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TARKISTUKSET 

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 

valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

1 otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Ehdotus Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON ASETUS 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 

NEUVOSTON ASETUS 

Euroopan työviranomaisen perustamisesta Euroopan työ- ja 

sosiaaliturvaviranomaisen perustamisesta  

(ETA:n ja Sveitsin kannalta 

merkityksellinen teksti) 

(ETA:n ja Sveitsin kannalta 

merkityksellinen teksti) 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 a viite (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten 

oikeuksien pilarin, 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(1) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus, 

sijoittautumisen vapaus ja palvelujen 

tarjoamisen vapaus ovat Euroopan unionin 

toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT-

sopimukseen) kirjattuja unionin 

sisämarkkinoiden perusperiaatteita. 

(1) Sosiaalisten oikeuksien ja 

työoikeuksien suojelu, työntekijöiden 

vapaa liikkuvuus, sijoittautumisen vapaus 

ja palvelujen tarjoamisen vapaus ovat 

Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen (SEUT-sopimukseen) ja 

Euroopan unionin perusoikeuskirjaan 
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kirjattuja unionin sisämarkkinoiden 

perusperiaatteita. 

 

Tarkistus  4 

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 

korkean työllisyystason edistämiseen, 

riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, 

sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä 

korkeatasoisen koulutuksen edistämiseen ja 

ihmisten terveyden korkeatasoiseen 

suojeluun liittyvät vaatimukset. 

(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 

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  5 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilarissa korostetaan, että jokaisella on 

oikeus saada oikea-aikaista ja räätälöityä 

apua omien työllisyysnäkymiensä 

parantamiseksi ja itsensä työllistämisen 
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helpottamiseksi. Siinä painotetaan, että 

jokaisella on oikeus siirtää sosiaalista 

suojelua ja koulutusta koskevat etuudet 

työelämän muutostilanteissa. Siinä 

korostetaan, että nuorilla henkilöillä on 

oikeus täydennyskoulutukseen, 

oppisopimuskoulutukseen, harjoitteluun 

tai tasokkaaseen työtarjoukseen  ja että 

työttömillä on oikeus henkilökohtaiseen, 

jatkuvaan ja johdonmukaiseen tukeen. 

 

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 

näillä aloilla sekä soviteltava ja edistettävä 

ratkaisun löytämistä rajatylittävien riita-

asioiden tai työmarkkinahäiriöiden 

tapauksessa. 

(5) Koska unionin lainsäädännön 

tehokkaaseen täytäntöönpanoon liittyy 

monia haasteita työvoiman 

rajatylittävässä liikkuvuudessa ja 

sosiaaliturvan koordinoinnissa sekä 

unionin tasoisen yhteistyön parantamista 

koskevia huolia mainituilla aloilla, olisi 

perustettava Euroopan työ-ja 

sosiaaliturvaviranomainen, jäljempänä 

’työ-ja sosiaaliturvaviranomainen’, jotta 

voidaan vahvistaa luottamusta 

sisämarkkinoihin ja tehostaa liikkuvuutta, 

varsinkin työvoiman liikkuvuutta, ja 

rajatylittävää palvelujen tarjoamista. Työ-

ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi tuettava 

jäsenvaltioita ja komissiota pyrittäessä 

parantamaan työvoiman rajatylittävään 

liikkuvuuteen ja palvelujen rajatylittävään 

tarjoamiseen 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 ja 

vaikuttavan soveltamisen ja 

täytäntöönpanon varmistamiseksi näillä 

aloilla, tuettava työttömyyden torjuntaa 

sekä soviteltava ja edistettävä ratkaisun 

löytämistä rajatylittävien riita-asioiden tai 
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työmarkkinahäiriöiden tapauksessa. 

 

Tarkistus  7 

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) Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

toiminnan tehokkuuden varmistamiseksi 

on välttämätöntä määritellä selkeästi sen 

tarkoitus, ja tehtäviä ja vastuita on 

rajoitettava vastaavalla tavalla, jotta 

varmistetaan, että työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen tehtävät 

täydentävät jo olemassa olevien elinten 

tehtäviä. Työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen olisi hoidettava 

tehtäviään työvoiman rajatylittävän 

liikkuvuuden ja sosiaaliturvan 

koordinoinnin aloilla, mukaan luettuna 

työntekijöiden vapaa liikkuvuus, 

työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen 

jäsenvaltioon sekä palvelujen rajatylittävä 

tarjoaminen, kuten kuljetussektorilla. Sen 

olisi myös vahvistettava jäsenvaltioiden 

välistä yhteistyötä pimeän työn 

torjumisessa. Jos työ-ja 

sosiaaliturvaviranomainen tehtäviään 

hoitaessaan saa tietoonsa epäiltyjä 

sääntöjenvastaisuuksia, myös unionin 

lainsäädännön sellaisilla aloilla, jotka eivät 

kuulu sen soveltamisalaan, kuten 

työoloihin, työterveys- ja 

työturvallisuussääntöihin, pimeään työhön 

sekä oikeuksien ja etuuksien 

rajoittamiseen tai laittomasti maassa 

oleskelevien kolmannen maan kansalaisten 

työllistämiseen liittyviä rikkomuksia, sen 

pitäisi raportoida näistä tehokkaasti ja 

viipymättä ja tehdä niihin liittyvää 

yhteistyötä komission, toimivaltaisten 

unionin elinten ja kansallisten 

viranomaisten kanssa. 
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Tarkistus  8 

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 

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. 

(7) Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

pitäisi torjua sosiaalista polkumyyntiä ja 

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 

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. 

_________________ _________________ 

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 

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/54/EU, annettu 16 päivänä 

huhtikuuta 2014, työntekijöiden vapaan 

liikkuvuuden puitteissa työntekijöille 

myönnettyjen oikeuksien käyttämistä 
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helpottavista toimenpiteistä (EUVL L 128, 

30.4.2014, s. 8). 

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 

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). 

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/67/EU, annettu 15 päivänä 

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 46 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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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). 

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 

ammatinharjoittajiin ja heidän 

perheenjäseniinsä annetun asetuksen 

(ETY) N:o 1408/71 

täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 

27.3.1972, s. 1). 

48 Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, 

annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, 

sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 

yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 

työntekijöihin, itsenäisiin 

ammatinharjoittajiin ja heidän 

perheenjäseniinsä annetun asetuksen 

(ETY) N:o 1408/71 

täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 

27.3.1972, s. 1). 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Tässä tarkoituksessa työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen olisi 

panostettava huomattavasti 

kuljetussektoriin liittyvän unionin 

lainsäädännön tehokkuuden lisäämiseen 

ja parempaan täytäntöönpanoon. 

Kuljetussektorilla toimivien yritysten olisi 

voitava pyytää ja ottaa vastaan 

asianmukaista tietoa oikeuksistaan ja 

velvoitteistaan. Lisäksi vahvempi 

jäsenvaltioiden välinen yhteistyö tällä 

alalla johtaa parempaan 



 

PE625.406v02-00 10/67 AD\1169390FI.docx 

FI 

oikeusvarmuuteen ja edistää sen vuoksi 

Euroopan työvoiman liikkuvuutta. 

 

Tarkistus  10 

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) Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

perustamisesta ei pitäisi syntyä uusia 

oikeuksia tai velvollisuuksia 

yksityishenkilöille tai työnantajille, 

erityisesti pk-yrityksille, mukaan luettuna 

talouden toimijat tai voittoa tuottamattomat 

järjestöt, koska niiden olisi kuuluttava työ-

ja sosiaaliturvaviranomaisen toiminnan 

piiriin samalla tavalla kuin ne kuuluvat 

tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan 

unionin lainsäädännön piiriin. 

Työntekijöiden oikeuksia olisi kuitenkin 

parannettava huomattavasti. 

 

Tarkistus  11 

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”. 

(11) Sen varmistamiseksi, että 

yksityishenkilöt ja työnantajat voivat 

hyödyntää sosiaalisesti oikeudenmukaisia 

ja tehokkaita sisämarkkinoita, työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen olisi edistettävä 

niiden mahdollisuuksia liikkuvuuteen ja 

mahdollisuuksia tarjota palveluja ja palkata 

työntekijöitä kaikkialla unionissa 

huolehtimalla erityisesti vammaisten 

henkilöiden tai erityistarpeita omaavien 

esteettömyydestä. Tähän sisältyy 

yksityishenkilöiden rajatylittävän 

liikkuvuuden tukeminen helpottamalla 

rajatylittävää liikkuvuutta koskevien 

palvelujen, kuten työ-, harjoittelu- ja 

oppisopimuspaikkojen rajaylittävien 
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Työviranomaisen olisi myös pyrittävä 

parantamaan tietojen, 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. 

hakupalvelujen, saatavuutta edistämällä 

Europass-puitteiden käyttöä sekä 
edistämällä liikkuvuusjärjestelyitä, kuten 

”Eka Eures-työpaikka” ja ”ErasmusPro”, 

sekä kaikkien asiaankuuluvien 

palvelujen, kuten 

terveydenhoitopalvelujen, saatavuuden 

helpottaminen asuin- tai 

oleskelujäsenvaltioissa. Työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen olisi myös 

pyrittävä parantamaan tietojen, 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]. 

53 Asetus [yhteinen digitaalinen 

palveluväylä – COM(2017) 256]. 

 

Tarkistus  12 

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 

(12) Tätä varten työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen 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 
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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 

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. 

heidän perheenjäsentään tukevien elinten 

kanssa sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2011/24/EU nojalla 

nimettyjen terveydenhuollosta tietoa 

tarjoavien kansallisten yhteyspisteiden 

kanssa. 

_________________ _________________ 

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 

58 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä 
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maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien 

soveltamisesta rajatylittävässä 

terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, 

s. 45). 

maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien 

soveltamisesta rajatylittävässä 

terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, 

s. 45). 

59 COM(2016) 824 final ja COM(2016) 

823 final. 

 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(13) Työviranomaisen olisi tuettava 

yhteistyötä ja nopeaa tiedonvaihtoa 

jäsenvaltioiden välillä, jotta unionin 

lainsäädännön soveltaminen olisi 

oikeudenmukaista, yksinkertaista ja 

tehokasta. Työviranomaisen yhteydessä 

työskentelevien kansallisten 

yhteyshenkilöiden olisi yhdessä muun 

henkilöstön kanssa tuettava jäsenvaltioiden 

yhteistyövelvollisuuksien noudattamista, 

vauhditettava niiden välisiä vaihtoja 

viiveiden vähentämiseen tähtäävillä 

menettelyillä ja varmistettava yhteydet 

muihin kansallisiin yhteysvirastoihin ja -

elimiin ja yhteyspisteisiin, jotka on 

perustettu unionin lainsäädännön nojalla. 

Työviranomaisen olisi kannustettava 

innovatiivisten lähestymistapojen käyttöä 

tehokkaan ja tuloksellisen rajatylittävän 

yhteistyön aikaansaamiseksi, esimerkiksi 

sähköiset tiedonvaihtovälineet, kuten 

sosiaaliturvatietojen sähköinen 

vaihtojärjestelmä (EESSI) ja 

sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä 

(IMI), ja edistettävä kansallisen 

viranomaisten väliseen viestinvaihtoon 

käytettyjen menettelyjen digitalisoimista ja 

tietoteknisten välineiden parantamista.  

(13) Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

olisi parannettava yhteistyötä ja nopeaa 

tiedonvaihtoa jäsenvaltioiden välillä, jotta 

unionin lainsäädännön soveltaminen olisi 

oikeudenmukaista, yksinkertaista ja 

tehokasta. Työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen yhteydessä 

työskentelevien kansallisten 

yhteyshenkilöiden olisi yhdessä muun 

henkilöstön kanssa tuettava jäsenvaltioiden 

yhteistyövelvollisuuksien noudattamista, 

vauhditettava niiden välisiä vaihtoja 

viiveiden vähentämiseen tähtäävillä 

menettelyillä ja varmistettava yhteydet 

muihin kansallisiin yhteysvirastoihin ja -

elimiin ja yhteyspisteisiin, jotka on 

perustettu unionin lainsäädännön nojalla. 

Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi 

kannustettava erityisesti innovatiivisten 

lähestymistapojen käyttöä tehokkaan ja 

tuloksellisen rajatylittävän yhteistyön 

aikaansaamiseksi, esimerkiksi sähköiset 

tiedonvaihtovälineet, kuten 

sosiaaliturvatietojen sähköinen 

vaihtojärjestelmä (EESSI) ja 

sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä 

(IMI), ja edistettävä kansallisen 

viranomaisten väliseen viestinvaihtoon 

käytettyjen menettelyjen digitalisoimista ja 

tietoteknisten välineiden parantamista.  
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Tarkistus  14 

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 tukea 

oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 

käyttävien henkilöiden sosiaalisten ja 

työoikeuksien suojelua ja torjua työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen 
soveltamisalaan kuuluvaan unionin 

lainsäädäntöön liittyviä 

sääntöjenvastaisuuksia, joilla on 

rajatylittävä ulottuvuus, työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen olisi tuettava 

kansallisia viranomaisia ja 

työmarkkinaosapuolia kansallisten, 

samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten 

suorittamisessa, mukaan luettuna 

helpottamalla direktiivin 2014/67/EU 

10 artiklan mukaisten tarkastusten 

tekemistä. Tällaiset tarkastukset olisi 

tehtävä yhden tai useamman jäsenvaltion 

pyynnöstä ja niiden suostumuksella. Työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen olisi tarjottava 

strategista, logistista ja teknistä tukea 

jäsenvaltioille, jotka osallistuvat 

samanaikaisiin tai yhteisiin tarkastuksiin, 

luottamuksellisuutta ja tietosuojaa 

koskevia vaatimuksia täysin noudattaen. 

Tarkastukset on suoritettava asianomaisen 

jäsenvaltion suostumuksella ja täysin sen 

jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 

puitteissa, jonka alueella tarkastus 

suoritetaan, ja kyseisen jäsenvaltion olisi 

toteutettava seurantatoimia samanaikaisten 

tai yhteisten tarkastusten tulosten 

perusteella kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti. 
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Tarkistus  15 

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 

ja järkeistettävä tiedonkeruutoimia, joista 

säädetään sen soveltamisalaan kuuluvassa 

asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä. 

Tästä ei aiheudu uusia 

raportointivelvollisuuksia jäsenvaltioille. 

(15) Jotta voitaisiin seurata syntymässä 

olevia suuntauksia, haasteita tai aukkoja, 

puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia 
työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan 

koordinoinnin alalla sekä muilla 

asiaankuuluvilla aloilla, työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen olisi 

kehitettävä analyyttisiä ja 

riskinarviointivalmiuksia. Tähän pitäisi 

sisältyä työmarkkina-analyysien ja -

tutkimusten sekä vertaisarviointien 

tekeminen. Työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen olisi seurattava 

mahdollista epätasapainoa, joka liittyy 

ammattitaidon ja työvoiman rajatylittävään 

liikkumiseen, mukaan luettuna 

mahdollinen vaikutus alueelliseen 

yhteenkuuluvuuteen. Työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen olisi myös 

tuettava direktiivin 2014/67/EU 

10 artiklassa tarkoitettua riskinarviointia. 

Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 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 työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen 
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen olisi myös 

helpotettava ja järkeistettävä 

tiedonkeruutoimia, joista säädetään sen 

soveltamisalaan kuuluvassa asiaan 

liittyvässä unionin lainsäädännössä. Tästä 

ei aiheudu uusia raportointivelvollisuuksia 

jäsenvaltioille. 
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Tarkistus  16 

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) Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

olisi tarjottava foorumi soveltamisalaansa 

kuuluvaan unionin lainsäädäntöön 

liittyvien jäsenvaltioiden välisten riita-

asioiden ratkaisemista varten. Tämän olisi 

perustuttava sosiaaliturvan koordinoinnin 

alalla käytössä oleviin demokraattisiin 

vuoropuhelu- ja sovittelumekanismeihin, 

joita jäsenvaltiot arvostavat60 ja joiden 

merkityksen tuomioistuin on todennut61. 

Jäsenvaltioiden olisi voitava viedä asioita 

työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

käsittelyyn riitojen ratkaisemiseksi. Työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen 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 työ-

ja sosiaaliturvaviranomaisen olisi 

saatettava tällaiset tapaukset. Solvit-

verkoston olisi voitava saattaa työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen käsiteltäväksi 

tapaukset, joissa ongelmaa ei voida 

ratkaista kansallisten hallintojen välisten 

erimielisyyksien vuoksi. 

 _________________ 

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, 

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, 
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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. 

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  17 

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. 

(18) Helpottaakseen 

työmarkkinasopeutusten hallinnointia työ-

ja sosiaaliturvaviranomaisen 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. Työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen olisi myös 

helpotettava tällaista yhteistyötä sellaisten 

työnsaantia ja sosiaalisia oikeuksia 

koskevien rakenteellisten ongelmien 

ratkaisemiseksi, jotka johtuvat 

kansallisten järjestelmien 

epäyhtenäisyyksistä, kuten eroissa 

eläkeiässä, itsenäisten 

ammatinharjoittajien mahdollisuuksissa 

saada etuuksia tai vammaisen henkilön 

työkyvyn arvioimisessa. 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 
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 

(21) Jäsenvaltioiden, 

työmarkkinaosapuolten, Euroopan 

parlamentin nimeämien asiantuntijoiden 
ja komission olisi oltava edustettuina 

hallintoneuvostossa, jotta ne voivat 

varmistaa työ-ja 
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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. 

sosiaaliturvaviranomaisen tehokkaan 

toiminnan. Hallintoneuvoston 

kokoonpanossa, myös puheenjohtajien 

valinnassa, olisi otettava huomioon 

sukupuolten tasapuolinen edustus, 

kokemus ja pätevyys. Työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen tehokkaan ja 

tuloksellisen toiminnan takaamiseksi 

hallintoneuvoston olisi hyväksyttävä 

vuotuinen työohjelma, suoritettava työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen talousarvioon 

liittyvät tehtävänsä, hyväksyttävä työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaiseen sovellettavat 

varainhoitosäännöt, nimitettävä 

toimitusjohtaja ja vahvistettava menettelyt, 

joiden mukaisesti toimitusjohtaja tekee työ-

ja sosiaaliturvaviranomaisen operatiivisia 

tehtäviä koskevat päätökset. Edustajat 

unionin jäsenvaltioiden ulkopuolisista 

maista, jotka soveltavat työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen 
soveltamisalaan kuuluvia unionin sääntöjä, 

voivat osallistua hallintoneuvoston 

kokouksiin tarkkailijoina. 

 

Tarkistus  19 

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 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-

(23) Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

olisi turvauduttava asiaankuuluvien 

sidosryhmien asiantuntemukseen sen 

soveltamisalaan kuuluvilla aloilla 

sidosryhmien edustajien ryhmän kautta. 

Tämän ryhmän jäsenten olisi edustettava 

unionin ja jäsenvaltioiden tason 

työmarkkinaosapuolia ja 

kansalaisjärjestöjä osana avointa ja 

säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen 

ja kansalaisyhteiskunnan kanssa SEUT-

sopimuksen 11 artiklan 1 ja 2 kohdan 

mukaisesti. Tehtäviään suorittaessaan 

sidosryhmien edustajien ryhmän olisi 

otettava asianmukaisesti huomioon 

asetuksella (EY) N:o 883/2004 perustetun 
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antavan komitean lausunnot ja 

hyödynnettävä niiden asiantuntemusta. 

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  20 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 24 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(24) Työviranomaisen täydellisen 

itsemääräämisoikeuden ja 

riippumattomuuden varmistamiseksi sille 

olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot 

ovat peräisin unionin yleisestä 

talousarviosta, jäsenvaltioiden 

mahdollisista vapaaehtoisista 

maksuosuuksista ja työviranomaisen 

työhön osallistuvien kolmansien maiden 

mahdollisista maksuosuuksista. 

Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 

perustelluissa tapauksissa työviranomaisen 

pitäisi pystyä myös vastaanottamaan 

valtuutussopimuksia tai kertaluonteisia 

avustuksia ja veloittamaan julkaisuistaan 

tai tarjoamistaan palveluista. 

(24) Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

täydellisen itsemääräämisoikeuden ja 

riippumattomuuden varmistamiseksi sille 

olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot 

ovat peräisin unionin yleisestä 

talousarviosta, jäsenvaltioiden 

mahdollisista vapaaehtoisista 

maksuosuuksista ja työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen työhön 

osallistuvien kolmansien maiden 

mahdollisista maksuosuuksista. Työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen talousarviossa 

on painotettava tuloksia. 
Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti 

perustelluissa tapauksissa työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen pitäisi pystyä 

myös vastaanottamaan 

valtuutussopimuksia tai kertaluonteisia 

avustuksia ja veloittamaan julkaisuistaan 

tai tarjoamistaan palveluista. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(30) Työviranomaisen olisi tehtävä 

yhteistyötä muiden unionin virastojen 

kanssa, etenkin työllisyys- ja 

(30) Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

olisi tehtävä yhteistyötä muiden unionin 

virastojen kanssa, etenkin työllisyys- ja 
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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). 

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, korruption 

ja ihmiskaupan torjumisen alalla Euroopan 

unionin lainvalvontayhteistyövirasto 

(Europol) ja Euroopan unionin 

rikosoikeudellisen yhteistyön virasto 

(Eurojust) sekä muut aktiivisesti oikeus- ja 

sisäasioiden alalla toimivat EU:n virastot, 

kuten Euroopan unionin 

perusoikeusvirasto (FRA), Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO), 

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 

alueeseen liittyvien laaja-alaisten 

tietojärjestelmien operatiivisesta 

hallinnoinnista vastaava eurooppalainen 

virasto (eu-LISA), Euroopan 

huumausaineiden ja niiden väärinkäytön 

seurantakeskus (EMCDDA), Euroopan 

tasa-arvoinstituutti (EIGE), Euroopan 

unionin lainvalvontakoulutusvirasto 

(CEPOL) ja ihmiskaupan torjunnan EU-

koordinaattori. Yhteistyö ei edellytä työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen toimien ja 

muiden unionin virastojen toimintojen 

päällekkäisyyttä. 

 

Tarkistus  22 

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 

(31) Tuodakseen työvoiman 

rajatylittävän liikkuvuuden alalla toimivien 

virastojen toimintaan operatiivisen 

ulottuvuuden työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen olisi otettava 
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(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 

parlamentin ja neuvoston päätöksellä (EU) 

2016/34469 perustetun pimeän työn 

vastaista yhteistyötä edistävän 

eurooppalaisen foorumin tehtävät. 

Työviranomaisen perustamisen myötä 

nämä elimet olisi lakkautettava. 

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 parlamentin ja neuvoston 

päätöksellä (EU) 2016/34469 perustetun 

pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän 

eurooppalaisen foorumin tehtävät. Työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen perustamisen 

myötä nämä elimet olisi siirrettävä ja 

integroitavatyö-ja 

sosiaaliturvaviranomaiseen. 

_________________ _________________ 

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). 

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  23 

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 

(32) Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

olisi tehtävä yhteistyötä asetuksella 

(EY) N:o 883/2004 perustetun 

sosiaaliturvajärjestelmien 

yhteensovittamista käsittelevän 

hallintotoimikunnan, jäljempänä 

’hallintotoimikunta’, kanssa, ja sen olisi 

voitava osallistua hallintotoimikunnan ja 

sen komiteoiden kokouksiin. 
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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 

tietojenkäsittelyn teknisen toimikunnan 

toiminnan siltä osin kuin on kyse näiden 

asetusten soveltamista helpottaviin 

sähköisiin tiedonvaihto- ja 

tietotekniikkavälineisiin liittyvistä 

seikoista. 

