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PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

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

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

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

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

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi riittävistä 
vähimmäispalkoista Euroopan unionissa
(COM(2020)0682 – C9-0337/2020 – 2020/0310(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2020)0682),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan sekä 153 artiklan 2 kohdan yhdessä 153 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, 
joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C9-0337/2020),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön 
(A9-0000/2021),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
1 otsikko

1 EUVL C, s. .
2 EUVL C, s. .
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Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

riittävistä vähimmäispalkoista Euroopan 
unionissa

riittävistä ja oikeudenmukaisista 
vähimmäispalkoista Euroopan unionissa

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan sosiaalisen peruskirjan 
mukaan kaikilla työntekijöillä on oikeus 
kohtuullisiin työolosuhteisiin. Siinä 
tunnustetaan kaikkien työntekijöiden 
oikeus kohtuulliseen palkkaan, joka on 
riittävä turvaamaan tyydyttävän elintason 
heille ja heidän perheilleen. Peruskirjan 
4 artiklassa tunnustetaan vapaasti tehtyjen 
työehtosopimusten sekä lakisääteisten 
vähimmäispalkkojen määritysmekanismin 
asema, jotta voidaan varmistaa tämän 
oikeuden tosiasiallinen käyttäminen.

(3) Euroopan sosiaalisen peruskirjan 
mukaan kaikilla työntekijöillä on oikeus 
kohtuullisiin työolosuhteisiin. Siinä 
tunnustetaan kaikkien työntekijöiden 
oikeus kohtuulliseen palkkaan, joka on 
riittävä turvaamaan tyydyttävän elintason 
heille ja heidän perheilleen. Peruskirjan 
4 artiklassa tunnustetaan vapaasti tehtyjen 
työehtosopimusten sekä lakisääteisten 
vähimmäispalkkojen määritysmekanismin 
asema, jotta voidaan varmistaa tämän 
oikeuden tosiasiallinen käyttäminen. 
Perusoikeuskirjan 5 artiklassa 
tunnustetaan työntekijöiden ja 
työnantajien järjestäytymisoikeus, ja sen 
6 artiklassa tunnustetaan kollektiivinen 
neuvotteluoikeus.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Paremmista työ- ja elinoloista, (6) Paremmista työ- ja elinoloista, 
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myös riittävän vähimmäispalkan avulla, on 
etua sekä työntekijöille että yrityksille 
unionissa, ja ne ovat edellytys 
osallistavalle ja kestävälle kasvulle. 
Puuttumalla vähimmäispalkkasuojan 
kattavuudessa ja riittävyydessä oleviin 
suuriin eroihin parannetaan EU:n 
työmarkkinoiden oikeudenmukaisuutta ja 
edistetään taloudellista ja sosiaalista 
kehitystä sekä ylöspäin suuntautuvaa 
lähentymistä. Kilpailun sisämarkkinoilla 
olisi perustuttava korkeisiin sosiaalisiin 
normeihin, innovointiin ja tuottavuuden 
kohenemiseen, jotta varmistetaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset.

myös riittävän ja oikeudenmukaisen 
vähimmäispalkan avulla, on etua sekä 
työntekijöille että yrityksille unionissa, ja 
ne ovat edellytys osallistavalle ja kestävälle 
kasvulle. Puuttumalla 
vähimmäispalkkasuojan kattavuudessa ja 
riittävyydessä oleviin suuriin eroihin 
parannetaan EU:n työmarkkinoiden 
oikeudenmukaisuutta ja edistetään 
taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä 
ylöspäin suuntautuvaa lähentymistä. 
Kilpailun sisämarkkinoilla olisi 
perustuttava korkeisiin sosiaalisiin 
normeihin, laadukkaiden työpaikkojen 
luomiseen, innovointiin ja tuottavuuden 
kohenemiseen, jotta varmistetaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kun vähimmäispalkka on asetettu 
riittävälle tasolle, sillä turvataan muita 
heikommassa asemassa olevien 
työntekijöiden tulot, autetaan 
varmistamaan kohtuullinen elintaso ja 
rajoitetaan tulojen vähenemistä huonoina 
aikoina, kuten vähimmäispalkkoja 
koskevassa Kansainvälisen työjärjestön 
ILOn yleissopimuksessa nro 131 todetaan. 
Vähimmäispalkoilla edistetään kestävää 
kotimaista kysyntää, vahvistetaan työnteon 
kannustimia sekä vähennetään palkkaeroja 
ja työssäkäyvien köyhyyttä.

(7) Kun vähimmäispalkka on asetettu 
riittävälle ja oikeudenmukaiselle tasolle, 
sillä turvataan muita heikommassa 
asemassa olevien työntekijöiden tulot, 
autetaan varmistamaan kohtuullinen 
elintaso ja rajoitetaan tulojen vähenemistä 
huonoina aikoina, kuten 
vähimmäispalkkoja koskevassa 
Kansainvälisen työjärjestön ILOn 
yleissopimuksessa nro 131 todetaan. 
Vähimmäispalkoilla edistetään kestävää 
kotimaista kysyntää, vahvistetaan työnteon 
kannustimia sekä vähennetään palkkaeroja 
ja työssäkäyvien köyhyyttä.

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Talouden taantumien, kuten 
covid-19-kriisin, aikana vähimmäispalkan 
merkitys matalapalkkaisten työntekijöiden 
suojelemisessa on erityisen tärkeää, ja se 
on keskeisen tärkeä kestävän ja 
osallistavan talouden elpymisen 
tukemiseksi.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Naiset, nuoret ja matalan 
osaamistason työntekijät sekä 
toimintarajoitteiset henkilöt saavat 
vähimmäispalkkaa tai ovat 
matalapalkkaisia todennäköisemmin kuin 
muut ryhmät. Talouden taantumien, 
kuten covid-19-kriisin, aikana 
vähimmäispalkan merkitys 
matalapalkkaisten työntekijöiden 
suojelemisessa kasvaa, ja se on keskeisen 
tärkeä kestävän ja osallistavan talouden 
elpymisen tukemiseksi. 
Vähimmäispalkkaan liittyviin seikkoihin 
puuttuminen edistää sukupuolten 
tasa-arvoa, kaventaa sukupuolten välisiä 
palkka- ja eläke-eroja sekä auttaa naisia 
pois köyhyydestä.

(8) Naiset, nuoret ja matalan 
osaamistason työntekijät sekä 
toimintarajoitteiset henkilöt saavat 
vähimmäispalkkaa tai ovat 
matalapalkkaisia edelleen muita 
todennäköisemmin. Vähimmäispalkkaan 
liittyviin seikkoihin puuttuminen edistää 
sukupuolten tasa-arvoa, kaventaa 
sukupuolten välisiä palkka- ja eläke-eroja 
sekä auttaa naisia pois köyhyydestä.

Or. en
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Covid-19-pandemialla on 
merkittävä vaikutus palvelualaan ja 
pieniin yrityksiin, joissa molemmissa on 
suuri osuus vähimmäispalkan saajia. 
Vähimmäispalkat ovat tärkeitä myös, kun 
tarkastellaan työmarkkinoita muokkaavia 
rakenteellisia suuntauksia, joille on yhä 
ominaisempaa epätyypillisten ja 
epävarmojen työsuhteiden suuri osuus. 
Nämä suuntaukset ovat lisänneet 
työpaikkojen polarisoitumista, mikä on 
kasvattanut matalapalkkaisten ja vähän 
ammattitaitoa vaativien työpaikkojen 
osuutta useimmissa jäsenvaltioissa ja 
lisännyt palkkaeroja joissakin niistä.

