleistä talousarviota koskevan alustavan 
esityksen kanssa ja osoittaa selkeästi työ- 
ja sosiaaliturvaviranomaisia koskevan 
budjettikohdan. Komissio tiedottaa 
ennakkoarviosta myös Euroopan 
parlamentille.

Perustelu

Muiden toimielinten menettelyjä kiireellisten aikataulujen keskellä parannettaisiin, jos 
talousarviosta kerrottaisiin jo tässä aikaisemmassa vaiheessa.
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Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikissa olosuhteissa on 
sovellettava moitteettoman varainhoidon 
periaatetta.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto hyväksyy 
työviranomaiseen sovellettavat 
varainhoitoa koskevat säännöt komissiota 
kuultuaan. Säännöt voivat poiketa 
delegoidusta asetuksesta (EU) N:o 
1271/2013 ainoastaan, jos työviranomaisen 
toiminta sitä erityisesti edellyttää ja jos 
komissio on antanut siihen ennalta 
suostumuksensa.

Hallintoneuvosto hyväksyy 
työviranomaiseen sovellettavat 
varainhoitoa koskevat säännöt komissiota 
kuultuaan. Säännöt voivat poiketa 
delegoidusta asetuksesta (EU) N:o 
1271/2013 ainoastaan, jos työviranomaisen 
toiminta sitä erityisesti edellyttää ja jos 
komissio on antanut siihen ennalta 
suostumuksensa. Kaikki mahdollinen olisi 
tehtävä sääntöjen soveltamiseksi 
oikeasuhteisesti työviranomaisen kokoon 
ja talousarvioon nähden, jotta ei aiheuteta 
kohtuutonta rasitetta mutta säilytetään 
silti hyvät käytännöt.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla 32 artikla

Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja

1. Toimitusjohtaja otetaan palvelukseen 
työviranomaisen väliaikaisena 
toimihenkilönä muuta henkilöstöä 
koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 

1. Toimitusjohtaja otetaan palvelukseen 
työviranomaisen väliaikaisena 
toimihenkilönä muuta henkilöstöä 
koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 
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artiklan a alakohdan mukaisesti. artiklan a alakohdan mukaisesti.

2. Hallintoneuvosto nimittää 
toimitusjohtajan ehdokasluettelosta, jonka 
komissio on laatinut avointa ja läpinäkyvää 
valintamenettelyä noudattaen.

2. Hallintoneuvosto nimittää 
toimitusjohtajan ehdokasluettelosta, jonka 
komissio on laatinut noudattaen avointa ja 
läpinäkyvää valintamenettelyä, jolla 
varmistetaan ehdokkaiden tinkimätön 
arviointi ja korkea riippumattomuuden 
taso. Ennen nimitystään valittu ehdokas 
kutsutaan antamaan lausuma Euroopan 
parlamentin asiasta vastaavalle 
valiokunnalle ja vastaamaan parlamentin 
jäsenten esittämiin kysymyksiin. Tämä 
keskustelu ei saa aiheettomasti 
viivästyttää nimitystä. 

3. Toimitusjohtajan työsopimusta 
tehtäessä työviranomaista edustaa 
hallintoneuvoston puheenjohtaja.

3. Toimitusjohtajan työsopimusta 
tehtäessä työviranomaista edustaa 
hallintoneuvoston puheenjohtaja.

4. Toimitusjohtajan toimikausi on viisi 
vuotta. Toimikauden päättyessä komissio 
toteuttaa arvioinnin, jossa otetaan 
huomioon toimitusjohtajan toiminnan 
arviointi ja työviranomaisen tulevat 
tehtävät ja haasteet.

4. Toimitusjohtajan toimikausi on viisi 
vuotta. Viimeistään kuusi kuukautta 
ennen toimikauden päättymistä komissio 
toteuttaa arvioinnin, jossa otetaan 
huomioon toimitusjohtajan toiminnan 
arviointi ja työviranomaisen tulevat 
tehtävät ja haasteet.

5. Hallintoneuvosto voi komission 
ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 4 
kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa 
toimitusjohtajan toimikautta kerran 
enintään viideksi vuodeksi.

5. Hallintoneuvosto voi omasta 
aloitteestaan tai komission ehdotuksesta, 
jossa otetaan huomioon 4 kohdassa 
tarkoitettu arviointi, jatkaa toimitusjohtajan 
toimikautta kerran enintään viideksi 
vuodeksi tai pyytää komissiota 
aloittamaan uuden toimitusjohtajan 
valintaa koskevan menettelyn. 

6. Toimitusjohtaja, jonka toimikautta on 
jatkettu, ei voi enää jatketun toimikautensa 
lopussa osallistua saman toimen uuteen 
valintamenettelyyn.