 

Tarkistus  24 

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 asetuksia 

(EY) N:o 883/2004, (EU) N:o 492/2011 ja 

(EU) 2016/589 olisi muutettava ja 

päätökset 2009/17/EY ja (EU) 2016/344 

olisi kumottava. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(37) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 

tunnustettuja periaatteita, sellaisina kuin 

niihin viitataan Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 6 artiklassa, 

(37) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 

Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 

tunnustettuja periaatteita, sellaisina kuin 

niihin viitataan Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 6 artiklassa, sekä 

kunnioitetaan täysimääräisesti 

sovellettavaa kansainvälistä työoikeutta ja 

ihmisoikeuksia, Siinä otetaan huomioon 
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myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien 

pilari. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 37 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (37 a) Parlamentin olisi osallistuttava 

järjestelmällisesti ja tasapuolisesti 

komission ja neuvoston kanssa työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen sijaintia 

koskevien valintakriteerien 

määrittämiseen ja painottamiseen; 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kohde ja soveltamisala Perustaminen ja toimiala 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tällä asetuksella perustetaan 

Euroopan työviranomainen, jäljempänä 

’työviranomainen’. 

1. Tällä asetuksella perustetaan 

Euroopan työ-ja 

sosiaaliturvaviranomainen, jäljempänä 

’työ- ja sosiaaliturvaviranomainen’. 
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Tarkistus  29 

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. Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen 

on edistettävä osaltaan unionin työ- ja 

sosiaalilainsäädännön johdonmukaista, 

tehokasta ja vaikuttavaa soveltamista sekä 

sosiaaliturvan yhtäläistä saatavuutta ja 

kaikkien oikeuttaan vapaaseen 

liikkuvuuteen käyttävien henkilöiden 

asianmukaista sosiaalista suojelua. Työ- 

ja sosiaaliturvaviranomaisen on 

avustettava jäsenvaltioita ja komissiota 

asioissa, jotka liittyvät työvoiman 

rajatylittävään liikkuvuuteen ja 

sosiaaliturvajärjestelmien 

yhteensovittamiseen unionissa. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen 

on helpotettava ja tuettava 

jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten, 

muiden sidosryhmien ja komission 

vahvistettua yhteistyötä kaikissa työtä ja 

sosiaalialaa koskevissa kysymyksissä, 

joilla on rajatylittävä ulottuvuus. Työ- ja 

sosiaaliturvaviranomaisen tehtävien 

toteuttamiseen osallistuminen ei vaikuta 

jäsenvaltioiden toimivaltaan ja 

velvoitteisiin, jotka perustuvat muun 

muassa asiaankuuluviin ja sovellettaviin 

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 

yleissopimuksiin, kuten 

ammattientarkastusta teollisuudessa ja 

kaupassa koskevaan yleissopimukseen 

nro 81, eikä se vaikuta millään tavoin 

niiden jäsenvaltioissa ja unionissa 

tunnustettujen perusoikeuksien 
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käyttämiseen, jotka liittyvät 

työehtosopimusten neuvotteluoikeuksiin 

kansallisen lainsäädännön ja käytännön 

mukaisesti, eikä jäsenvaltioiden 

toimivaltaan säännellä, sovitella tai 

seurata kansallisia työmarkkinasuhteita, 

erityisesti työehtosopimusten 

neuvotteluoikeuden ja työtaisteluoikeuden 

käytön osalta. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Tämä asetus ei rajoita kansallisten 

työmarkkinajärjestelmien 

monimuotoisuuden ja 

työmarkkinaosapuolten itsenäisyyden 

kunnioittamiseen, joka tunnustetaan 

SEUT-sopimuksessa nimenomaisesti. 

Työ- ja sosiaaliturvaviranomainen edistää 

ja parantaa osaltaan unionin ja 

kansallisen lainsäädännön 

täytäntöönpanoa EU:n perusoikeuskirjan 

ja kansainvälisesti sovellettavien 

työelämän normien mukaisesti: 

 a) varmistamalla henkilöiden vapaan 

liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden ja 

palvelujen tarjoamisen vapauden; 

 b) takaamalla henkilöiden yhdenvertaisen 

kohtelun ja oikeudenmukaisen 

rajatylittävän kilpailun; 

 c) ehkäisemällä ja paljastamalla 

rajatylittäviä sosiaaliturvaan liittyviä 

petoksia, väärinkäytöksiä ja virheitä ja 

asettamalla niihin syyllistyneitä 

syytteeseen; 

 d) ehkäisemällä ja torjumalla pimeää 

työtä sekä edistämällä pimeästä työstä 

ilmoittamista varmistaen samalla 

sovellettavien työntekijöiden oikeuksien 

noudattamisen; 
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 e) tukemalla rajatylittäviä syytetoimia 

sekä sakkojen ja seuraamusten 

täytäntöönpanoa työ- ja sosiaaliasioissa; 

 f) helpottamalla sosiaaliturvajärjestelmien 

koordinointia EU:ssa. 

 

Tarkistus  32 

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 

Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

tarkoituksena on edistää muuta kuin 

epävarmaa ja sosiaalisesti 

oikeudenmukaista liikkuvuutta, varsinkin 

työvoiman liikkuvuutta ja palvelujen 

rajatylittävää tarjoamista sisämarkkinoilla. 

Tätä varten työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen on 

a) helpotettava yksityishenkilöiden ja 

työnantajien kannalta oikeuksia ja 

velvollisuuksia koskevien tietojen sekä 

asiaa koskevien palvelujen saatavuutta; 

a) helpotettava yksityishenkilöiden, 

työnantajien ja työmarkkinaosapuolten 

kannalta oikeuksia ja velvollisuuksia 

koskevien tietojen sekä asiaa koskevien 

palvelujen saatavuutta; 

b) tuettava yhteistyötä jäsenvaltioiden 

välillä asiaa koskevan unionin 

lainsäädännön rajatylittävässä 

täytäntöönpanossa, myös helpottamalla 

yhteisiä tarkastuksia; 

b) edistettävä, parannettava ja 

tuettava jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä 

niiden sitoumuksissa varmistaa parempi 

yhteistyö asiaa koskevan unionin 

lainsäädännön johdonmukaisessa, 

tehokkaassa ja vaikuttavassa 

rajatylittävässä täytäntöönpanossa, myös 

antamalla teknistä ja logistista tukea sekä 

koulutusta yhdistettyjen yhteisten 

tarkastusten helpottamiseksi; 

 b a) valvottava unionin lainsäädännön 

soveltamista työvoiman liikkuvuuden 

alalla sekä tutkittava lainsäädännön 

rikkomisia, kuten sosiaaliturvaan liittyviä 

petoksia, liikkuvien työntekijöiden, myös 

kausityöntekijöiden, rajatyöntekijöiden ja 

lähetettyjen työntekijöiden työvoiman 
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liikkuvuuteen liittyvien oikeuksien 

rikkomista ja väärinkäyttöä, syrjintää, 

vilpillisiä työsopimuksia ja työvoiman 

hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa; 

c) soviteltava ja helpotettava 

ratkaisun löytymistä kansallisten 

viranomaisten välisissä rajaylittävissä 

riita-asioissa tai työmarkkinahäiriöissä. 

c) jäsenvaltioiden pyynnöstä 

toimittava sovittelijana kansallisten 

viranomaisten välillä ja autettava 

ratkaisemaan työmarkkinahäiriöitä tai 

rajatylittäviä ongelmia 

täytäntöönpanossa, rajoittamatta 

kansallisten työmarkkinajärjestelmien 

monimuotoisuutta, 

työmarkkinaosapuolten 

riippumattomuutta tai  kollektiivista 

neuvotteluoikeutta; 

 c a) neuvottava komissiota ja 

jäsenvaltioita työttömyyden torjunnassa; 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Työviranomainen on unionin elin, 

joka on oikeushenkilö. 

1. Työ-ja sosiaaliturvaviranomainen 

on unionin erilliselin, joka on 

oikeushenkilö. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) helpotettava 6 ja 7 artiklan 

mukaisesti yksityishenkilöiden ja 

työnantajien tiedonsaantia rajatylittäviin 

tilanteisiin liittyvistä oikeuksista ja 

velvollisuuksista sekä työvoiman 

rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien 

palvelujen saantia; 

a) helpotettava ja parannettava 6 ja 

7 artiklan mukaisesti yksityishenkilöiden, 

työnantajien ja työmarkkinaosapuolten 

tiedonsaantia vapaata liikkuvuutta 

koskeviin rajatylittäviin tilanteisiin 

liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista 

sekä asiaan liittyvien palvelujen saantia, 

myös sosiaalipalvelujen ja erityisesti 

terveydenhuoltoon ja työvoiman 

rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvien 
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palvelujen saantia; 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) helpotettava 8 artiklan mukaisesti 

yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kansallisten 

viranomaisten välillä asiaa koskevan 

unionin lainsäädännön täytäntöönpanon 

tehostamiseksi; 

b) edistettävä, helpotettava ja tuettava 

8 artiklan mukaisesti yhteistyötä ja 

tiedonvaihtoa kansallisten viranomaisten 

välillä asiaa koskevan unionin 

lainsäädännön täytäntöönpanon 

tehostamiseksi ja työttömyyden 

torjumiseksi tehokkaasti; 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

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; 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

d) tehtävä 11 artiklan mukaisesti 

analyysejä ja riskinarviointeja työvoiman 

rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvistä 

seikoista; 

d) käynnistettävä 11 artiklan 

mukaisesti analyysejä ja tehtävä 

riskinarviointeja työvoiman liikkuvuuteen 

sisämarkkinoilla liittyvistä seikoista ja 

annettava lausuntoja ja suosituksia; 
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Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) tuettava 12 artiklan mukaisesti 

jäsenvaltioiden valmiuksien kehittämistä 

siltä osin kuin on kyse asiaa koskevan 

unionin lainsäädännön tehokkaasta 

täytäntöönpanosta; 

e) annettava suuntaviivoja ja 

tulkintaa koskevia lausuntoja asiaa 

koskevasta unionin lainsäädännöstä ja 

tuettava 12 artiklan mukaisesti 

jäsenvaltioiden sekä kaikkien 

asiaankuuluvien työmarkkinaosapuolten 

ja sidosryhmien valmiuksien kehittämistä 

siltä osin kuin on kyse asiaa koskevan 

unionin lainsäädännön tehokkaasta 

noudattamisesta, täytäntöönpanosta ja 

valvonnasta; 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – f alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

f) soviteltava 13 artiklan mukaisesti 

jäsenvaltioiden viranomaisten välisiä riita-

asioita, jotka liittyvät asiaa koskevan 

unionin lainsäädännön soveltamiseen; 

f) soviteltava 13 artiklan mukaisesti 

jäsenvaltioiden viranomaisten välisiä riita-

asioita, jotka liittyvät asiaa koskevan 

unionin lainsäädännön soveltamiseen ja 

osallistuttava tarvittaessa päätöksellä 

riita-asioiden ratkaisuun; 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 f a) soviteltava 13 a artiklan 

mukaisesti henkilöiden ja jäsenvaltioiden 

viranomaisten välisiä riita-asioita, jotka 

liittyvät asiaa koskevan unionin 

lainsäädännön soveltamiseen; 
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Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – g alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

g) helpotettava 14 artiklan mukaisesti 

yhteistyötä asiaan liittyvien sidosryhmien 

välillä rajatylittävien 

työmarkkinahäiriöiden tapauksessa. 

g) helpotettava 14 artiklan mukaisesti 

yhteistyötä asiaan liittyvien sidosryhmien 

välillä rajatylittävien 

työmarkkinahäiriöiden tapauksessa ja 

helpotettava rajatylittävissä epävarmoissa 

työolosuhteissa olevien työntekijöiden 

tukemista; 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 g a) helpotettava asiaankuuluvien 

sidosryhmien välistä yhteistyötä sellaisten 

työnsaantiin ja sosiaalisiin oikeuksiin 

liittyvien rakenteellisten ongelmien 

tapauksessa, jotka johtuvat 

jäsenvaltioiden järjestelmien aukoista tai 

niiden välisistä ristiriidoista, 14 a artiklan 

mukaisesti; 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 g b) neuvottava Euroopan 

parlamenttia, neuvostoa ja komissiota 

tarpeellisiksi katsomissaan aloitteissa 

edistääkseen unionin lainsäädännön 

tehokasta täytäntöönpanoa ja valvontaa 

oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen 

harjoittavien henkilöiden osalta; 
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Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