(9) Vähimmäispalkat ovat tärkeitä, kun 
tarkastellaan työmarkkinoita muokkaavia 
rakenteellisia suuntauksia, joille on yhä 
ominaisempaa epätyypillisten ja 
epävarmojen työsuhteiden suuri osuus. 
Nämä suuntaukset ovat lisänneet 
työpaikkojen polarisoitumista, mikä on 
kasvattanut matalapalkkaisten ja vähän 
ammattitaitoa vaativien työpaikkojen 
osuutta useimmissa jäsenvaltioissa ja 
lisännyt palkkaeroja joissakin niistä.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Työehtosopimuksissa vahvistettu 
vähimmäispalkkasuoja matalapalkka-
ammateissa on useimmissa tapauksissa 
riittävä; useissa jäsenvaltioissa 
lakisääteiset vähimmäispalkat ovat alhaiset 
verrattuna muihin palkkoihin taloudessa. 
Vuonna 2018 lakisääteinen 
vähimmäispalkka ei tarjonnut riittävää 
tuloa naimattomalle vähimmäispalkan 
saajalle, vaan tulot alittivat 
köyhyysriskirajan yhdeksässä 
jäsenvaltiossa. Lisäksi alennettujen 
vähimmäispalkkojen käyttö (vaihtelut) ja 
vähennykset lakisääteisistä 
vähimmäispalkoista vaikuttavat kielteisesti 

(11) Työehtosopimuksissa vahvistettu 
vähimmäispalkkasuoja matalapalkka-
ammateissa on useimmissa tapauksissa 
riittävä, ja se on osoittautunut tehokkaaksi 
keinoksi torjua työssäkäyvien köyhyyttä. 
Monissa jäsenvaltioissa lakisääteiset 
vähimmäispalkat ovat yleensä alhaiset 
verrattuna muihin palkkoihin taloudessa. 
Vuonna 2018 lakisääteinen 
vähimmäispalkka ei tarjonnut riittävää 
tuloa naimattomalle vähimmäispalkan 
saajalle, vaan tulot alittivat 
köyhyysriskirajan yhdeksässä 
jäsenvaltiossa. Lisäksi alennettujen 
vähimmäispalkkojen käyttö (vaihtelut) ja 
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niiden riittävyyteen. vähennykset lakisääteisistä 
vähimmäispalkoista vaikuttavat kielteisesti 
niiden riittävyyteen.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kaikilla työntekijöillä unionissa ei 
ole vähimmäispalkan tarjoamaa suojaa. 
Joissakin jäsenvaltiossa jotkut työntekijät 
saavat käytännössä lakisääteistä 
vähimmäispalkkaa pienempää palkkaa, 
koska sääntöjä ei noudateta, vaikka he 
kuuluvatkin vähimmäispalkkasuojan 
piiriin. Tällaisen sääntöjen noudattamatta 
jättämisen on todettu vaikuttavan erityisesti 
naisiin, nuoriin työntekijöihin, 
toimintarajoitteisiin henkilöihin ja 
maataloustyöntekijöihin. Jäsenvaltioissa, 
joissa vähimmäispalkkasuoja perustuu vain 
työehtosopimuksiin, suojan ulkopuolelle 
jäävien työntekijöiden osuuden arvioidaan 
olevan 2–55 prosenttia kaikista 
työntekijöistä.

(12) Kaikilla työntekijöillä unionissa ei 
ole vähimmäispalkan tarjoamaa suojaa. 
Joissakin jäsenvaltiossa jotkut työntekijät 
saavat käytännössä lakisääteistä 
vähimmäispalkkaa pienempää palkkaa, 
koska sääntöjä ei noudateta ja johtuen 
lakisääteisen vähimmäispalkan 
tämänhetkisestä vaihtelusta ja siitä 
tehtävistä vähennyksistä, vaikka he 
kuuluvatkin vähimmäispalkkasuojan 
piiriin. Tällaisen sääntöjen noudattamatta 
jättämisen on todettu vaikuttavan erityisesti 
naisiin, nuoriin työntekijöihin, matalan 
osaamistason työntekijöihin, 
toimintarajoitteisiin henkilöihin ja 
maataloustyöntekijöihin. Jäsenvaltioissa, 
joissa vähimmäispalkkasuoja perustuu vain 
työehtosopimuksiin, suojan ulkopuolelle 
jäävien työntekijöiden osuuden arvioidaan 
olevan 2–55 prosenttia kaikista 
työntekijöistä.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Alakohtaisilla tai toimialojen (13) Alakohtaisilla tai toimialojen 
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välisillä vahvoilla 
työehtosopimusneuvotteluilla edistetään 
riittävää vähimmäispalkkasuojaa, mutta 
perinteiset 
työehtosopimusneuvottelurakenteet ovat 
heikentyneet viime vuosikymmeninä, 
osaksi siksi, että talouden rakenteessa ovat 
yleistyneet vähemmän järjestäytyneet alat 
ja ammattiliittojen jäsenmäärät ovat 
vähentyneet epätyypillisen työn ja uusien 
työmuotojen lisääntyessä.

välisillä vahvoilla 
työehtosopimusneuvotteluilla edistetään 
riittävää ja oikeudenmukaista 
vähimmäispalkkasuojaa, mutta perinteiset 
työehtosopimusneuvottelurakenteet ovat 
heikentyneet viime vuosikymmeninä, 
osaksi siksi, että talouden rakenteessa ovat 
yleistyneet vähemmän järjestäytyneet alat 
ja ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen 
jäsenmäärät ovat vähentyneet. Lisäksi 
alakohtaisiin ja toimialojen välisiin 
työehtosopimusneuvotteluihin kohdistui 
suuria paineita vuoden 2008 
finanssikriisin jälkimainingeissa tehtyjen 
poliittisten päätösten vuoksi. 
Oikeudenmukaisen vähimmäispalkan 
saavuttamiseksi alakohtaiset ja 
toimialojen väliset 
työehtosopimusneuvottelut ovat kuitenkin 
olennaisen tärkeitä, minkä vuoksi niitä 
olisi edistettävä ja lujitettava.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Komissio on kuullut Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
154 artiklan mukaisesti työnantajia ja 
työntekijöitä kaksivaiheisessa prosessissa 
mahdollisista toimista, joilla voitaisiin 
puuttua riittävään vähimmäispalkkasuojaan 
liittyviin haasteisiin unionissa. 
Työmarkkinaosapuolet eivät päässeet 
sopimukseen neuvottelujen aloittamisesta 
näistä asioista. On kuitenkin tärkeää 
toteuttaa toimia unionin tasolla, jotta 
voidaan varmistaa, että työntekijöitä 
unionissa suojataan riittävällä 
vähimmäispalkalla, ottaen huomioon 
työmarkkinaosapuolten kuulemisen 

(14) Komissio on kuullut Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
154 artiklan mukaisesti työnantajia ja 
työntekijöitä kaksivaiheisessa prosessissa 
mahdollisista toimista, joilla voitaisiin 
puuttua riittävään vähimmäispalkkasuojaan 
liittyviin haasteisiin unionissa. 
Työmarkkinaosapuolet eivät päässeet 
sopimukseen neuvottelujen aloittamisesta 
näistä asioista. On kuitenkin tärkeää 
toteuttaa toimia unionin tasolla, jotta 
voidaan varmistaa, että työntekijöitä 
unionissa suojataan riittävällä ja 
oikeudenmukaisella vähimmäispalkalla, 
ottaen huomioon työmarkkinaosapuolten 
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tulokset. kuulemisen tulokset.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tässä direktiivissä vahvistetaan 
unionin tason vähimmäisvaatimukset, joilla 
varmistetaan, että vähimmäispalkat 
asetetaan riittävälle tasolle ja että 
työntekijöillä on mahdollisuus 
vähimmäispalkkasuojaan lakisääteisen 
vähimmäispalkan tai työehtosopimuksissa 
määritetyn palkan muodossa, sellaisina 
kuin ne on määritelty tässä direktiivissä.

(15) Tässä direktiivissä vahvistetaan 
unionin tason vähimmäisvaatimukset, joilla 
varmistetaan, että vähimmäispalkat 
asetetaan riittävälle ja oikeudenmukaiselle 
tasolle ja että työntekijöillä on 
mahdollisuus vähimmäispalkkasuojaan 
lakisääteisen vähimmäispalkan tai 
työehtosopimuksissa määritetyn palkan 
muodossa, sellaisina kuin ne on määritelty 
tässä direktiivissä.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Direktiiviä olisi sovellettava 
työntekijöihin, joilla on kussakin 
jäsenvaltiossa voimassa olevissa laeissa, 
työehtosopimuksissa tai käytännöissä 
määritelty työsopimus tai työsuhde, ottaen 
huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuimen vahvistamat kriteerit 
työntekijän aseman määrittämiseksi. 
Kyseiset kriteerit täyttävät 
kotitaloustyöntekijät, tarvittaessa työhön 
kutsuttavat työntekijät, pätkätyöntekijät, 
maksusitoumuksen perusteella 
työskentelevät työntekijät, näennäisesti 
itsenäiset ammatinharjoittajat, 