6. Toimitusjohtaja, jonka toimikautta on 
jatkettu, ei voi enää koko toimikautensa 
lopussa osallistua saman toimen uuteen 
valintamenettelyyn.

7. Toimitusjohtaja voidaan erottaa 
toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston 
päätöksellä, jonka se tekee komission 
ehdotuksen perusteella.

7. Toimitusjohtaja voidaan erottaa 
toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston 
päätöksellä, jonka se tekee omasta 
aloitteestaan tai komission ehdotuksen 
perusteella hänen toimintaansa 
toimitusjohtajana koskevan perustellun 
arvioinnin pohjalta.

8. Hallintoneuvosto tekee päätökset 
toimitusjohtajan nimittämisestä, 
toimikauden jatkamisesta tai erottamisesta 

8. Hallintoneuvosto tekee päätökset 
toimitusjohtajan nimittämisestä, 
toimikauden jatkamisesta tai erottamisesta 
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äänivaltaisten jäsentensä kahden 
kolmasosan enemmistöllä.

äänivaltaisten jäsentensä kahden 
kolmasosan enemmistöllä.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisilla yhteyshenkilöillä on 
omien jäsenvaltioidensa kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti toimivalta pyytää 
tietoja asianomaisilta viranomaisilta.

3. Kansallisilla yhteyshenkilöillä on 
omien jäsenvaltioidensa kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti toimivalta pyytää 
ja saada kaikki asiaankuuluvat tiedot 
asianomaisilta viranomaisilta. 

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

36 artikla 36 artikla

Kielijärjestelyt Kielijärjestelyt

1. Työviranomaiseen sovelletaan 
neuvoston asetuksessa N:o 175 
vahvistettuja säännöksiä.

1. Työviranomaiseen sovelletaan 
neuvoston asetuksessa N:o 11 vahvistettuja 
säännöksiä.

2. Työviranomaisen toiminnan 
edellyttämistä käännöspalveluista huolehtii 
Euroopan unionin elinten käännöskeskus.

2. Työviranomaisen toiminnan 
edellyttämistä käännöspalveluista huolehtii 
Euroopan unionin elinten käännöskeskus, 
tai ne voidaan hankkia perustelluissa 
tapauksissa muilta käännöspalveluilta.

__________________ __________________
75 Asetus N:o 1, annettu 15 päivänä 
huhtikuuta 1958, Euroopan 
talousyhteisössä käytettäviä kieliä 
koskevista järjestelyistä (EYVL 17, 
6.10.1958, s. 385).

75 Asetus N:o 1, annettu 15 päivänä 
huhtikuuta 1958, Euroopan 
talousyhteisössä käytettäviä kieliä 
koskevista järjestelyistä (EYVL 17, 
6.10.1958, s. 385).

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee viimeistään viiden 
vuoden kuluttua 51 artiklassa tarkoitetusta 
päivämäärästä ja sen jälkeen joka viides 
vuosi arvioinnin työviranomaisen 
toiminnasta suhteessa sen tavoitteisiin, 
toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa 
on tarkasteltavana erityisesti mahdollista 
tarvetta muuttaa työviranomaisen 
toimeksiantoa ja tällaisen muutoksen 
taloudellisia vaikutuksia, mukaan luettuna 
saavutettavat synergiaedut ja 
työviranomaisen toiminnan järkeistäminen 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla.

1. Komissio tekee viimeistään neljän 
vuoden kuluttua 51 artiklassa tarkoitetusta 
päivämäärästä ja sen jälkeen joka viides 
vuosi arvioinnin työviranomaisen 
toiminnasta suhteessa sen tavoitteisiin, 
toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa 
on tarkasteltavana erityisesti mahdollista 
tarvetta muuttaa työviranomaisen 
toimeksiantoa ja tällaisen muutoksen 
taloudellisia vaikutuksia, mukaan luettuna 
saavutettavat synergiaedut ja 
työviranomaisen toiminnan järkeistäminen 
työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siltä osin kuin on tarpeen tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
rajoittamatta jäsenvaltioiden ja unionin 
toimielinten toimivaltaa työviranomainen 
voi tehdä yhteistyötä sellaisten kolmansien 
maiden kansallisten viranomaisten kanssa, 
joihin sovelletaan työvoiman liikkuvuutta 
ja sosiaaliturvan koordinointia koskevaa 
unionin lainsäädäntöä.