6 artikla 6 artikla 

Työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta 

koskevat tiedot 

Työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta 

koskevat tiedot 

Työviranomaisen on parannettava 

yksityishenkilöille ja työnantajille 

tarjottavien tietojen saatavuutta, laatua ja 

käytettävyyttä työvoiman liikkuvuuden 

helpottamiseksi kaikkialla unionissa Eures-

verkostoa koskevan asetuksen (EU) 

2016/589 ja asetuksen [yhteinen 

digitaalinen palveluväylä – COM(2017) 

256] mukaisesti. Tätä varten 

työviranomaisen on 

Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on 

parannettava yksityishenkilöille, 

työnantajille ja työmarkkinaosapuolille 

tarjottavien tietojen saatavuutta, laatua ja 

käytettävyyttä työvoiman 

oikeudenmukaisen liikkuvuuden 

helpottamiseksi kaikkialla unionissa Eures-

verkostoa koskevan asetuksen 

(EU) 2016/589 ja asetuksen [yhteinen 

digitaalinen palveluväylä – 

COM(2017)0256] mukaisesti. Tätä varten 

työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on 

a) tarjottava työvoiman rajatylittävän 

liikkuvuuden kannalta asiaankuuluvaa 

tietoa yksityishenkilöiden oikeuksista ja 

velvollisuuksista; 

a) yhteistyössä asiasta vastaavien 

kansallisten viranomaisten kanssa 

tarjottava varsinkin työnantajille ja 

työmarkkinaosapuolille, työntekijöille ja 

työnhakijoille asiaankuuluvaa tietoa 

rajatylittävää liikkuvuutta harjoittavien 

yksityishenkilöiden kaikista oikeuksista ja 

velvollisuuksista, erityisesti työvoiman 

liikkuvuudesta, ottaen huomioon myös 

sosiaaliturvaoikeudet, sosiaalisen 

suojelun ja palvelujen rajatylittävän 

tarjoamisen; 

b) edistettävä mahdollisuuksia 

työntekijöiden liikkuvuuden tukemiseen, 

myös antamalla neuvoja yleisistä 

oppimismahdollisuuksista ja kielten 

opiskelusta; 

b) rahoitettava, tarjottava sekä 

järjestettävä ohjausta, neuvontaa ja 

koulutusta, mukaan lukien  alakohtaisia 

kielikursseja, työntekijöiden liikkuvuuden 

tukemiseksi; 

c) annettava työnantajille 

asiaankuuluvia tietoja 

työmarkkinasäännöistä ja elin- ja 

työoloista, jotka koskevat rajatylittävää 

liikkuvuutta harjoittavia työntekijöitä, 

mukaan luettuna lähetetyt työntekijät; 

c) yhteistyössä toimivaltaisten 

kansallisten viranomaisten kanssa 

annettava työnantajille sekä työntekijöille, 

työmarkkinaosapuolille ja 

asiaankuuluville sidosryhmille 

asiaankuuluvia tietoja nykyisistä 

työmarkkinasäännöistä ja muista palkan 

määrään vaikuttavista sosioekonomisista 
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tekijöistä, jotka koskevat rajatylittävää 

liikkuvuutta harjoittavia työntekijöitä, 

mukaan luettuna lähetetyt työntekijät; 

kaikilla unionin virallisilla kielillä; 

tarjottava suuntaa-antava 

palkanvertailulaskuri, joka näyttää 

lähetetyn työntekijän palkkatason 

vastaanottavassa jäsenvaltiossa 

työkomennusjakson aikana; 

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) toimittava läheisessä yhteistyössä 

jäsenvaltioiden ja toimivaltaisten 

kansallisten viranomaisten kanssa 
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; tätä varten työ- ja 

sosiaaliturvaviranomaisen on perustettava 

yhteisen eurooppalaisen verkkosivuston ja 

hallinnoitava tätä sivustoa, joka toimii 

keskitettynä yhteyspisteenä ja sisältää 

kaikki asiaankuuluvat tiedot direktiivin 

2014/67/EU 5 artiklassa tarkoitetuilta 

jokaiselta viralliselta kansalliselta 

verkkosivustolta; 

e) tuettava jäsenvaltioita 

asiaankuuluvien kansallisten 

tiedotuspalvelujen tarkkuuden, kattavuuden 

ja käyttäjäystävällisyyden parantamisessa 

asetuksessa [yhteinen digitaalinen 

palveluväylä – COM(2017) 256] 

säädettyjen laatuvaatimusten mukaisesti; 

e) tuettava jäsenvaltioita 

asiaankuuluvien kansallisten 

tiedotuspalvelujen tarkkuuden, kattavuuden 

ja käyttäjäystävällisyyden parantamisessa 

asetuksessa [yhteinen digitaalinen 

palveluväylä – COM(2017)0256] 

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 vapaaehtoiseen rajatylittävään 

liikkuvuuteen liittyvien tietojen ja 

palvelujen tarjoamisen järkeistämisessä ja 

parantamisessa ottaen täysin huomioon 

jäsenvaltioiden toimivaltuudet ja 

perusoikeudet. 
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Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta 

koskevien palvelujen saanti 

Työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta 

koskevien palvelujen ja muiden asiaan 

liittyvien palvelujen saanti 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

8 artikla 8 artikla 

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö ja 

tiedonvaihto 

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö ja 

tiedonvaihto 

1. 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. 

1. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

on helpotettava jäsenvaltioiden, 

työmarkkinaosapuolten ja 

asiaankuuluvien sidosryhmien välistä 

yhteistyötä ja autettava varmistamaan 

lainsäädännön noudattaminen, mukaan 

luettuna tiedonvaihto, sellaisena kuin se on 

määriteltynä työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen toimivallan 

piiriin kuuluvassa unionin lainsäädännössä, 

kunnioittaen asiaa koskevaa unionin 

tietosuojalainsäädäntöä ja 

perusoikeuksia. 

Tätä varten työviranomaisen on 

kansallisten viranomaisten pyynnöstä ja 

niiden välisen tiedonvaihdon 

vauhdittamiseksi 

Tätä varten työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen on pyynnöstä 

tai omasta aloitteestaan ja läheisessä 

yhteistyössä kansallisten viranomaisten 

kanssa niiden välisen tiedonvaihdon 

vauhdittamiseksi: 

a) autettava kansallisia viranomaisia 

yksilöimään asiaankuuluvat kansallisten 

viranomaisten yhteyspisteet muissa 

jäsenvaltioissa; 

a) autettava kansallisia viranomaisia 

yksilöimään asiaankuuluvat kansallisten 

viranomaisten yhteyspisteet muissa 

jäsenvaltioissa; 

b) helpotettava kansallisten 

viranomaisten välisten pyyntöjen ja 

b) helpotettava kansallisten 

viranomaisten välisten pyyntöjen ja 
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tiedonvaihdon seurantatoimia tarjoamalla 

logistista ja teknistä tukea, mukaan 

luettuna käännös- ja tulkkauspalvelut, ja 

vaihtamalla tapausten tilannetietoja; 

tiedonvaihdon seurantatoimia tarjoamalla 

logistista ja teknistä tukea, mukaan 

luettuna käännös- ja tulkkauspalvelut, ja 

vaihtamalla tapausten tilannetietoja 

virallisesti ja epävirallisesti tapauksen 

erityispiirteistä riippuen; 

c) edistettävä ja jaettava hyviä 

toimintatapoja; 

c) edistettävä ja jaettava hyviä 

toimintatapoja ottaen huomioon erityiset 

työehtosopimusten neuvotteluoikeudet 

jäsenvaltioissa; 

d) helpotettava seuraamusten ja 

sakkojen rajatylittäviä 

täytäntöönpanomenettelyjä; 

d) autettava asianomaisen 

jäsenvaltion pyynnöstä varmistamaan, 

että seuraamusten ja sakkojen 

rajatylittävien 

täytäntöönpanomenettelyjen koordinointi 

on tehokasta; 

e) raportoitava komissiolle 

neljännesvuosittain jäsenvaltioiden 

välisistä pyynnöistä, joita ei ole ratkaistu, 

ja saatettava ne tarpeen mukaan sovitteluun 

13 artiklan mukaisesti. 

e) raportoitava komissiolle, Euroopan 

parlamentille ja jäsenvaltioille 
neljännesvuosittain jäsenvaltioiden 

välisistä pyynnöistä, joita ei ole ratkaistu, 

ja saatettava ne tarpeen mukaan sovitteluun 

13 ja 13 a artiklan mukaisesti. 

 1 a Toimivaltaisten viranomaisten on 

työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen 

pyynnöstä toimitettava sille määritellyissä 

muodoissa kaikki tiedot, joita se tarvitsee 

tässä asetuksessa sille osoitettujen 

tehtävien hoitamiseen, edellyttäen että 

niillä on laillinen pääsy asiaankuuluviin 

tietoihin. Tietojen on oltava täsmällisiä, 

yhtenäisiä ja täydellisiä. Toimivaltaisen 

viranomaisen on toimitettava tiedot 

kahden kuukauden kuluessa ja 

kiireellisissä tapauksissa kahden 

työpäivän sisällä, sanotun kuitenkaan 

vaikuttamatta erityistapauksia 

käsittelevien jäsenvaltioiden 

harkintavaltaan. 

 1.b Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen 

on kansallisen viranomaisen 

asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä 

toimitettava kaikki tarvittavat tiedot, jotta 

kansallinen viranomainen voi hoitaa 

tehtävänsä, työ- ja 

sosiaaliturvaviranomaisen 

toimivaltuuksien rajoissa. 
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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. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

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. 

3. Työviranomaisen on edistettävä 

sähköisten välineiden ja menettelyjen 

käyttöä kansallisten viranomaisten 

välisessä viestinvaihdossa, mukaan 

luettuna sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) ja 

sosiaaliturvatietojen sähköinen 

vaihtojärjestelmä (EESSI). 

3. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

on edistettävä ja seurattava sähköisten 

välineiden ja menettelyjen asianmukaista 

käyttöä kansallisten viranomaisten 

välisessä viestinvaihdossa, mukaan 

luettuna sisämarkkinoiden 

tietojenvaihtojärjestelmä (IMI) ja 

sosiaaliturvatietojen sähköinen 

vaihtojärjestelmä (EESSI), ja tarjottava 

teknistä tukea ja asiantuntemusta. 

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. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

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 ja asianomaisille 

jäsenvaltioille raportteja näiden 

kehittämiseksi edelleen ja kunnioittaen 

asiaa koskevaa unionin 

tietosuojalainsäädäntöä ja 

perusoikeuksia. 

 4 a. Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen 

on pidettävä yllä sellaisia yrityksiä 

koskevaa unionin luetteloa, jotka eivät 

täytä asianmukaisia oikeudellisia 

vaatimuksia työvoiman 

oikeudenmukaisen ja muun kuin 

epävarman liikkuvuuden varmistamiseksi. 

Unionin luettelo julkaistaan 

mahdollisimman suuren avoimuuden 

varmistamiseksi. Luettelo perustuu 

yhteisiin kriteereihin, ja sitä päivitetään 

säännöllisesti. Ensimmäinen luettelo 

laaditaan työ- ja 

sosiaaliturvaviranomaisen 

12 ensimmäisen toimintakuukauden 

aikana. Unionin luettelossa olevat 
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yritykset on asetettava toimintakieltoon. 

Unionin luettelon mukaisia 

toimintakieltoja sovelletaan 

jäsenvaltioiden koko alueella. Jäsenvaltiot 

voivat poikkeustapauksissa toteuttaa 

yksipuolisia toimia. Hätätilanteessa ja 

ennakoimattoman turvallisuusongelman 

kohdatessaan jäsenvaltiot voivat 

välittömästi määrätä toimintakiellon 

omalla alueellaan. Työ- ja 

sosiaaliturvaviranomaisen on edistettävä 

jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä rajat 

ylittävissä markkinahäiriöissä ja tuettava 

niitä sosiaalisen polkumyynnin 

torjumisessa. 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

8 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a artikla 

 Tietosuoja 

 1.  Tämän direktiivin mukaisesti työ- 

ja sosiaaliturvaviranomaisen on 

henkilötietojen käsittelyssä turvattava 

yksilöille heidän perusoikeutensa ja -

vapautensa ja erityisesti heidän 

oikeutensa yksityisyyteen. 