(17) Direktiiviä olisi sovellettava 
työntekijöihin, joilla on kussakin 
jäsenvaltiossa voimassa olevissa laeissa, 
työehtosopimuksissa tai käytännöissä 
määritelty työsopimus tai työsuhde, ottaen 
huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuimen vahvistamat kriteerit 
työntekijän aseman määrittämiseksi. 
Kyseiset kriteerit täyttävät 
kotitaloustyöntekijät, sekä yksityisen että 
julkisen sektorin työntekijät, työntekijät, 
joiden palkka lasketaan tuotoksen 
perusteella silloin kun kansallinen 
lainsäädäntö sen sallii, tarvittaessa työhön 
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alustatalouden työntekijät sekä harjoittelijat 
ja oppisopimuskoulutettavat voisivat 
kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan. 
Aidosti itsenäiset ammatinharjoittajat eivät 
kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, 
sillä he eivät täytä näitä kriteereitä. 
Kansallisessa laissa määritellyn itsenäisen 
ammatinharjoittajan aseman väärinkäyttö 
joko jäsenvaltion tasolla tai rajat ylittävissä 
tilanteissa on yksi väärin ilmoitetun työn 
muoto, joka liittyy usein pimeään työhön. 
Näennäisellä itsenäisellä 
ammatinharjoittamisella tarkoitetaan sitä, 
että tiettyjen lakisääteisten tai 
verovelvollisuuksien välttämiseksi henkilö 
ilmoitetaan itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi, vaikka hän täyttää 
tyypilliset työsuhteessa olevaa työntekijää 
koskevat edellytykset. Tällaisten 
henkilöiden olisi kuuluttava tämän 
direktiivin soveltamisalaan. Työsuhteen 
olemassaolon määrittämisen olisi 
perustuttava työn tosiasialliseen 
suorittamiseen liittyviin tosiseikkoihin eikä 
osapuolten kuvaukseen suhteesta.

kutsuttavat työntekijät, pätkätyöntekijät, 
maksusitoumuksen perusteella 
työskentelevät työntekijät, näennäisesti 
itsenäiset ammatinharjoittajat, 
alustatalouden työntekijät, muut 
epätyypilliset työntekijät sekä harjoittelijat 
ja oppisopimuskoulutettavat voisivat 
kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan. 
Aidosti itsenäiset ammatinharjoittajat eivät 
kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, 
sillä he eivät täytä näitä kriteereitä. 
Kansallisessa laissa määritellyn itsenäisen 
ammatinharjoittajan aseman väärinkäyttö 
joko jäsenvaltion tasolla tai rajat ylittävissä 
tilanteissa on yksi väärin ilmoitetun työn 
muoto, joka liittyy usein pimeään työhön. 
Näennäisellä itsenäisellä 
ammatinharjoittamisella tarkoitetaan sitä, 
että tiettyjen lakisääteisten tai 
verovelvollisuuksien välttämiseksi henkilö 
ilmoitetaan itsenäiseksi 
ammatinharjoittajaksi, vaikka hän täyttää 
tyypilliset työsuhteessa olevaa työntekijää 
koskevat edellytykset. Tällaisten 
henkilöiden olisi kuuluttava tämän 
direktiivin soveltamisalaan. Työsuhteen 
olemassaolon määrittämisen olisi 
perustuttava työn tosiasialliseen 
suorittamiseen liittyviin tosiseikkoihin eikä 
osapuolten kuvaukseen suhteesta.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että niiden kansallisessa lainsäädännössä 
tai työehtosopimuksissa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/88/EY1 a mukaisesti vahvistettuja 
enimmäistyöaikoja sekä muita terveyttä ja 
turvallisuutta koskevia säännöksiä 
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noudatetaan, jotta voidaan varmistaa 
asianmukaiset työolot ja taata 
työntekijöiden fyysinen ja henkinen 
hyvinvointi.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä 
marraskuuta 2003, tietyistä työajan 
järjestämistä koskevista seikoista (EUVL 
L 299, 18.11.2003, s. 9).

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Palkanmääritystä koskevat hyvin 
toimivat työehtosopimusneuvottelut ovat 
tärkeä keino varmistaa, että työntekijöillä 
on riittävän vähimmäispalkan tarjoama 
suoja. Jäsenvaltiossa, joissa on 
lakisääteinen vähimmäispalkka, 
työehtosopimusneuvottelut tukevat yleistä 
palkkakehitystä ja edistävät näin 
vähimmäispalkkojen riittävyyden 
parantamista. Jäsenvaltioissa, joissa 
vähimmäispalkat on turvattu yksinomaan 
työehtosopimuksilla, niiden taso ja suojan 
piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus 
riippuvat suoraan 
työehtosopimusneuvottelujärjestelmän 
toimivuudesta ja neuvottelujen 
kattavuudesta. Vahvat ja hyvin toimivat 
työehtosopimusneuvottelut sekä 
alakohtaisten tai toimialojen välisten 
työehtosopimusten laaja kattavuus 
vahvistavat vähimmäispalkkojen 
riittävyyttä ja kattavuutta.

(18) Työsopimusneuvotteluja olisi joka 
tapauksessa tulkittava 
järjestäytymisoikeutta ja kollektiivista 
neuvotteluoikeutta koskevan ILOn 
yleissopimuksen nro 98 ja kollektiivista 
neuvottelumenettelyä koskevan ILOn 
yleissopimuksen nro 154 sekä 
työehtosopimuksia koskevan ILOn 
suosituksen 91 mukaisesti. 
Palkanmääritystä koskevat hyvin toimivat 
työehtosopimusneuvottelut ovat tärkeä 
keino varmistaa, että työntekijöillä on 
riittävän ja oikeudenmukaisen 
vähimmäispalkan tarjoama suoja. 
Jäsenvaltiossa, joissa on lakisääteinen 
vähimmäispalkka, 
työehtosopimusneuvottelut tukevat yleistä 
palkkakehitystä ja edistävät näin 
vähimmäispalkkojen riittävyyden 
parantamista. Jäsenvaltioissa, joissa 
vähimmäispalkat on turvattu yksinomaan 
työehtosopimuksilla, niiden taso ja suojan 
piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus 
riippuvat suoraan 
työehtosopimusneuvottelujärjestelmän 
toimivuudesta ja neuvottelujen 



PR\1228331FI.docx 15/44 PE689.873v02-00

FI

kattavuudesta. Vahvat ja hyvin toimivat 
työehtosopimusneuvottelut sekä 
alakohtaisten tai toimialojen välisten 
työehtosopimusten laaja kattavuus 
vahvistavat vähimmäispalkkojen 
riittävyyttä ja kattavuutta. 

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Työehtosopimusneuvottelujen 
kattavuuden vähentyessä on keskeisen 
tärkeää, että jäsenvaltiot edistävät 
työehtosopimusneuvotteluja, jotta 
parannettaisiin työntekijöiden 
mahdollisuutta saada työehtosopimuksilla 
tarjottu vähimmäispalkkasuoja. 
Jäsenvaltiossa, joissa 
työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on 
suuri, on yleensä pienempi osuus 
matalapalkkaisia työntekijöitä ja 
korkeammat vähimmäispalkat. 
Jäsenvaltiossa, joissa on pieni osuus 
matalapalkkaisia työntekijöitä, 
työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on 
yli 70 prosenttia. Vastaavasti suurimmassa 
osassa jäsenvaltioita, joissa on korkeat 
vähimmäispalkat suhteessa 
mediaanipalkkaan, 
työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on 
yli 70 prosenttia. Kaikkia jäsenvaltioita 
olisi kannustettava edistämään 
työehtosopimusneuvotteluja, mutta niiden 
jäsenvaltioiden, joissa kattavuus jää tämän 
tason alle, olisi työmarkkinaosapuolia 
kuullen ja/tai yhteisymmärryksessä niiden 
kanssa säädettävä helpottavia menettelyjä 
ja institutionaalisia järjestelyjä koskevasta 
kehyksestä, jolla mahdollistetaan 
työehtosopimusneuvottelujen edellytykset, 
tai tällaisen kehyksen vahvistamisesta. 

(19) Työehtosopimusneuvottelujen 
kattavuuden vähentyessä on keskeisen 
tärkeää, että jäsenvaltiot edistävät 
työehtosopimusneuvotteluja, jotta 
parannettaisiin työntekijöiden 
mahdollisuutta saada työehtosopimuksilla 
tarjottu vähimmäispalkkasuoja. 
Jäsenvaltiossa, joissa 
työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on 
suuri, on yleensä pienempi osuus 
matalapalkkaisia työntekijöitä ja 
korkeammat vähimmäispalkat. 
Jäsenvaltiossa, joissa on pieni osuus 
matalapalkkaisia työntekijöitä, 
työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on 
yli 70 prosenttia. Vastaavasti suurimmassa 
osassa jäsenvaltioita, joissa on korkeat 
vähimmäispalkat suhteessa 
mediaanipalkkaan, 
työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on 
yli 70 prosenttia. Kaikkia jäsenvaltioita 
olisi kannustettava edistämään 
työehtosopimusneuvottelujen yli 
90 prosentin kattavuutta, mutta niiden 
jäsenvaltioiden, joissa kattavuus jää tämän 
tason alle, olisi työmarkkinaosapuolia 
kuullen ja yhteisymmärryksessä niiden 
kanssa säädettävä helpottavia menettelyjä 
ja institutionaalisia järjestelyjä koskevasta 
kehyksestä, jolla mahdollistetaan 
työehtosopimusneuvottelujen edellytykset, 
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Tällainen kehys olisi perustettava lailla tai 
kolmikantasopimuksella.

tai tällaisen kehyksen vahvistamisesta. 
Tällainen kehys olisi perustettava 
kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vankat säännöt, menettelyt ja 
käytännöt lakisääteisten 
vähimmäispalkkojen määrittämiseksi ja 
päivittämiseksi ovat tarpeen, jotta päästään 
riittäviin vähimmäispalkkoihin ja suojataan 
samalla työpaikkoja ja yritysten, myös 
pienten ja keskisuurten yritysten, 
kilpailukykyä. Niihin sisältyy useita 
tekijöitä lakisääteisten 
vähimmäispalkkojen riittävyyden 
säilyttämiseksi, muun muassa riittävyyden 
arviointiin tarkoitetut kriteerit ja 
indikaattorit, säännölliset ja oikea-aikaiset 
päivitykset, neuvoa-antavat elimet ja 
työmarkkinaosapuolten osallistuminen. 
Työmarkkinaosapuolten oikea-aikainen ja 
tosiasiallinen osallistuminen on osa hyvää 
hallintotapaa, joka mahdollistaa tietoon 
perustuvan ja osallistavan 
päätöksentekoprosessin.