Siltä osin kuin on tarpeen tämän asetuksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
rajoittamatta jäsenvaltioiden ja unionin 
toimielinten toimivaltaa työviranomainen 
voi tehdä yhteistyötä sellaisten kolmansien 
maiden kansallisten viranomaisten kanssa, 
joihin sovelletaan työvoiman liikkuvuutta 
ja sosiaaliturvan koordinointia koskevaa 
unionin lainsäädäntöä, sekä sellaisten 
kansainvälisten järjestöjen kanssa, joiden 
toimiala kuuluu työviranomaisen 
toimivallan piiriin.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Työviranomainen voi tätä varten vahvistaa 
työjärjestelyt näiden kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa, edellyttäen että 

Työviranomainen voi tätä varten vahvistaa 
työjärjestelyt näiden kolmansien maiden 
viranomaisten kanssa, edellyttäen että 
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komissio antaa tähän 
ennakkohyväksynnän. Näistä järjestelyistä 
ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille 
ja sen jäsenvaltioille.

komissio ja hallintoneuvosto antavat 
tähän ennakkohyväksynnän. Näistä 
järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia 
velvoitteita unionille ja sen jäsenvaltioille.

Perustelu

Tällaista tärkeää päätöstä, joka vaikuttaa työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen yleiseen 
toimintaan, ei voida ratkaista pelkästään komission päätöksellä. Myös jäsenvaltioiden on 
annettava lupa.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
työviranomaiselle tarjoamia tiloja koskevat 
tarvittavat järjestelyt sekä 
toimitusjohtajaan, hallintoneuvoston 
jäseniin, työviranomaisen henkilöstöön ja 
heidän perheenjäseniinsä vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt 
vahvistetaan työviranomaisen ja 
vastaanottavan jäsenvaltion välisessä 
toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, 
joka tehdään sen jälkeen kun 
hallintoneuvosto on sen hyväksynyt ja 
viimeistään kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.

1. Vastaanottavan jäsenvaltion 
työviranomaiselle tarjoamia tiloja koskevat 
tarvittavat järjestelyt sekä 
toimitusjohtajaan, hallintoneuvoston 
jäseniin, työviranomaisen henkilöstöön ja 
heidän perheenjäseniinsä vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt 
vahvistetaan työviranomaisen ja 
vastaanottavan jäsenvaltion välisessä 
toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, 
joka on tehtävä sen jälkeen kun 
hallintoneuvosto on sen hyväksynyt ja 
viimeistään kaksi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen. 

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
46 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.
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Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
47 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
49 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
49 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 a artikla
Päätökseen (EU) 2016/344 tehdyt 

muutokset
Muutetaan päätöstä (EU) 2016/344 
seuraavasti:
1) Lisätään 2 artiklan 1 kohtaan 
c a alakohta seuraavasti:
”Euroopan työviranomaisen 
toimitusjohtaja.”
2) Korvataan 8 artiklan 1 kohdan 
3 alakohta seuraavasti:
”Puheenjohtajisto valmistelee ja järjestää 
foorumin työskentelyn sihteeristön 
kanssa, joka toimii foorumin sekä 
puheenjohtajiston ja työryhmien 
sihteeristönä. Euroopan työviranomainen 
järjestää sihteeristön.”
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3) Korvataan 9 artikla seuraavasti:
”9 artikla
Yhteistyö
1. Foorumi tekee tehokkaasti 
yhteistyötä ja välttää päällekkäisyyksiä 
muiden sellaisten asiaankuuluvien 
unionin tason asiantuntijaryhmien ja 
komiteoiden kanssa, joiden työskentely 
liittyy pimeään työhön, etenkin johtavien 
työsuojelutarkastajien komitean, 
sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamista käsittelevän 
hallintotoimikunnan, julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston, 
työllisyyskomitean, sosiaalisen suojelun 
komitean ja hallinnollista yhteistyötä 
välittömän verotuksen alalla käsittelevän 
työryhmän kanssa. Foorumi kutsuu 
tarvittaessa näiden ryhmien edustajat ja 
komiteat osallistumaan kokouksiinsa 
tarkkailijoina. Työskentelyn tehokkuuden 
ja tuloksellisuuden parantamiseksi myös 
yhteisiä kokouksia voidaan järjestää.
2. Foorumi tekee asianmukaista 
yhteistyötä Euroopan työviranomaisen, 
Eurofoundin ja EU-OSHA:n kanssa.”

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan päätös 2009/17/EY ja päätös 
(EU) 2016/344.

Kumotaan päätös 2009/17/EY.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viittauksia päätökseen 2009/17/EY ja 
päätökseen (EU) 2016/344 olisi pidettävä 

Viittauksia päätökseen 2009/17/EY olisi 
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viittauksina tähän asetukseen. pidettävä viittauksina tähän asetukseen.