 2.  Kaikkea tietosuojaa koskevan 

unionin lainsäädännön soveltaminen on 

pakollista kaikissa työ- ja 

sosiaaliturvaviranomaisen toteuttamissa 

toimissa. 

Perustelu 

Tämän uuden artiklan tarkoituksena on selventää, että kaikissa olosuhteissa sovelletaan 

yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia toimenpiteitä. Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen 

tehtävänä on käsitellä suuria määriä kaikkia jäsenvaltioita koskevia arkaluonteisia tietoja, ja 

on erittäin tärkeää tehdä selväksi, että tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan aina. 
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Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

9 artikla 9 artikla 

Samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten 

koordinointi 

Samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten 

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 työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen on pyrittävä 

saamaan aikaan keskinäinen sopimus 

niiden välillä ja koordinoitava 

samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia työ-

ja sosiaaliturvaviranomaisen toimivaltaan 

kuuluvilla aloilla. Pyynnön voi toimittaa 

yksi tai useampi jäsenvaltio. Työ-ja 

sosiaaliturvaviranomainen voi myös 

ehdottaa asianomaisten jäsenvaltioiden 

viranomaisille, että ne suorittavat 

samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen, 

joka toteutetaan yhteistyössä jäsenvaltion 

kanssa. 

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. Jos jonkin jäsenvaltion 

viranomainen päättää olla osallistumatta 

1 kohdassa tarkoitettuun samanaikaiseen 

tai yhteiseen tarkastukseen tai olla 

suorittamatta tällaista tarkastusta, sen on 

ilmoitettava työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaiselle kirjallisesti 

päätöksensä syyt ennen suunnitellun 

tarkastuksen aloittamista. Tällaisissa 

tapauksissa työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen on ilmoitettava 

asiasta muille asianomaisille kansallisille 

viranomaisille. 

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 

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 
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suorittaa suunnitellun samanaikaisen tai 

yhteisen tarkastuksen vain osallistuvissa 

jäsenvaltioissa. Niiden jäsenvaltioiden, 

jotka kieltäytyvät osallistumasta 

tarkastukseen, on pidettävä suunniteltua 

tarkastusta koskevat tiedot 

luottamuksellisina. 

suorittaa suunnitellun samanaikaisen tai 

yhteisen tarkastuksen vain osallistuvissa 

jäsenvaltioissa. Niiden jäsenvaltioiden, 

jotka kieltäytyvät osallistumasta 

tarkastukseen, on pidettävä suunniteltua 

tarkastusta koskevat tiedot 

luottamuksellisina. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

10 artikla 10 artikla 

Samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia 

koskevat järjestelyt 

Samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia 

koskevat järjestelyt 

1. Yhteisen tarkastuksen tekemistä 

koskevassa sopimuksessa, jäljempänä 

’yhteistä tarkastusta koskeva sopimus’, 

joka tehdään osallistuvien jäsenvaltioiden 

ja työviranomaisen välillä, vahvistetaan 

tällaisen tarkastuksen tekemistä koskevat 

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. 

1. Yhteisen tarkastuksen tekemistä 

koskevassa sopimuksessa, jäljempänä 

’yhteistä tarkastusta koskeva sopimus’, 

joka tehdään osallistuvien jäsenvaltioiden 

ja/tai työmarkkinaosapuolten sekä 

asiaankuuluvien sidosryhmien ja työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen välillä, 

vahvistetaan tällaisen tarkastuksen 

tekemistä koskevat ehdot, erityisesti 

tarkastuksen laajuus ja sovellettava 

lainsäädäntö. Yhteistä tarkastusta 

koskevaan sopimukseen voi sisältyä 

määräyksiä, joiden perusteella yhteiset 

tarkastukset – kunhan niistä on sovittu ja 

ne on suunniteltu – voidaan toteuttaa 

lyhyellä varoitusajalla. Työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen on kaikkia 

jäsenvaltioita kuultuaan laadittava 

samanaikaisia ja yhteisiä tarkastuksia 

koskevat ohjeet ja sopimusmalli.  

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 asianomaisten jäsenvaltioiden 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Kansalliset viranomaiset on otettava 

täysimääräisesti mukaan prosessiin, ja 

niillä on oltava täysi ja itsenäinen 

toimivalta. Kun työmarkkinaosapuolet 

ovat itse vastuussa tarkastuksista 
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kansallisella tasolla, yhteisiä ja 

samanaikaisia tarkastuksia voidaan tehdä 

vain, jos asianomaiset 

työmarkkinaosapuolet suostuvat siihen ja 

asianomaisen jäsenvaltion valvonnassa. 

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, työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 
on annettava samanaikaisia tai yhteisiä 

tarkastuksia tekeville jäsenvaltioille ja 

työmarkkinaosapuolille logistista ja 

teknistä tukea, joka voi sisältää käännös- ja 

tulkkauspalveluita sekä oikeudellista apua. 

4. Työviranomaisen henkilöstö voi 

osallistua samanaikaiseen tai yhteiseen 

tarkastukseen sen jäsenvaltion etukäteen 

antamalla suostumuksella, jonka alueella 

he avustaisivat tarkastuksessa. 

4. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

henkilöstö voi olla läsnä samanaikaisessa 

tai yhteisessä tarkastuksessa sen 

jäsenvaltion etukäteen antamalla 

suostumuksella, jonka alueella he 

avustaisivat tarkastuksessa. 

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 tai työmarkkinaosapuolten 

on raportoitava työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaiselle omassa 

jäsenvaltiossaan saaduista tuloksista ja 

samanaikaisen tai yhteisen tarkastuksen 

yleisestä operationaalisesta sujumisesta. 

Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen on 

laadittava malli niiden raporteille ottaen 

huomioon tarpeen välttää tarpeetonta 

hallinnollista rasitusta. Yhteisten 

tarkastusten tuloksia voidaan käyttää 

todisteena jäsenvaltiossa, ja niillä on 

sama oikeudellinen arvo kuin sen omalla 

alueella kerätyillä tiedoilla. 

 5 a. Tarkastuksen kohteena olevien 

osapuolten on saatava tarkastuksen 

jälkeen laadittu raportti, ja niillä on 

oltava oikeus viitata siihen ja haastaa 

tulokset sen jäsenvaltion kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella 

tarkastus on tehty. 

6. Samanaikaisia tai yhteisiä 

tarkastuksia koskevat tiedot on 

sisällytettävä hallintoneuvostolle 

neljännesvuosittain toimitettaviin 

kertomuksiin. Työviranomaisen tukemia 

tarkastuksia käsittelevä vuosikertomus on 

6. Samanaikaisia tai yhteisiä 

tarkastuksia koskevat tiedot on 

sisällytettävä hallintoneuvostolle ja 

sidosryhmien edustajien ryhmälle 

neljännesvuosittain toimitettaviin 

kertomuksiin. Työ-ja 
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sisällytettävä työviranomaisen vuotuiseen 

toimintakertomukseen. 

sosiaaliturvaviranomaisen tukemia 

tarkastuksia käsittelevä vuosikertomus on 

sisällytettävä työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen vuotuiseen 

toimintakertomukseen. Tämän 

kertomuksen on sisällettävä luettelo 

tapauksista, joissa jäsenvaltiot ovat 

kieltäytyneet osallistumasta yhteiseen 

tarkastukseen. 

 6 a. Yhteiset tarkastukset ja niiden 

oikeudelliset seuraamukset, päätökset 

hallinnollisista sakoista ja seuraamuksista 

sekä tarkastuksen kohteena olevien 

osapuolten oikeudet ja velvollisuudet eivät 

rajoita sen jäsenvaltion alueella 

sovellettavan lainsäädännön soveltamista, 

jossa tarkastus suoritetaan. 

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 työ-ja 

sosiaaliturvaviranomainen 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 a. Samanaikaiset tai yhteiset 

toimenpiteet ja tarkastukset voivat kattaa 

myös vilpillisten palveluntarjoajien 

torjuntaa koskevan yhteistyön piiriin 

kuuluvat toimet, jotka mainitaan 

palveludirektiivin 2006/123/EY 

VI luvussa. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

11 artikla 11 artikla 

Työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta 

koskevat analyysit ja riskinarvioinnit 

Työvoiman rajatylittävää liikkuvuutta 

koskevat analyysit ja riskinarvioinnit 
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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. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

on arvioitava riskejä, pidettävä mielessä 

alueelliset ja kansalliset erityispiirteet ja 

tehtävä analyysejä, jotka liittyvät 

rajatylittäviin työvoimavirtoihin, kuten 

työmarkkinoiden epätasapaino, 

alakohtaiset uhkat sekä yksityishenkilöiden 

ja työnantajien kohtaamat toistuvat 

ongelmat rajatylittävän liikkuvuuden alalla. 

Tässä tehtävässä työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen on 

varmistettava täydentävyys muiden unionin 

virastojen tai palvelujen kanssa ja 

hyödynnettävä niiden asiantuntemusta, 

muun muassa taitotarpeiden ennustamisen 

ja työterveyden ja -turvallisuuden alalla. 

Työ-ja sosiaaliturvaviranomainen voi 

komission pyynnöstä tehdä johonkin 

aiheeseen keskittyviä seikkaperäisiä 

analyysejä ja tutkimuksia työvoiman 

liikkuvuuteen liittyvien erityisten 

ongelmien tutkimiseksi. 

 1 a Työ-ja sosiaaliturvaviranomainen 

voi myös suorittaa lisäanalyyseja ja -

tutkimuksia jäsenvaltion pyynnöstä. 

Tällainen pyyntö on arvioitava, jotta 

voidaan välttää päällekkäisyyttä tai 

toistoa. Tällaisissa tapauksissa työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen on arvioitava 

käytettävissä olevien tietojen 

paikkansapitävyys, verrattava sitä 

olemassa oleviin tietoihin ja tarvittaessa 

muutettava sitä viimeisimpien ja 

käytettävissä olevien tietojen perusteella 

ja liitettävä siihen mahdolliset muut 

asiaankuuluvat lisätiedot, jos se on 

tarpeen analyysia tai tutkimusta varten. 

2. Työviranomaisen on järjestettävä 

kansallisten viranomaisten ja palvelujen 

keskuudessa vertaisarviointeja, jotta 

voidaan 

2. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

on järjestettävä kansallisten viranomaisten 

ja palvelujen keskuudessa 

vertaisarviointeja, jotta voidaan 

a) tarkastella sellaisia kysymyksiä, 

ongelmia ja erityisaiheita, joita saattaa 

liittyä työviranomaisen toimivallan piiriin 

kuuluvan unionin lainsäädännön 

täytäntöönpanoon ja käytännön 

soveltamiseen sekä täytäntöönpanon 

a) tarkastella sellaisia kysymyksiä, 

ongelmia ja erityisaiheita, joita saattaa 

liittyä työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

toimivallan piiriin kuuluvan unionin 

lainsäädännön täytäntöönpanoon ja 

käytännön soveltamiseen sekä 
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valvontaan käytännössä; täytäntöönpanon valvontaan käytännössä; 

b) parantaa johdonmukaisuutta 

palvelujen tarjoamisessa yksityishenkilöille 

ja yrityksille; 

b) parantaa johdonmukaisuutta 

palvelujen tarjoamisessa yksityishenkilöille 

ja yrityksille; 

c) lisätä tietoa ja parantaa 

vastavuoroista ymmärrystä eri 

järjestelmistä ja käytännöistä sekä arvioida 

erilaisten poliittisten toimenpiteiden 

tuloksellisuutta, mukaan luettuna ehkäisy- 

ja pelotetoimenpiteet. 

c) lisätä tietoa ja parantaa 

vastavuoroista ymmärrystä eri 

järjestelmistä ja käytännöistä sekä arvioida 

erilaisten poliittisten toimenpiteiden 

tuloksellisuutta ja 

täytäntöönpanomenetelmiä, mukaan 

luettuna ehkäisy- ja pelotetoimenpiteet; 

 c a) antaa komissiolle ja jäsenvaltioille 

suosituksia, jotta varmistetaan unionin 

oikeuden tehokas täytäntöönpano työ- ja 

sosiaaliturvaviranomaisen työn osalta, 

mukaan luettuina pimeän työn torjunta, 

oikeudenmukaisten ja säällisten työolojen 

varmistaminen, veropetosten torjunta ja 

asianmukaisen sosiaalisen suojelun 

varmistaminen kaikille. 