(20) Vankat säännöt, menettelyt ja 
käytännöt lakisääteisten 
vähimmäispalkkojen määrittämiseksi ja 
päivittämiseksi ovat tarpeen, jotta päästään 
riittäviin ja oikeudenmukaisiin 
vähimmäispalkkoihin ja suojataan samalla 
nykyisiä työpaikkoja ja luodaan uusia ja 
varmistetaan yritysten, myös pienten ja 
keskisuurten yritysten, yhdenvertainen 
kohtelu, tasapuoliset toimintaedellytykset 
ja kilpailukyky. Niihin sisältyy useita 
tekijöitä lakisääteisten 
vähimmäispalkkojen riittävyyden 
säilyttämiseksi, muun muassa riittävyyden 
arviointiin tarkoitetut kriteerit ja 
indikaattorit, säännölliset ja oikea-aikaiset 
päivitykset, neuvoa-antavat elimet ja 
työmarkkinaosapuolten osallistuminen. 
Työmarkkinaosapuolten oikea-aikainen, 
kattava ja tosiasiallinen osallistuminen on 
osa hyvää hallintotapaa, joka mahdollistaa 
tietoon perustuvan ja osallistavan 
päätöksentekoprosessin.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(21) Vähimmäispalkkoja pidetään 
riittävinä, jos ne ovat oikeudenmukaisia 
suhteessa maan palkkajakaumaan ja 
turvaavat kohtuullisen elintason. 
Lakisääteisten vähimmäispalkkojen 
riittävyys määritetään ottaen huomioon 
kansalliset sosioekonomiset olosuhteet, 
mukaan lukien työllisyyden kasvu, 
kilpailukyky sekä alueellinen ja 
toimialakohtainen kehitys. Niiden 
riittävyyttä olisi arvioitava ainakin 
suhteessa ostovoimaan, tuottavuuden 
kehitykseen sekä bruttopalkkojen tasoon, 
jakautumiseen ja kasvuun. Kansainvälisesti 
yleisesti käytettyjen indikaattoreiden, 
esimerkiksi 60 prosenttia bruttomääräisestä 
mediaanipalkasta ja 50 prosenttia 
bruttomääräisestä keskipalkasta, avulla 
voidaan arvioida vähimmäispalkan 
riittävyyttä suhteessa bruttopalkkojen 
tasoon.

(21) Vähimmäispalkkoja pidetään 
riittävinä ja oikeudenmukaisina, jos ne 
parantavat maan palkkajakaumaa ja 
turvaavat työntekijöille ja heidän 
perheilleen kohtuullisen elintason 
kokoaikaisen työsopimuksen perusteella. 
Lakisääteisten vähimmäispalkkojen 
riittävyys määritetään ottaen huomioon 
kansalliset sosioekonomiset olosuhteet, 
mukaan lukien työllisyyden kasvu, 
kilpailukyky sekä alueellinen ja 
toimialakohtainen kehitys. Niiden 
riittävyyttä olisi arvioitava ainakin 
suhteessa ostovoimaan sekä 
bruttopalkkojen tasoon, jakautumiseen ja 
kasvuun. Kansainvälisesti tunnustetun 
tason, joka on 60 prosenttia 
bruttomääräisestä mediaanipalkasta ja 
50 prosenttia bruttomääräisestä 
keskipalkasta, avulla voidaan arvioida 
vähimmäispalkan riittävyyttä suhteessa 
bruttopalkkojen tasoon. Lähes kaikissa 
jäsenvaltioissa, joissa on lakisääteinen 
vähimmäispalkka, tämä kohtuullisuuden 
raja jää saavuttamatta, ja niiden olisi 
mukautettava tasoa vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Vähimmäispalkkojen riittävyyden 
parantamiseksi kaikissa 
työntekijäryhmissä lakisääteisten 
vähimmäispalkkojen vaihtelut ja niistä 
tehtävät vähennykset olisi rajoitettava 
minimiin, ja olisi varmistettava, että 
työmarkkinaosapuolia kuullaan 
asianmukaisesti niiden määrittelyssä. 

(22) Vähimmäispalkkojen riittävyyden 
ja oikeudenmukaisuuden parantamiseksi 
ja varmistamiseksi kaikissa 
työntekijäryhmissä on tarpeen soveltaa 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. 
Kenenkään työntekijän jättämiselle 
lakisääteisen vähimmäispalkan 
ulkopuolelle ei ole perusteita. 
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Jotkin lakisääteisten vähimmäispalkkojen 
vähennykset saattavat olla perusteltuja 
oikeutetun tavoitteen vuoksi, esimerkiksi 
liikaa maksettujen määrien tai 
oikeusviranomaisen määräämien 
vähennysten perusteella. Toiset taas, 
kuten työn suorittamiseen tarvittaviin 
laitteisiin liittyvät vähennykset tai 
luontoisetuuksien vähennykset, kuten 
asumiseen liittyvät vähennykset, saattavat 
olla perusteettomia tai suhteettomia.

Lakisääteisten vähimmäispalkkojen 
vaihtelu sekä vähennykset, jotka johtavat 
lakisääteisen vähimmäispalkan 
alittumiseen, heikentävät työntekijöiden 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja 
tämän direktiivin tavoitetta. Työhön 
liittyviä kuluja, kuten työn suorittamiseen 
tarvittavia laitteita tai luontoisetuuksia, 
kuten asumiseen liittyviä kuluja, ei sen 
vuoksi saisi vähentää lakisääteisestä 
vähimmäispalkasta. Ylimääräisiä 
maksuja, kuten juomarahoja, 
ylityökorvauksia, 13. kuukauden palkkaa, 
lomarahoja ja bonuksia, ei saisi ottaa 
huomioon lakisääteisiä 
vähimmäispalkkoja laskettaessa.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Kansallisen lakisääteisen 
vähimmäispalkkakehyksen toimivuuden 
varmistamiseksi tarvitaan tehokas 
täytäntöönpanon valvontajärjestelmä, 
mukaan lukien valvonta ja paikan päällä 
tehtävät tarkastukset. 
Valvontaviranomaisten toiminnan 
tehostamiseksi tarvitaan myös tiivistä 
yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa, 
esimerkiksi siten, että puututaan kriittisiin 
haasteisiin, kuten alihankintaan, 
näennäisesti itsenäiseen 
ammatinharjoittamiseen tai 
kirjaamattomiin ylitöihin. Lisäksi 
työntekijöiden pitäisi saada helposti 
asianmukaista tietoa sovellettavista 
lakisääteisistä vähimmäispalkoista, jotta 
taataan työoloihin liittyvä riittävän tasoinen 
avoimuus ja ennustettavuus.

(23) Kansallisen lakisääteisen 
vähimmäispalkkakehyksen toimivuuden 
varmistamiseksi tarvitaan tehokas 
täytäntöönpanon valvontajärjestelmä, 
mukaan lukien seuranta ja paikan päällä 
tehtävät tarkastukset. 
Valvontaviranomaisten toiminnan 
tehostamiseksi tarvitaan myös tiivistä 
yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa, 
esimerkiksi siten, että puututaan kriittisiin 
haasteisiin, kuten alihankintaan, 
näennäisesti itsenäiseen 
ammatinharjoittamiseen tai 
kirjaamattomiin ylitöihin. Lisäksi 
työntekijöiden pitäisi saada helposti 
asianmukaista tietoa sovellettavista 
lakisääteisistä vähimmäispalkoista, jotta 
taataan työoloihin liittyvä riittävän tasoinen 
avoimuus ja ennustettavuus.

Or. en
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Lainsäädännössä tai 
työehtosopimuksissa vahvistetun 
vähimmäispalkkasuojan tehokas 
täytäntöönpano on keskeisen tärkeää 
julkisia hankintoja koskevien sopimusten 
ja käyttöoikeussopimusten 
täytäntöönpanossa. Tällaisten sopimusten 
toteuttamisessa tai niihin liittyvissä 
alihankintaketjuissa saatetaan olla 
noudattamatta kyseisen alan 
vähimmäispalkkasuojan vahvistavia 
työehtosopimuksia, minkä seurauksena 
työntekijöille maksettava palkka on alempi 
kuin alakohtaisessa työehtosopimuksessa 
sovittu. Tällaisten tilanteiden estämiseksi 
talouden toimijoiden on sovellettava 
työntekijöihinsä kyseisen alan ja 
maantieteelliseen alueen 
työehtosopimuksissa sovittuja palkkoja 
noudattaakseen työlainsäädännön alalla 
sovellettavia velvoitteita, joista säädetään 
julkisista hankinnoista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/24/EU40 18 artiklan 2 kohdassa ja 71 
artiklan 1 kohdassa, vesi- ja energiahuollon 
sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankinnoista annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2014/25/EU41 36 artiklan 2 
kohdassa ja 88 artiklan 1 kohdassa sekä 
käyttöoikeussopimusten tekemisestä 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2014/23/EU42 30 
artiklan 3 kohdassa ja 42 artiklan 1 
kohdassa.

(24) Lainsäädännössä tai 
työehtosopimuksissa vahvistetun 
vähimmäispalkkasuojan tehokas 
täytäntöönpano on keskeisen tärkeää 
julkisia hankintoja koskevien sopimusten 
ja käyttöoikeussopimusten 
täytäntöönpanossa. Tällaisten sopimusten 
toteuttamisessa tai niihin liittyvissä 
alihankintaketjuissa saatetaan olla 
tunnustamatta ammattiliittoja tai 
noudattamatta kyseisen alan 
vähimmäispalkkasuojan vahvistavia 
työehtosopimuksia, minkä seurauksena 
työntekijöille maksettava palkka on alempi 
kuin alakohtaisessa työehtosopimuksessa 
sovittu. Tällaisten tilanteiden estämiseksi 
talouden toimijoille on tiedotettava 
vähimmäispalkkasuojan 
täytäntöönpanosta ja heidän on oltava 
valmiita neuvottelemaan ammattiliittojen 
kanssa ja sovellettava työntekijöihinsä 
kyseisen alan ja maantieteelliseen alueen 
työehtosopimuksissa sovittuja palkkoja 
noudattaakseen työlainsäädännön alalla 
sovellettavia velvoitteita, joista säädetään 
julkisista hankinnoista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/24/EU40 18 artiklan 2 kohdassa ja 
71 artiklan 1 kohdassa, vesi- ja 
energiahuollon sekä liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden 
hankinnoista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/25/EU41 36 artiklan 2 kohdassa ja 
88 artiklan 1 kohdassa sekä 
käyttöoikeussopimusten tekemisestä 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2014/23/EU42 
30 artiklan 3 kohdassa ja 42 artiklan 
1 kohdassa.
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__________________ __________________
40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja 
direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja 
direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 
sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon 
sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta 
(EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/23/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1).

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Työntekijöiden pitäisi pystyä 
käyttämään puolustautumisoikeuttaan, jos 
heidän vahvistettua 
vähimmäispalkkasuojaa koskevia 
oikeuksiaan on rikottu. Sen estämiseksi, 
että työntekijät eivät voi käyttää 
oikeuksiaan, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että työntekijöillä on 
mahdollisuus tehokkaaseen ja 
puolueettomaan riitojenratkaisuun ja 
oikeus muutoksenhakuun, myös oikeus 
asianmukaiseen korvaukseen, sekä tehokas 
suoja vahinkoja vastaan, jos he päättävät 
käyttää puolustautumisoikeuttaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
työehtosopimuksissa määrättyjen erityisten 
oikeussuojakeinojen ja 
riitojenratkaisumenettelyjen, mukaan 

(26) Työntekijöille olisi tiedotettava 
heidän puolustautumisoikeudestaan, ja 
heidän pitäisi pystyä käyttämään sitä, jos 
heidän vahvistettua 
vähimmäispalkkasuojaa koskevia 
oikeuksiaan on rikottu. Sen estämiseksi, 
että työntekijät eivät voi käyttää 
oikeuksiaan, jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että työntekijöillä on 
mahdollisuus tehokkaaseen ja 
puolueettomaan riitojenratkaisuun ja 
oikeus muutoksenhakuun, myös oikeus 
asianmukaiseen korvaukseen, sekä tehokas 
suoja vahinkoja vastaan, jos he päättävät 
käyttää puolustautumisoikeuttaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
työehtosopimuksissa määrättyjen erityisten 
oikeussuojakeinojen ja 



PR\1228331FI.docx 21/44 PE689.873v02-00

FI

lukien kollektiivisten 
riitojenratkaisujärjestelmien, soveltamista.

riitojenratkaisumenettelyjen, mukaan 
lukien kollektiivisten 
riitojenratkaisujärjestelmien, kuten 
sovittelun vapaaehtoisen käytön, 
soveltamista. Jäsenvaltioiden olisi 
arvioitava, miten puolueetonta 
riitojenratkaisua voidaan edelleen 
parantaa yhteisymmärryksessä 
työmarkkinaosapuolten kanssa. 
Jäsenvaltioiden olisi varmistettava tämän 
direktiivin tehokas, oikea-aikainen, 
oikeasuhteinen ja varoittava 
täytäntöönpano kansallisen 
lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Uudistukset ja toimenpiteet, joita 
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet edistääkseen 
työntekijöiden riittävää 
vähimmäispalkkasuojaa, eivät ole olleet 
kattavia eivätkä järjestelmällisiä, joskin ne 
ovat olleet askel oikeaan suuntaan. 
Yksittäisillä mailla ei myöskään ole 
juurikaan halukkuutta parantaa 
vähimmäispalkkansa riittävyyttä ja 
kattavuutta, koska käsityksenä on, että se 
saattaa vaikuttaa kielteisesti niiden 
ulkoiseen kustannuskilpailukykyyn. 
Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, vaan 
ne voidaan laajuutensa ja vaikutustensa 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. 
Sen vuoksi unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden 

(28) Uudistukset ja toimenpiteet, joita 
jäsenvaltiot ovat toteuttaneet edistääkseen 
työntekijöiden riittävää 
vähimmäispalkkasuojaa, eivät ole olleet 
kattavia eivätkä järjestelmällisiä, joskin ne 
ovat olleet askel oikeaan suuntaan. 
Yksittäisillä jäsenvaltioilla ei myöskään 
ole juurikaan halukkuutta parantaa 
vähimmäispalkkansa riittävyyttä ja 
kattavuutta, koska käsityksenä on, että se 
saattaa vaikuttaa kielteisesti niiden 
ulkoiseen kustannuskilpailukykyyn. 
Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, vaan 
ne voidaan laajuutensa ja vaikutustensa 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. 
Sen vuoksi unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden 
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tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen. tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Tässä direktiivissä vahvistetaan 
vähimmäisvaatimukset, joten sillä ei 
puututa jäsenvaltioiden oikeuteen ottaa 
käyttöön ja pitää voimassa suotuisampia 
säännöksiä. Voimassa olevan kansallisen 
säädöskehyksen nojalla kertyneitä 
oikeuksia olisi sovellettava edelleen, ellei 
tällä direktiivillä oteta käyttöön 
suotuisampia säännöksiä. Tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa ei voida 
käyttää heikentämään voimassa olevia 
työntekijöiden oikeuksia, eikä se voi olla 
pätevä peruste työntekijöiden suojan 
yleisen tason heikentämiseksi tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa 
asioissa.

(29) Tässä direktiivissä vahvistetaan 
vähimmäisvaatimukset, joten sillä ei 
puututa jäsenvaltioiden oikeuteen ottaa 
käyttöön ja pitää voimassa suotuisampia 
säännöksiä, ja siinä kannustetaan niitä 
tähän. Voimassa olevan kansallisen 
säädöskehyksen nojalla kertyneitä 
oikeuksia olisi sovellettava edelleen, ellei 
tällä direktiivillä oteta käyttöön 
suotuisampia säännöksiä. Tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa ei voida 
käyttää heikentämään voimassa olevia 
työntekijöiden oikeuksia, eikä se voi olla 
pätevä peruste työntekijöiden suojan 
yleisen tason heikentämiseksi tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa 
asioissa.

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vahvistetaan vähimmäispalkkojen 
riittävät tasot;

(a) vahvistetaan vähimmäispalkkojen 
riittävät ja oikeudenmukaiset tasot 
kohtuullisen elintason turvaamiseksi 
työntekijöille;

Or. en
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Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) mahdollistetaan työntekijöille 
vähimmäispalkkasuoja 
työehtosopimuksissa määritettyjen 
palkkojen tai mahdollisen lakisääteisen 
vähimmäispalkan muodossa.