3. Työviranomaisen on raportoitava 

havainnoistaan säännöllisesti komissiolle 

ja suoraan asianomaisille jäsenvaltioille ja 

esitettävä mahdollisia toimenpiteitä, joilla 

havaittuihin heikkouksiin voidaan puuttua. 

3. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

on raportoitava havainnoistaan 

neljännesvuosittain komissiolle, 

Euroopan parlamentille ja suoraan 

asianomaisille jäsenvaltioille ja esitettävä 

mahdollisia toimenpiteitä, joilla 

havaittuihin heikkouksiin ja vahvuuksiin 

voidaan puuttua. Tulokset on julkaistava 

vuoden sisällä ja ne on otettava tarpeen 

mukaan huomioon kaikessa unionin 

toiminnassa. 

4. Työviranomaisen on koottava 

jäsenvaltioiden keräämiä ja toimittamia 

tilastotietoja työviranomaisen toimivallan 

piiriin kuuluvan unionin lainsäädännön 

aloilla. Tässä tehtävässä työviranomaisen 

on pyrittävä järkeistämään tämänhetkistä 

tiedonkeruutoimintaa näillä aloilla. 

Tapauksen mukaan sovelletaan 16 artiklaa. 

Työviranomaisen on oltava yhteydessä 

komissioon (Eurostat) ja jaettava 

tiedonkeruutoimiensa tulokset tarpeen 

mukaan. 

4. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

on koottava jäsenvaltioiden toimittamia 

tilastotietoja, jotka on koottu selkeisiin 

taulukoihin, eritelty sukupuolen, iän, 

tulotason, ammatin ja työmarkkina-

aseman mukaan työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen toimivallan 

piiriin kuuluvan unionin lainsäädännön 

aloilla ja noudattaen asiaa koskevaa 

unionin tietosuojalainsäädäntöä. Tässä 

tehtävässä työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen on pyrittävä 

järkeistämään tämänhetkistä 

tiedonkeruutoimintaa näillä aloilla. 

Tapauksen mukaan sovelletaan 16 artiklaa. 

Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on 
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oltava yhteydessä komissioon (Eurostat) ja 

jaettava tiedonkeruutoimiensa tulokset 

tarpeen mukaan. 

 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

12 artikla 12 artikla 

Tuki valmiuksien kehittämiselle Tuki valmiuksien kehittämiselle 

Työviranomaisen on tuettava jäsenvaltioita 

kehittämään valmiuksiaan, jotta edistetään 

unionin lainsäädännön johdonmukaista 

täytäntöönpanoa kaikilla tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. 

Työviranomaisen on toteutettava erityisesti 

seuraavat toimet: 

Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on 

tuettava jäsenvaltioita, 

työmarkkinaosapuolia ja 

kansalaisjärjestöjä kehittämään 

valmiuksiaan, jotta edistetään unionin 

lainsäädännön johdonmukaista 

täytäntöönpanoa kaikilla tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen on toteutettava 

erityisesti seuraavat toimet: 

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 suuntaviivat, joita 

jäsenvaltiot ja työmarkkinaosapuolet 

voivat soveltaa, mukaan luettuna ohjeet 

sellaisia tarkastuksia varten, joilla on 

rajatylittävä ulottuvuus, sekä yhteiset 

määritelmät ja käsitteet, jotka pohjautuvat 

unionin tasolla tehtyyn asiaa koskevaan 

työhön; 

b) edistettävä ja tuettava keskinäistä 

avunantoa, joko vertais- tai 

ryhmätoiminnan muodossa, sekä 

henkilöstövaihtoa ja väliaikaisia 

henkilöstösiirtoja kansallisten 

viranomaisten välillä; 

b) edistettävä ja tuettava keskinäistä 

avunantoa, joko vertais- tai 

ryhmätoiminnan muodossa, sekä 

henkilöstövaihtoa ja väliaikaisia 

henkilöstösiirtoja kansallisten 

viranomaisten välillä; 

c) edistettävä kokemusten ja hyvien 

toimintatapojen vaihtoa ja levittämistä, 

mukaan luettuna esimerkit yhteistyöstä 

kansallisten viranomaisten välillä; 

c) edistettävä kokemusten ja hyvien 

toimintatapojen vaihtoa ja levittämistä, 

mukaan luettuna esimerkit yhteistyöstä 

kansallisten viranomaisten, 

työmarkkinaosapuolten ja 

kansalaisjärjestöjen välillä; 

d) laadittava alakohtaisia ja alojen 

välisiä koulutusohjelmia ja tähän liittyvää 

d) laadittava alakohtaisia ja alojen 

välisiä koulutusohjelmia ja tähän liittyvää 
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koulutusmateriaalia; koulutusmateriaalia; 

e) edistettävä tiedotuskampanjoja, 

mukaan luettuna kampanjat, joilla annetaan 

yksityishenkilöille ja työnantajille, 

erityisesti pienille ja keskisuurille 

yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, 

tietoja niiden oikeuksista ja 

velvollisuuksista ja niiden käytettävissä 

olevista mahdollisuuksista. 

e) edistettävä tiedotuskampanjoja, 

mukaan luettuna kampanjat, joilla annetaan 

yksityishenkilöille ja työnantajille, 

erityisesti pienille ja keskisuurille 

yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, 

tietoja niiden oikeuksista ja 

velvollisuuksista ja niiden käytettävissä 

olevista mahdollisuuksista; 

 e a) parannettava valvontaelinten 

valmiuksia niin, että ne pystyvät 

paremmin puuttumaan rajatylittäviin 

näkökohtiin, mukaan lukien riittävät 

henkilöstöresurssit ja koulutus sekä 

taloudelliset voimavarat; 

 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  52 

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, 

työviranomainen voi toimia sovittelijana.   

1. Jos jäsenvaltioiden välillä on riitaa 

unionin lainsäädännön soveltamisesta tai 

tulkinnasta tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, työ-ja 

sosiaaliturvaviranomainen voi toimia 

sovittelijana sanotun vaikuttamatta 

12 päivänä kesäkuuta 2009 annetussa 

päätöksessä N:o A1 tarkoitettuihin 

menettelyihin, joilla perustetaan 

vuoropuhelu- ja sovittelumenettely, joka 

koskee asiakirjojen pätevyyttä, 

sovellettavan lainsäädännön 
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määrittämistä ja etuuksien myöntämistä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen N:o 883/2004 mukaisesti.  

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. Jonkin riita-asiassa osapuolena 

olevan jäsenvaltion pyynnöstä työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen on 

käynnistettävä sovittelumenettely 

sovittelulautakunnassa, joka on perustettu 

tätä varten 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Työ-ja sosiaaliturvaviranomainen voi 

käynnistää sovittelumenettelyn 

sovittelulautakunnassa myös omasta 

aloitteestaan, jos jäsenvaltiot eivät ole 

kyenneet ratkaisemaan riitaa kohtuullisen 

ajan kuluessa sen syntymisestä, ottaen 

huomioon kunkin tapauksen luonteen ja 

erityisvaatimukset. Asianomaisten 

jäsenvaltioiden on osallistuttava 

aktiivisesti mainittuun menettelyyn ja 

toimitettava kaikki asiaankuuluvat tai 

pyydetyt tiedot. 

 2 a Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

asianomaisille henkilöille, kuten 

työnantajille, työntekijöille, itsenäisille 

ammatinharjoittajille, riidasta ja asian 

viemisestä työ- ja 

sosiaaliturvaviranomaisen käsiteltäväksi. 

Heitä on myös kuultava, ja heidät on 

otettava mukaan menettelyn kaikkiin 

vaiheisiin. 

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. Sovittelumenettelyyn osallistuvat 

jäsenvaltiot toimittavat kaikki pyydetyt ja 

asiaankuuluvat tiedot. Esittäessään 
tapausta työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

soviteltavaksi jäsenvaltioiden ja kaikkien 

muiden osapuolten, jotka ovat 

työviranomaisen kuultavana tai osallisena 

asiassa, on varmistettava, että kaikki 

tapaukseen liittyvät henkilötiedot 

anonymisoidaan unionin 

tietosuojalainsäädännön mukaisesti, eikä 

työ-ja sosiaaliturvaviranomainen saa 

käsitellä tapaukseen liittyvien 

yksityishenkilöiden henkilötietoja 

sovittelumenettelyn missään vaiheessa eikä 

jälkeenpäin. 

4. Tapauksia, joissa on käynnissä 4. Tapauksia, joissa on käynnissä 
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kansallisen tai unionin tason 

tuomioistuinkäsittely, ei voida toimittaa 

työviranomaisen soviteltaviksi. 

kansallisen tai unionin tason 

tuomioistuinkäsittely, ei voida toimittaa 

työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 
soviteltaviksi. 

5. Kolmen kuukauden kuluessa 

työviranomaisen sovittelun päättymisestä 

asianomaisten jäsenvaltioiden on 

raportoitava työviranomaiselle 

toteuttamistaan seurantatoimenpiteistä tai 

perustelut seurantatoimenpiteiden 

toteuttamatta jättämiselle. 

5. Kolmen kuukauden kuluessa työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen tuloksellisen 
sovittelun päättymisestä asianomaisten 

jäsenvaltioiden on raportoitava työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaiselle 
toteuttamistaan seurantatoimenpiteistä tai 

perustelut seurantatoimenpiteiden 

toteuttamatta jättämiselle. 

 5 a. Kolmen kuukauden kuluessa 

riidanratkaisulautakunnan päätöksestä 

asianomaisten jäsenvaltioiden on 

raportoitava työ- ja 

sosiaaliturvaviranomaiselle päätöksen 

perusteella toteuttamistaan tai 

toteuttamatta jättämistään toimenpiteistä. 

6. Työviranomaisen on raportoitava 

komissiolle neljännesvuosittain 

käsittelemiensä sovittelutapausten 

tuloksista. 

6. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

on raportoitava komissiolle, Euroopan 

parlamentille ja jäsenvaltioille 
neljännesvuosittain käsittelemiensä 

sovittelutapausten tuloksista. 

 6 a. Jos sovittelumenettelyllä ei ole 

myönteistä tulosta, työ- ja 

sosiaaliturvaviranomainen siirtää asian 

asianomaisten oikeusviranomaisten 

ratkaistavaksi. 

 6 b. Sovitteluprosessin missä tahansa 

vaiheessa asianomaiset jäsenvaltiot voivat 

sopia keskenään sovittelulautakunnan 

pyytämisestä sovittelemaan riitaa. 

Sovittelulautakunnan päätös on sitova. 

Sopimus on rekisteröitävä virallisesti ja 

asetettava julkisesti saataville. 
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Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

14 artikla 14 artikla 

Yhteistyö rajatylittävien 

työmarkkinahäiriöiden tapauksessa 

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. 

Kansallisten viranomaisten pyynnöstä työ- 

ja sosiaaliturvaviranomaisen on 

helpotettava asiaankuuluvien sidosryhmien 

välistä yhteistyötä, jotta voidaan puuttua 

useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon 

vaikuttaviin työmarkkinahäiriöihin, kuten 

laajamittaisiin yritysten 

uudelleenjärjestelyihin, joilla on 

rajatylittäviä vaikutuksia. Työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen on 

osallistettava asianmukaisesti 

asiaankuuluvat työmarkkinaosapuolet 

puuttumatta niiden 

itsemääräämisoikeuteen. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

14 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 14 a artikla 

 Yhteistyö työelämän ja sosiaalisten 

oikeuksien saantiin liittyvien 

rakenteellisten ongelmien tapauksessa 

 Työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen on 

helpotettava yhteistyötä asiaankuuluvien 

sidosryhmien välillä, jotta voidaan 

ratkaista ongelmia, joita ihmisillä on 

työnsaannissa ja sosiaalisten oikeuksien 

saannissa rajatylittävissä tilanteissa, 

sosiaaliturvaetuudet mukaan luettuina, 

eri jäsenvaltioiden rakenteellisten erojen 

seurauksena. 
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Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Työviranomaisen on koordinoitava, 

kehitettävä ja sovellettava 

yhteentoimivuusperiaatteita, joilla taataan 

tiedonvaihto jäsenvaltioiden välillä ja 

työviranomaisen kanssa. Näiden 

yhteentoimivuusperiaatteiden perustana ja 

tukena on oltava eurooppalaiset 

yhteentoimivuusperiaatteet70 ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston päätöksessä 

(EU) 2015/224071 tarkoitettu 

eurooppalainen yhteentoimivuuden 

viitearkkitehtuuri. 

Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen on 

koordinoitava, kehitettävä ja sovellettava 

yhteentoimivuusperiaatteita, joilla taataan 

tiedonvaihto jäsenvaltioiden välillä ja työ-

ja sosiaaliturvaviranomaisen kanssa. 

Näiden yhteentoimivuusperiaatteiden 

perustana ja tukena on oltava 

eurooppalaiset 

yhteentoimivuusperiaatteet70 ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston päätöksessä 

(EU) 2015/224071 tarkoitettu 

eurooppalainen yhteentoimivuuden 

viitearkkitehtuuri. Kansallisten 

viranomaisten on työ- ja 

sosiaaliturvaviranomaisen pyynnöstä 

toimitettava sille määritellyissä muodoissa 

kaikki tiedot, joita se tarvitsee tässä 

asetuksessa sille osoitettujen tehtävien 

hoitamiseen, edellyttäen että niillä on 

laillinen pääsy asiaankuuluviin tietoihin. 

Tietojen on oltava täsmällisiä, yhtenäisiä, 

täydellisiä ja oikea-aikaisia. 

_________________ _________________ 

70 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle ”Eurooppalaiset 

yhteentoimivuusperiaatteet – 

täytäntöönpanostrategia” (COM(2017) 134 

final). 

70 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle ”Eurooppalaiset 

yhteentoimivuusperiaatteet – 

täytäntöönpanostrategia” (COM(2017) 134 

final). 

71 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös (EU) 2015/2240, annettu 25 päivänä 

marraskuuta 2015, eurooppalaisia 

julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia 

palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja sekä 

yhteisiä toteutuspuitteita koskevasta 

ohjelmasta (ISA2-ohjelma) julkisen 

sektorin nykyaikaistamisen välineenä 

(EUVL L 318, 4.12.2015, s. 1). 

71 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös (EU) 2015/2240, annettu 25 päivänä 

marraskuuta 2015, eurooppalaisia 

julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia 

palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja sekä 

yhteisiä toteutuspuitteita koskevasta 

ohjelmasta (ISA2-ohjelma) julkisen 

sektorin nykyaikaistamisen välineenä 

(EUVL L 318, 4.12.2015, s. 1). 
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Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

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 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettujen, asetusten 

(EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 

soveltamiseen liittyvien rahoitusasioiden 

käsittelyä varten. 

Työ-ja sosiaaliturvaviranomainen voi 

perustaa työryhmiä tai 

asiantuntijapaneeleja jäsenvaltioiden ja/tai 

komission edustajien kanssa tai ulkoisten 

asiantuntijoiden tai 

työmarkkinaosapuolten 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 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettujen, asetusten 

(EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 

soveltamiseen liittyvien rahoitusasioiden 

käsittelyä varten. 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Riidanratkaisulautakunta koostuu 

33 artiklan mukaisista kansallisista 

yhteyshenkilöistä, komission edustajasta, 

toimitusjohtajasta ja kolmesta 

hallintoneuvoston nimittämästä 

riippumattomasta asiantuntijasta. 

Asianomaisten jäsenvaltioiden kansalliset 

yhteyshenkilöt, toimitusjohtaja, komission 

edustaja ja kolme riippumatonta 

asiantuntijaa osallistuvat 13 artiklassa 

määriteltyyn riidanratkaisumenettelyyn. 

Puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. 

Päätökset tehdään annettujen äänten 

kahden kolmasosan enemmistöllä; 

komission edustaja ei äänestä. 
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Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

18 artikla 18 artikla 

Hallintoneuvoston kokoonpano Hallintoneuvoston kokoonpano 

1. Hallintoneuvosto koostuu yhdestä 

kunkin jäsenvaltion korkean tason 

edustajasta ja kahdesta komission 

edustajasta, joilla kaikilla on äänioikeus. 

1. Hallintoneuvosto koostuu 

 a) yhdestä kunkin jäsenvaltion korkean 

tason edustajasta; 

 b) yhdestä komission edustajasta; 

 c) kuudesta työmarkkinaosapuolten 

edustajasta ja 

 d) kolmesta Euroopan parlamentin 

osoittamasta riippumattomasta 

asiantuntijasta, joilla kaikilla on 

äänioikeus. 

 Kullakin jäsenvaltion korkean tason 

edustajalla ja varajäsenellä on oltava 

ammatillinen pätevyys työ- ja 

sosiaaliturvalainsäädännön alalla. 

2. Jokaisella hallintoneuvoston 

jäsenellä on varajäsen. Varajäsen edustaa 

varsinaista jäsentä tämän poissaollessa. 

2. Jokaisella hallintoneuvoston 

jäsenellä on varajäsen. Varajäsen edustaa 

varsinaista jäsentä tämän poissaollessa. 

Vaikka molemmat edustajat voivat käyttää 

oikeuttaan osallistua kokouksiin samaan 

aikaan, vain yksi ääni jäsenvaltiota kohti 

on sallittu. 

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 ja heidän 

ansioidensa perusteella ottaen huomioon 

asianmukaisen kokemuksen sekä 

asianmukaiset taidot. Kaikkien osapuolten 

on pyrittävä naisten ja miesten 

tasapuoliseen edustukseen 

hallintoneuvostossa. 



 

AD\1169390FI.docx 51/67 PE625.406v02-00 

 FI 

 Unionin tason työmarkkinaosapuolet 

nimittävät kaikki työmarkkinaosapuolten 

edustajat. 

Komissio nimittää omat edustajansa. Komissio nimittää omat edustajansa. 

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 jäsenvaltioiden, 

työmarkkinaosapuolten ja komission on 

pyrittävä rajoittamaan edustajiensa 

vaihtuvuutta hallintoneuvostossa. Kaikkien 

osapuolten on pyrittävä naisten ja miesten 

tasapuoliseen edustukseen 

hallintoneuvostossa. 

4. Jäsenten ja heidän varajäsentensä 

toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi 

voidaan uusia. 

4. Jäsenten ja heidän varajäsentensä 

toimikausi on neljä vuotta. Jäsenille 

voidaan myöntää kaksi perättäistä 

toimikautta edellyttäen, että jatkavan 

jäsenen nimike vaihtuu. 

5. Edustajat kolmansista maista, jotka 

soveltavat tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvaa unionin 

lainsäädäntöä, voivat osallistua 

hallintoneuvoston kokouksiin 

tarkkailijoina. 

5. Edustajat kolmansista maista, jotka 

soveltavat tämän asetuksen 

soveltamisalaan kuuluvaa unionin 

lainsäädäntöä, voivat jäsenvaltioiden 

yksimielisesti myöntämällä 

ennakkoluvalla osallistua 

hallintoneuvoston kokouksiin 

tarkkailijoina. Kunkin jäsenen ja 

varajäsenen on allekirjoitettava 

kirjallinen ilmoitus sidonnaisuuksistaan 

aloittaessaan tehtävässä ja päivitettävä 

sitä olosuhteiden muuttuessa. 

 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) hyväksyttävä äänioikeutettujen 

jäsentensä kahden kolmasosan 

enemmistöllä työviranomaisen vuotuinen 

talousarvio ja hoidettava muita tehtäviä, 

jotka liittyvät viranomaisen talousarvioon 

IV luvun mukaisesti; 

b) hyväksyttävä äänioikeutettujen 

jäsentensä kahden kolmasosan 

enemmistöllä työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen vuotuinen 

talousarvio, joka on tätä ennen toimitettu 

sidosryhmien edustajien ryhmälle 

lausuntoa varten, ja hoidettava muita 

tehtäviä, jotka liittyvät työ-ja viranomaisen 

talousarvioon IV luvun mukaisesti; 
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Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta – e alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

e) hyväksyttävä 

petostentorjuntastrategia, joka on oikeassa 

suhteessa petosriskiin nähden, kun otetaan 

huomioon toteutettavien toimenpiteiden 

kustannukset ja hyödyt; 

e) hyväksyttävä 

petostentorjuntastrategia, joka on tätä 

ennen toimitettu sidosryhmien edustajien 

ryhmälle lausuntoa varten ja joka on 

oikeassa suhteessa petosriskiin nähden, kun 

otetaan huomioon toteutettavien 

toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt; 

 

Tarkistus  61 

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 jäsentensä, 

sidosryhmien edustajien ryhmän sekä 

17 artiklan 2 kohdan mukaisesti 

perustettujen työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen työryhmien ja 

paneelien jäsenten sekä 34 artiklassa 

tarkoitettujen kansallisten 

asiantuntijoiden eturistiriitojen 

ehkäisemistä ja hallintaa varten ja 

julkaistava vuosittain verkkosivustollaan 

hallintoneuvoston jäsenten sidonnaisuuksia 

koskeva ilmoitus; 

 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 h a) keskusteltava sidosryhmien 

edustajien ryhmän ehdotuksista ja 

suosituksista ja annettava perusteltu 
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vastaus; 

 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

19 artikla – 1 kohta – i alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

i) hyväksyttävä 17 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti perustettujen työviranomaisen 

työryhmien ja paneelien työjärjestykset; 

i) hyväksyttävä 17 artiklan 2 ja 

3 kohdan mukaisesti perustettujentyö-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen työryhmien ja 

paneelien työjärjestykset sekä nimitettävä 

17 artiklan 3 kohdan mukaisesti kolme 

riippumatonta asiantuntijaa ja kullekin 

asiantuntijalle kaksi varajäsentä 

kymmeneksi vuodeksi; 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Hallintoneuvoston puheenjohtajat 

 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Hallintoneuvosto valitsee äänioikeutettujen 

jäsentensä joukosta puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan ja pyrkii sukupuolten 

tasapuoliseen edustukseen. Puheenjohtaja 

ja varapuheenjohtaja valitaan 

hallintoneuvoston äänioikeutettujen 

jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä. 

Hallintoneuvosto valitsee äänioikeutettujen 

jäsentensä joukosta puheenjohtajan ja 

varapuheenjohtajan ja pyrkii sukupuolten 

tasapuoliseen edustukseen ja 

maantieteelliseen tasapainoon. 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

valitaan hallintoneuvoston 

äänioikeutettujen jäsenten kahden 

kolmasosan enemmistöllä. 
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Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jos ensimmäisessä äänestyksessä ei 

saavuteta kahden kolmasosan enemmistöä, 

järjestetään toinen äänestys, jossa 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
valitaan äänioikeutettujen 

hallintoneuvoston jäsenten yksinkertaisella 

enemmistöllä. 

Jos ensimmäisessä äänestyksessä ei 

saavuteta kahden kolmasosan enemmistöä, 

järjestetään toinen äänestys, jossa 

puheenjohtajat valitaan äänioikeutettujen 

hallintoneuvoston jäsenten yksinkertaisella 

enemmistöllä. 

 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Varapuheenjohtaja toimii viran puolesta 

puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa 

estyneenä. 

Yksi puheenjohtaja toimii viran puolesta 

toisen sijaisena tämän ollessa estyneenä. 

 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

20 artikla – 2 kohta 

 
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. Puheenjohtajien toimikausi on 

neljä vuotta. Toimikausi voidaan uusia 

kerran. Jos heidän jäsenyytensä 

hallintoneuvostossa kuitenkin päättyy 

heidän toimikautensa aikana, myös heidän 

toimikautensa päättyy tuona päivänä 

automaattisesti. 
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Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Hallintoneuvosto pitää 

sidosryhmien edustajien ryhmän kanssa 

vähintään yhden kokouksen vuodessa. 

4. Hallintoneuvosto pitää 

sidosryhmien edustajien ryhmän kanssa 

vähintään kaksi kokousta vuodessa. 

 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 7 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 7 a. Hallintoneuvoston 

kokouspöytäkirjat on julkaistava työ- ja 

sosiaaliturvaviranomaisen 

verkkosivustolla. Hallintoneuvoston 

kokousten esityslistat on toimitettava 

sidosryhmien edustajien ryhmälle 

etukäteen. 