(b) mahdollistetaan kaikille 
työntekijöille vähimmäispalkkasuoja 
työehtosopimuksissa määritettyjen 
palkkojen, mahdollisen lakisääteisen 
vähimmäispalkan tai molempien 
muodossa;

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) edistetään ylöspäin suuntautuvaa 
sosiaalista lähentymistä unionissa.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden päätöstä asettaa 
lakisääteinen vähimmäispalkka tai edistää 
työehtosopimusten mukaisen 
vähimmäispalkkasuojan saatavuutta.

2. Tällä direktiivillä ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden päätöstä asettaa 
lakisääteinen vähimmäispalkka, edistää 
työehtosopimusten mukaisen 
vähimmäispalkkasuojan saatavuutta tai 
molempia.

Or. en
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämän direktiivin säännösten ei 
pidä katsoa velvoittavan jäsenvaltioita, 
joissa palkanmääritys on varmistettu 
yksinomaisesti työehtosopimuksilla, 
ottamaan käyttöön lakisääteistä 
vähimmäispalkkaa eikä tekemään 
työehtosopimuksista yleisesti sovellettavia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)  

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’työehtosopimusneuvotteluilla’ 
kaikkia neuvotteluja, jotka käydään 
yhtäältä työnantajan, työnantajien ryhmän 
tai yhden tai useamman työnantajajärjestön 
ja toisaalta yhden tai useamman 
työntekijäjärjestön välillä työolojen ja -
ehtojen määrittämiseksi ja/tai työnantajien 
ja työntekijöiden välisten suhteiden 
sääntelemiseksi ja/tai työnantajien tai 
niiden järjestöjen ja työntekijäjärjestön tai 
-järjestöjen välisten suhteiden 
sääntelemiseksi; ja/tai työnantajien tai 
niiden järjestöjen ja työntekijäjärjestön tai 
-järjestöjen välisten suhteiden 
sääntelemiseksi.

(3) ’työehtosopimusneuvotteluilla’ 
kaikkia neuvotteluja, jotka käydään 
yhtäältä työnantajan, työnantajien ryhmän 
tai yhden tai useamman työnantajajärjestön 
ja toisaalta yhden tai useamman 
ammattiliiton välillä työolojen ja -ehtojen 
määrittämiseksi ja/tai työnantajien ja 
työntekijöiden välisten suhteiden 
sääntelemiseksi ja/tai työnantajien tai 
niiden järjestöjen ja työntekijäjärjestön tai 
-järjestöjen välisten suhteiden 
sääntelemiseksi; ja/tai työnantajien tai 
niiden järjestöjen ja ammattiliittojen 
välisten suhteiden sääntelemiseksi.

Or. en
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Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’työehtosopimusneuvottelujen 
kattavuudella’ kansallisella tasolla niiden 
työntekijöiden osuutta, joihin 
työehtosopimusta sovelletaan.

(5) ’työehtosopimusneuvottelujen 
kattavuudella’ kansallisella tasolla niiden 
työntekijöiden osuutta, joihin korvauksia 
sääntelevää työehtosopimusta sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 
työmarkkinaosapuolia kuullen 
toteutettava työehtosopimusneuvottelujen 
kattavuuden lisäämiseksi ainakin seuraavat 
toimenpiteet:

1. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa 
toteutettava kollektiivisen 
neuvotteluoikeuden käyttämisen 
varmistamiseksi sekä 
työehtosopimusneuvottelujen kattavuuden 
lujittamiseksi ja lisäämiseksi ainakin 
seuraavat toimenpiteet:

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) edistettävä työmarkkinaosapuolten 
valmiuksien kehittämistä ja vahvistamista, 
jotta ne voivat osallistua palkanmääritystä 
koskeviin työehtosopimusneuvotteluihin 
alakohtaisella tai toimialojen välisellä 
tasolla;

(a) edistettävä työmarkkinaosapuolten 
valmiuksien kehittämistä ja vahvistamista 
entisestään, jotta ne voivat osallistua 
palkanmääritystä koskeviin 
työehtosopimusneuvotteluihin 
alakohtaisella tai toimialojen välisellä 
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tasolla;

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kannustettava 
työmarkkinaosapuolia rakentaviin, 
merkityksellisiin ja tietoon perustuviin 
palkkaneuvotteluihin.

(b) kannustettava 
työmarkkinaosapuolten välisiin 
rakentaviin, merkityksellisiin ja tietoon 
perustuviin palkkaneuvotteluihin.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) kiellettävä kaikki toimet, jotka 
heikentävät työntekijöiden oikeutta liittyä 
ammattiliittoon tai estävät sen, ja 
varmistettava, että kaikki työntekijät 
saavat tarvittavat tiedot oikeuksistaan;

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) varmistettava, että yritykset 
antavat ammattiliittojen edustajille 
asianmukaiset tiedot ja välineet, jotta 
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nämä voivat suorittaa tehtävänsä nopeasti 
ja tehokkaasti ottaen huomioon kyseisten 
yritysten koon ja valmiudet;

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b c) varmistettava, että ammattiliitoilla 
on oikeus päästä työpaikalle, myös 
digitaalisin keinoin, ja tavata työntekijöitä 
yksittäin tai yhdessä, myös työpaikalla.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, joissa 
työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on 
alle 70 prosenttia 2 artiklassa 
määritellyistä työntekijöistä, on lisäksi 
säädettävä kehyksestä, jolla 
mahdollistetaan 
työehtosopimusneuvottelujen edellytykset, 
joko lailla työmarkkinaosapuolten 
kuulemisen jälkeen tai niiden kanssa 
tehdyllä sopimuksella ja on laadittava 
toimintasuunnitelma 
työehtosopimusneuvottelujen 
edistämiseksi. Toimintasuunnitelma on 
julkistettava ja toimitettava Euroopan 
komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden, joissa 
työehtosopimusneuvottelujen kattavuus on 
alle 90 prosenttia työntekijöistä, on 
1 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden 
lisäksi varmistettava asianmukaiset 
edellytykset työehtosopimusneuvottelujen 
edistämiseksi, joko lailla 
työmarkkinaosapuolten kuulemisen jälkeen 
tai niiden kanssa tehdyllä sopimuksella. 
Kyseisten jäsenvaltioiden on 
työmarkkinaosapuolia kuultuaan tai 
niiden kanssa tehdyllä sopimuksella 
laadittava toimintasuunnitelma, jossa 
esitetään selkeä aikataulu ja konkreettisia 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
kunnioittaminen ja edistetään 
työehtosopimusneuvottelujen kattavuutta 
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ja nostetaan se asteittain vähintään 
90 prosenttiin. Toimintasuunnitelma on 
päivitettävä ainakin joka toinen vuosi, 
julkistettava ja toimitettava Euroopan 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi) – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2 a. Asianmukaisten edellytysten 
varmistamiseksi 
työehtosopimusneuvotteluille 
jäsenvaltioiden on varmistettava 
vähintään, että

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a) ammattiliitoilla on pääsy 
työpaikoille työntekijöiden 
järjestäytymistä ja työntekijöiden puolesta 
neuvottelemista ja työntekijöiden 
edustamista varten;

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta – b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b) toimet, joilla pyritään 
heikentämään 
työehtosopimusneuvotteluja tai 
edustavimpien ammattiliittojen 
allekirjoittamia työehtosopimuksia, 
estetään ja kielletään;

Or. en

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta – c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c) työehtosopimusneuvotteluihin 
osallistuvien tai niihin osallistumaan 
halukkaiden työntekijöiden ja 
ammattiliittojen edustajien syrjintä on 
ehkäisty tehokkaasti ja siltä suojellaan 
tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä 2 kohdassa tarkoitetulla 
toimintasuunnitelmalla pyritään 
lisäämään työehtosopimusneuvottelujen 
kattavuutta palkkojen osalta. Komissio 
seuraa edistymistä ja toimittaa asiaa 
koskevia tietoja Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle vähintään kerran vuodessa. 
Asianomaisen jäsenvaltion on tarvittaessa 
kuultava työmarkkinaosapuolia 
kansallisen toimintasuunnitelman 
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päivittämiseksi.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Riittävyys Riittävyys ja oikeudenmukaisuus

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, joissa on 
lakisääteinen vähimmäispalkka, on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan, että lakisääteisten 
vähimmäispalkkojen määrittämistä ja 
päivittämistä ohjataan riittävyyden 
edistämiseksi vahvistetuilla kriteereillä, 
jotta saavutetaan kohtuulliset työ- ja 
elinolot, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja 
ylöspäin suuntautuva lähentyminen. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä kriteerit 
kansallisten käytäntöjen mukaisesti joko 
asiaa koskevassa kansallisessa 
lainsäädännössä, toimivaltaisten elinten 
päätöksissä tai kolmikantasopimuksissa. 
Kriteerit on määriteltävä vakaasti ja 
selkeästi.

1. Jäsenvaltioiden, joissa on 
lakisääteinen vähimmäispalkka, on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla 
varmistetaan, että lakisääteisten 
vähimmäispalkkojen määrittämistä ja 
päivittämistä ohjataan riittävyyden ja 
oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi 
vahvistetuilla kriteereillä, jotta 
parannetaan työ- ja elinoloja, sosiaalista 
suojelua, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 
ylöspäin suuntautuvaa lähentymistä ja 
ehkäistään ja vähennetään köyhyyttä. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä kriteerit 
kansallisten käytäntöjen mukaisesti joko 
asiaa koskevassa kansallisessa 
lainsäädännössä, toimivaltaisten elinten 
päätöksissä tai kolmikantasopimuksissa. 
Kriteerit on määriteltävä vakaasti ja 
selkeästi.

Or. en
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lakisääteisen vähimmäispalkan 
ostovoima ottaen huomioon 
elinkustannukset ja verojen ja 
sosiaalietuuksien osuus;

(a) lakisääteisen vähimmäispalkan 
ostovoima ottaen huomioon 
elinkustannukset;

Or. en

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) työn tuottavuuden kehitys. Poistetaan. 

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on käytettävä 
suuntaa-antavia viitearvoja apuna 
arvioitaessa lakisääteisten 
vähimmäispalkkojen riittävyyttä suhteessa 
bruttopalkkojen yleiseen tasoon, 
esimerkiksi kansainvälisellä tasolla 
yleisesti käytettyjä viitearvoja.

3. Lakisääteisen vähimmäispalkan 
määrittäminen kuuluu edelleen 
jäsenvaltioiden toimivaltaan. 
Jäsenvaltioiden on 2 kohdassa 
tarkoitettujen kansallisten kriteerien 
perusteella vahvistettava kansalliset 
tavoitteet, jotka koskevat lakisääteisen 
vähimmäispalkan riittävyyttä kohtuullisen 
elintason varmistamiseksi työntekijöille. 
Vähimmäispalkkoja, jotka alittavat 
ohjeellisen viitearvon, joka on 
60 prosenttia bruttomediaanipalkasta ja 
50 prosenttia bruttokeskipalkasta, 
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pidetään riittämättöminä.

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on perustettava 
neuvoa-antavia elimiä antamaan 
toimivaltaisille viranomaisille neuvoja 
lakisääteisiin vähimmäispalkkoihin 
liittyvissä kysymyksissä.

5. Kunkin jäsenvaltion on 
perustettava tai nimettävä 
työmarkkinaosapuolet mukaan ottava 
neuvoa-antava elin antamaan 
toimivaltaisille viranomaisille neuvoja 
lakisääteisiin vähimmäispalkkoihin 
liittyvissä kysymyksissä. Kyseisellä 
elimellä on oltava riittävät resurssit tehdä 
tai teettää riippumatonta tutkimusta 
vähimmäispalkan muutosten 
vaikutuksista työntekijöihin ja yrityksiin.

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vaihtelu ja vähennykset Yhdenvertainen kohtelu ja vähennykset

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat sallia eri 
tasoisen lakisääteisen vähimmäispalkan 
tietyille työntekijäryhmille. Jäsenvaltioiden 
on pidettävä vaihtelu mahdollisimman 
pienenä ja varmistettava, että mahdollinen 
vaihtelu on syrjimätöntä, oikeasuhteista, 
ajallisesti rajoitettua tarpeen mukaan ja 
että se voidaan perustella objektiivisesti ja 
asianmukaisesti oikeutetulla tavoitteella.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu 
vähimmäispalkkasuojaa sovellettaessa. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
mahdollisia lakisääteisiä 
vähimmäispalkkoja sovelletaan kaikkiin 
työntekijöihin.

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat sallia lailla 
vähennyksiä, jotka alentavat työntekijöille 
maksettavaa korvausta niin, että se alittaa 
lakisääteisen vähimmäispalkan tason. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
lakisääteisistä vähimmäispalkoista 
tehtävät vähennykset ovat välttämättömiä, 
objektiivisesti perusteltuja ja 
oikeasuhteisia.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
ettei käytössä ole sellaisia vähennyksiä, 
kuten työhön liittyviä kuluja, jotka 
alentavat työntekijöille maksettavaa 
korvausta niin, että se alittaa lakisääteisen 
vähimmäispalkan tason. Ylimääräiset 
maksut, kuten juomarahat, 
ylityökorvaukset, 13. kuukauden palkka, 
lomarahat ja bonukset, jätetään 
huomiotta lakisääteisiä 
vähimmäispalkkoja laskettaessa.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Työmarkkinaosapuolten osallistuminen 
lakisääteisen vähimmäispalkan 

Työmarkkinaosapuolten osallistuminen 
lakisääteisten vähimmäispalkkojen 
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määrittämiseen ja päivittämiseen määrittämiseen ja päivittämiseen

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
työmarkkinaosapuolet osallistuvat 
oikea-aikaisesti ja tosiasiallisesti 
lakisääteisen vähimmäispalkan 
määrittämiseen ja päivittämiseen, myös 
osallistumalla 5 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettujen neuvoa-antavien elinten 
toimintaan ja erityisesti seuraaviin:

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että 
työmarkkinaosapuolet osallistuvat 
täysimääräisesti ja säännöllisesti 
oikea-aikaisesti ja tosiasiallisesti 
lakisääteisten vähimmäispalkkojen 
määrittämiseen ja päivittämiseen, myös 
osallistumalla 5 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun neuvoa-antavan elimen 
toimintaan ja erityisesti seuraaviin:

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) 5 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien ja suuntaa-antavien 
viitearvojen valinta ja soveltaminen 
lakisääteisen vähimmäispalkan tasojen 
määrittämistä varten;

(a) 5 artiklassa tarkoitettujen kriteerien 
ja suuntaa-antavien viitearvojen valinta ja 
soveltaminen lakisääteisen 
vähimmäispalkan tason määrittämistä 
varten;

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu 
lakisääteisen vähimmäispalkan tasojen 
päivittäminen;

(b) 5 artiklassa tarkoitettu lakisääteisen 
vähimmäispalkan päivittäminen;

Or. en

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 6 artiklassa tarkoitettujen 
lakisääteisen vähimmäispalkan 
vaihtelujen ja vähennysten 
vahvistaminen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa tapauksen 
mukaan seuraavat toimenpiteet, jotta 
parannetaan työntekijöiden pääsyä 
lakisääteisen vähimmäispalkkasuojan 
piiriin:

Jäsenvaltioiden on toteutettava yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa ainakin 
seuraavat toimenpiteet, jotta varmistetaan 
lakisääteisten vähimmäispalkkojen 
noudattaminen:

Or. en

Tarkistus 59

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

(1) vahvistetaan 
työsuojeluviranomaisten tai lakisääteisten 
vähimmäispalkkojen noudattamisesta 
vastaavien elinten suorittamaa valvontaa ja 
paikalla tehtäviä tarkastuksia. Valvonnan 
ja tarkastusten on oltava oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä;

(1) vahvistetaan 
työsuojeluviranomaisten tai lakisääteisten 
vähimmäispalkkojen noudattamisesta 
vastaavien elinten suorittamaa valvontaa ja 
tehostetaan paikalla tehtäviä tarkastuksia 
ja varmistetaan riittävien resurssien 
saatavuus varmistaen, että kyseiset 
valvonta ja tarkastukset ovat tehokkaita, 
varoittavia, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä;

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(3) varmistetaan, että lakisääteisiä 
vähimmäispalkkoja koskevat tiedot 
asetetaan julkisesti saataville selkeällä, 
kattavalla ja helposti saatavilla olevalla 
tavalla.

(3) varmistetaan, että lakisääteisiä 
vähimmäispalkkoja koskevat tiedot 
asetetaan julkisesti saataville selkeällä, 
kattavalla ja helposti saatavilla olevalla 
tavalla ja että työntekijöillä on 
mahdollisuus saada ohjeita, jos heidän 
työnantajansa laiminlyö lakisääteisen 
vähimmäispalkan maksamista koskevan 
vaatimuksen.

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) tarjotaan työntekijöille ja 
työnantajille molempien pyynnöstä 
mahdollisuus sovitteluun tai 
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riitojenratkaisuun.

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava direktiivin 
2014/24/EU, direktiivin 2014/25/EU ja 
direktiivin 2014/23/EU mukaisesti 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että talouden toimijat 
noudattavat hankinta- ja 
käyttöoikeussopimuksia toteuttaessaan 
työehtosopimuksissa asianomaiselle alalle 
ja maantieteelliselle alueelle vahvistettuja 
palkkoja ja mahdollisia lakisääteisiä 
vähimmäispalkkoja.

Jäsenvaltioiden on toteutettava direktiivien 
2014/24/EU, 2014/25/EU ja 2014/23/EU 
mukaisesti asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että talouden toimijat 
tunnustavat ammattiliitot ja tunnustavat 
työntekijöiden järjestäytymisoikeuden ja 
oikeuden osallistua 
työehtosopimusneuvotteluihin ja 
noudattavat hankinta- ja 
käyttöoikeussopimuksia toteuttaessaan 
lainsäädännössä tai työehtosopimuksissa 
asianomaiselle alalle tai maantieteelliselle 
alueelle vahvistettuja korvauksia ja muita 
työehtoja ja mahdollisia lakisääteisiä 
vähimmäispalkkoja sekä unionin, 
jäsenvaltioiden ja kansainvälistä 
sosiaalioikeutta.

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
maansa toimivaltaisten viranomaisten 
tehtäväksi kehittää toimivia 
tiedonkeruuvälineitä, joilla voidaan seurata 
vähimmäispalkkojen kattavuutta ja 
riittävyyttä.

1. Jäsenvaltioiden on annettava 
maansa toimivaltaisten viranomaisten 
tehtäväksi kehittää yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten kanssa toimivia 
tiedonkeruuvälineitä, joilla voidaan seurata 
vähimmäispalkkojen kattavuutta ja 
riittävyyttä.
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Or. en

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) voimassa olevat vaihtelut ja niiden 
piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) voimassa olevat vähennykset; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) työehtosopimusneuvottelujen 
kattavuuden aste.

iv) työehtosopimusneuvottelujen 
kattavuuden aste korvauksen osalta.

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) työehtosopimusneuvottelujen 
kattavuuden aste;

ii) työehtosopimusneuvottelujen 
kattavuuden aste korvauksen osalta;

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) kansalliset toimintasuunnitelmat:

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – b a alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) työehtosopimusneuvottelujen 
kattavuuden asteen lisäämiseksi 
toteutettujen toimenpiteiden ja aloitteiden 
edistyminen ja tehokkuus;

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta – b a alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) julkisia hankintoja koskevan 
politiikan vaikutus 
työehtosopimusneuvottelujen kattavuuden 
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asteen lisäämiseen;

Or. en

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että vähimmäispalkkasuojaa koskevat 
tiedot, mukaan lukien työehtosopimuksia 
ja niiden palkkoihin liittyviä määräyksiä 
koskevat tiedot, ovat avoimia ja julkisesti 
saatavilla.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio arvioi jäsenvaltioiden 
2 kohdassa tarkoitetuissa raporteissa 
toimittamat tiedot ja raportoi vuosittain 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4. Komissio arvioi jäsenvaltioiden 
2 kohdassa tarkoitetuissa raporteissa 
toimittamat tiedot ja toimittaa vuotuisen 
raportin Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. Euroopan parlamentti ja 
neuvosto voivat esittää huomautuksia 
tästä raportista.

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komission laatiman raportin 
perusteella Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 150 artiklan 

5. Komission laatimien raporttien 
käsittelemiseksi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
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mukaisesti perustettu työllisyyskomitea 
tarkastelee vuosittain palkanmääritystä 
koskevien työehtosopimusneuvottelujen 
edistämistä ja vähimmäispalkkojen 
riittävyyttä jäsenvaltioissa.

150 artiklassa tarkoitettu 
työllisyyskomitea tarkastelee vuosittain 
komission raportteja arvioidakseen 
palkanmääritystä koskevien 
työehtosopimusneuvottelujen edistämistä, 
kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
noudattamisen laajuutta ja laatua sekä 
työsopimusneuvottelujen kattavuuden 
lisääntymistä ja lakisääteisten 
vähimmäispalkkojen riittävyyttä ja 
oikeudenmukaisuutta jäsenvaltioissa 
tämän direktiivin mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että työntekijöillä, myös niillä, joiden 
työsuhde on päättynyt, on mahdollisuus 
tehokkaaseen ja puolueettomaan 
riitojenratkaisuun ja oikeus 
muutoksenhakuun, myös oikeus 
asianmukaiseen korvaukseen, jos heidän 
lakisääteistä vähimmäispalkkaa tai 
työehtosopimusten mukaista 
vähimmäispalkkasuojaa koskevia 
oikeuksiaan on rikottu, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta työehtosopimuksissa 
määrättyjen erityisten oikeussuojakeinojen 
ja riitojenratkaisumenettelyjen 
soveltamista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että työntekijöillä, myös niillä, joiden 
työsuhde on päättynyt, on mahdollisuus 
tehokkaaseen, oikea-aikaiseen ja 
puolueettomaan riitojenratkaisuun ja 
oikeus muutoksenhakuun, myös oikeus 
asianmukaiseen korvaukseen, jos heidän 
lakisääteistä vähimmäispalkkaa tai 
työehtosopimusten mukaista 
vähimmäispalkkasuojaa koskevia 
oikeuksiaan on rikottu, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tapauksen mukaan 
työehtosopimuksissa määrättyjen erityisten 
oikeussuojakeinojen ja 
riitojenratkaisumenettelyjen soveltamista.

Or. en

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet työntekijöiden, 
myös työntekijöiden edustajien, 
suojelemiseksi työnantajan harjoittamalta 
epäsuotuisalta kohtelulta tai epäsuotuisilta 
seurauksilta, jotka johtuvat työnantajaa 
kohtaan esitetystä valituksesta tai 
menettelystä, joka on pantu vireille 
lakisääteiseen vähimmäispalkkaan tai 
työehtosopimusten tarjoamaa 
vähimmäispalkkasuojaan liittyvien 
oikeuksien noudattamisen 
varmistamiseksi.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet työntekijöiden, 
myös työntekijöiden edustajien tai 
ammattiliittojen jäsenten, suojelemiseksi 
työnantajan tai kolmansien osapuolten 
harjoittamalta epäsuotuisalta kohtelulta tai 
epäsuotuisilta seurauksilta, jotka johtuvat 
työnantajaa kohtaan esitetystä valituksesta 
tai menettelystä, joka on pantu vireille 
sovellettavan lainsäädännön 
noudattamisen varmistamiseksi ja joka 
mahdollistaa lakisääteiseen 
vähimmäispalkkaan tai työehtosopimusten 
tarjoamaa vähimmäispalkkasuojaan 
liittyvien oikeuksien käyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat antaa tämän direktiivin 
täytäntöönpanon työmarkkinaosapuolten 
tehtäväksi, jos työmarkkinaosapuolet sitä 
yhdessä pyytävät. Tällöin jäsenvaltioiden 
on toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
direktiivillä tavoitellut tulokset taataan 
jatkuvasti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
työmarkkinaosapuolia kuullaan kattavasti 
ja oikea-aikaisesti tämän direktiivin 
täytäntöönpanemiseksi toteutettavista 
kansallisista toimenpiteistä, ja ne voivat 
antaa tämän direktiivin täytäntöönpanon 
työmarkkinaosapuolten tehtäväksi, jos 
työmarkkinaosapuolet sitä yhdessä 
pyytävät. Tällöin jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että direktiivillä 
tavoitellut tulokset taataan jatkuvasti.

Or. en
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Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi direktiivin [viisi vuotta sen 
jälkeen, kun se on saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä]. Komissio antaa 
sen jälkeen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa 
tarkastellaan direktiivin täytäntöönpanoa ja 
ehdotetaan tarvittaessa 
lainsäädäntömuutoksia.

Komissio arvioi direktiivin [kolme vuotta 
sen jälkeen, kun se on saatettu osaksi 
kansallista lainsäädäntöä]. Komissio antaa 
sen jälkeen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa 
tarkastellaan direktiivin täytäntöönpanoa ja 
ehdotetaan tarvittaessa 
lainsäädäntömuutoksia.

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämä direktiivi ei ole pätevä 
peruste heikentää jäsenvaltioiden 
työntekijöille jo myönnettyä suojan yleistä 
tasoa.

1. Tämä direktiivi ei ole pätevä 
peruste heikentää jäsenvaltioiden 
työntekijöille jo myönnettyä suojan yleistä 
tasoa, esimerkiksi alentaa palkkatasoa tai 
poistaa voimassa olevia lakisääteisiä 
vähimmäispalkkoja.

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
tässä direktiivissä säännellyistä 
kysymyksistä antamansa keskeiset 
kansalliset säännökset kirjallisina 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
tässä direktiivissä säännellyistä 
kysymyksistä antamansa keskeiset 
kansalliset säännökset sekä tiedot siitä, 
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komissiolle. miten työmarkkinaosapuolet on otettu 
mukaan saattamiseen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, kirjallisina komissiolle.

Or. en