 

Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 7 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 b. Jäsenvaltio voi pyytää 

hallintoneuvoston kokousta kiireellisissä 

tapauksissa. Pyyntöön on liitettävä 

asianmukainen perustelu. 

Perustelu 

Tietyissä tapauksissa olisi voitava käynnistää kiireellinen menettely. 
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Tarkistus  72 

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 työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen johtamisesta. 

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 ja 

komissiolle tehtäviensä hoitamisesta. 

Neuvosto voi pyytää toimitusjohtajaa 

raportoimaan tehtäviensä hoitamisesta. 

3. Toimitusjohtaja on 

työviranomaisen laillinen edustaja. 

3. Toimitusjohtaja on työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen laillinen 

edustaja. 

4. Toimitusjohtaja vastaa 

työviranomaiselle tällä asetuksella 

uskottujen tehtävien täytäntöönpanosta. 

Toimitusjohtajan vastuulla on erityisesti 

4. Toimitusjohtaja vastaa työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaiselle tällä 

asetuksella uskottujen tehtävien 

täytäntöönpanosta. Toimitusjohtajan 

vastuulla on erityisesti 

a) työviranomaisen päivittäinen 

hallinto; 

a) työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

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; 

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) työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

toimintaa koskevan vuotuisen 

konsolidoidun toimintakertomuksen 

laatiminen ja sen esittäminen 

hallintoneuvostolle arvioitavaksi ja 

hyväksyttäväksi; 

f) toimintasuunnitelman laatiminen 

sisäisten tai ulkoisten tarkastusraporttien ja 

f) toimintasuunnitelman laatiminen 

sisäisten tai ulkoisten tarkastusraporttien ja 



 

AD\1169390FI.docx 57/67 PE625.406v02-00 

 FI 

arviointien päätelmien sekä Euroopan 

petostentorjuntaviraston (OLAF) 

tutkimusten perusteella ja raportoiminen 

edistymisestä komissiolle kahdesti 

vuodessa ja hallintoneuvostolle 

säännöllisesti; 

arviointien päätelmien sekä Euroopan 

petostentorjuntaviraston (OLAF) 

tutkimusten perusteella ja raportoiminen 

edistymisestä komissiolle ja Euroopan 

parlamentille 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 työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaiselle ja sen 

esittäminen hallintoneuvostolle 

hyväksyntää varten; 

i) työviranomaiseen sovellettavien 

varainhoitosääntöjen laatiminen ja niiden 

esittäminen hallintoneuvostolle; 

i) työ-ja sosiaaliturvaviranomaiseen 

sovellettavien varainhoitosääntöjen 

laatiminen ja niiden esittäminen 

hallintoneuvostolle; 

j) työviranomaisen tuloja ja menoja 

koskevan ennakkoarvion luonnoksen 

laatiminen ja viraston talousarvion 

toteuttaminen; 

j) työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion 

luonnoksen laatiminen ja sen talousarvion 

toteuttaminen; 

k) hallintoneuvoston vahvistamien 

toimenpiteiden täytäntöönpano, jotta 

noudatetaan asetuksella (EY) N:o 45/2001 

käyttöön otettuja tietosuojavelvoitteita. 

k) hallintoneuvoston vahvistamien 

toimenpiteiden täytäntöönpano, jotta 

noudatetaan asetuksella (EY) N:o 45/2001 

käyttöön otettuja tietosuojavelvoitteita; 

 k a) riidanratkaisumenettelyn 

puheenjohtajana toimiminen. 

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 

5. Toimitusjohtaja päättää, onko 

tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi 

toimihenkilö yhteen tai useampaan 

jäsenvaltioon väliaikaisesti tai pysyvästi. 

Ennen kuin toimitusjohtaja tekee päätöksen 

paikallistoimiston perustamisesta, hänen on 

hankittava ennakkosuostumus komissiolta, 

hallintoneuvostolta ja asianomaiselta 

jäsenvaltiolta (asianomaisilta 

jäsenvaltioilta). Päätöksessä on 
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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. 

määriteltävä paikallistoimistossa 

toteutettavien toimien ensisijainen laajuus 

siten, että vältetään tarpeettomat 

kustannukset ja työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen hallinnollisten 

tehtävien päällekkäisyys. Edellytyksensä 

on asianomaisen jäsenvaltion 

(asianomaisten jäsenvaltioiden) kanssa 

tehtävä toimipaikkaa koskeva sopimus. 

 5 a. Henkilöstön, joka työskentelee 

yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 

joko väliaikaisesti tai pysyvästi, on tehtävä 

yhteistyötä jäsenvaltioiden paikallisten 

viranomaisten kanssa tässä asiassa, 

vaikka henkilöstön on kuitenkin aina 

oltava työ- ja sosiaaliturvaviranomaisen 

ohjauksen alaisena. 

 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

24 artikla 24 artikla 

Sidosryhmien edustajien ryhmän 

perustaminen ja kokoonpano 

Sidosryhmien edustajien ryhmän 

perustaminen ja kokoonpano 

1. Jotta voidaan helpottaa 

asiaankuuluvien sidosryhmien kuulemista 

ja hyödyntää niiden asiantuntemusta tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla 

aloilla, työviranomaisen yhteyteen on 

perustettava sidosryhmien edustajien 

ryhmä, jolla on neuvoa-antava asema. 

1. Jotta voidaan helpottaa 

asiaankuuluvien sidosryhmien kuulemista 

ja hyödyntää niiden asiantuntemusta tämän 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla 

aloilla, työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

yhteyteen on perustettava sidosryhmien 

edustajien ryhmä, jolla on neuvoa-antava 

asema. 

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 ryhmä voi 

erityisesti antaa lausuntoja ja neuvoja työ-

ja sosiaaliturvaviranomaiselle unionin 

lainsäädännön soveltamiseen ja 

täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä 

tämän asetuksen soveltamisalaan kuuvilla 

aloilla. 

3. Sidosryhmien edustajien ryhmän 

puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja, ja 

ryhmä kokoontuu vähintään kahdesti 

3. Sidosryhmien edustajien ryhmän 

puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja 

ryhmä kokoontuu vähintään kahdesti 
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vuodessa toimitusjohtajan aloitteesta tai 

komission pyynnöstä. 

vuodessa toimitusjohtajan aloitteesta tai 

komission, Euroopan parlamentin tai 

erityisen kiireellisissä tapauksissa 

jäsenvaltion taikka vähintään jäsentensä 

viidesosan pyynnöstä. 

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 kahdeksasta unionin tason 

työmarkkinaosapuolten edustajasta, jotka 

edustavat tasapuolisesti työntekijä- ja 

työnantajajärjestöjä, kahdesta komission 

edustajasta ja kahdesta Euroopan 

parlamentin edustajasta. 

5. Sidosryhmien edustajien ryhmän 

jäsenten nimeämisestä vastaavat 

työntekijä- ja työnantajajärjestöt ja jäsenet 

nimittää hallintoneuvosto. 

Hallintoneuvosto nimittää myös 

varajäsenet samoin ehdoin kuin varsinaiset 

jäsenet, ja varajäsenet korvaavat poissa 

olevat tai estyneet jäsenet automaattisesti. 

Mahdollisuuksien mukaan on 

varmistettava asianmukainen 

sukupuolten tasapuolinen edustus samoin 

kuin pk-yritysten riittävä edustus. 

5. Sidosryhmien edustajien ryhmän 

jäsenten nimeämisestä vastaavat 

työntekijä- ja työnantajajärjestöt ja jäsenet 

nimittää hallintoneuvosto. 

Hallintoneuvosto nimittää myös 

varajäsenet samoin ehdoin kuin varsinaiset 

jäsenet. 

6. Työviranomainen vastaa 

sidosryhmien edustajien ryhmän 

sihteeristön tehtävistä. Sidosryhmien 

edustajien ryhmä hyväksyy 

työjärjestyksensä äänioikeutettujen 

jäsentensä kahden kolmasosan 

enemmistöllä. Hallintoneuvoston on 

hyväksyttävä työjärjestys. 

6. Työ-ja sosiaaliturvaviranomainen 

vastaa sidosryhmien edustajien ryhmän 

sihteeristön tehtävistä. Sidosryhmien 

edustajien ryhmä hyväksyy 

työjärjestyksensä äänioikeutettujen 

jäsentensä kahden kolmasosan 

enemmistöllä. Hallintoneuvoston on 

hyväksyttävä työjärjestys. 

7. Työviranomaisen on julkaistava 

sidosryhmien edustajien ryhmän lausunnot 

ja neuvot ja sen kuulemisen tulokset, 

lukuun ottamatta tapauksia, joihin 

sovelletaan luottamuksellisuutta koskevia 

vaatimuksia. 

7. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

on julkaistava sidosryhmien edustajien 

ryhmän lausunnot ja neuvot ja sen 

kuulemisen tulokset, lukuun ottamatta 

tapauksia, joihin sovelletaan 

luottamuksellisuutta koskevia vaatimuksia. 
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Tarkistus  74 

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  75 

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  76 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Kaikissa olosuhteissa on 

sovellettava moitteettoman varainhoidon 

periaatetta. 

 

Tarkistus  77 

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 artiklan a alakohdan mukaisesti. 

1. Toimitusjohtaja otetaan 

palvelukseen työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen väliaikaisena 

toimihenkilönä muuta henkilöstöä 

koskevien palvelussuhteen ehtojen 

2 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 ja jäsenvaltiot ovat laatineet 

avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä 

noudattaen. Kun kahdella ehdokkaalla on 

yhtäläiset ansiot, hallintoneuvosto asettaa 

etusijalle aliedustetun sukupuolen. 

3. Toimitusjohtajan työsopimusta 

tehtäessä työviranomaista edustaa 

hallintoneuvoston puheenjohtaja. 

3. Toimitusjohtajan työsopimusta 

tehtäessä työ-ja sosiaaliturvaviranomaista 

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 

neljä vuotta. Toimikauden päättyessä 

komissio toteuttaa arvioinnin, jossa otetaan 

huomioon toimitusjohtajan toiminnan 

arviointi ja työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen tulevat tehtävät 

ja haasteet. 

5. Hallintoneuvosto voi komission 5. Hallintoneuvosto voi komission 
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ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 

4 kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa 

toimitusjohtajan toimikautta kerran 

enintään viideksi vuodeksi. 

ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 

4 kohdassa tarkoitettu arviointi, jatkaa 

toimitusjohtajan toimikautta kerran 

enintään neljäksi vuodeksi. 

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 jatketun 

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. 

8. Hallintoneuvosto tekee päätökset 

toimitusjohtajan nimittämisestä, 

toimikauden jatkamisesta tai erottamisesta 

äänivaltaisten jäsentensä kahden 

kolmasosan enemmistöllä. 

8. Hallintoneuvosto tekee päätökset 

toimitusjohtajan nimittämisestä, 

toimikauden jatkamisesta tai erottamisesta 

äänivaltaisten jäsentensä kahden 

kolmasosan enemmistöllä. 

 

Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

37 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Työviranomaisen hallussa oleviin 

asiakirjoihin sovelletaan asetusta 

(EY) N:o 1049/2001. Hallintoneuvosto 

vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 

soveltamista koskevat yksityiskohtaiset 

säännöt kuuden kuukauden kuluessa 

ensimmäisestä kokouksestaan. 

1. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan 

asetusta (EY) N:o 1049/2001. 

Hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen 

(EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat 

yksityiskohtaiset säännöt kuuden 

kuukauden kuluessa ensimmäisestä 

kokouksestaan. Työ- ja 

sosiaaliturvaviranomaisen henkilötietojen 

käsittelyyn sovelletaan asetusta 

(EY) N:o 45/2001. 

 

Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

38 artikla – 4 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

4. Työviranomaisen 

yhteistyösopimuksiin kolmansien maiden 

4. Työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 

yhteistyösopimuksiin kolmansien maiden 
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ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä 

sen muihin sopimuksiin, 

avustussopimuksiin ja avustuspäätöksiin on 

sisällytettävä määräyksiä, joissa 

nimenomaisesti annetaan Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille 

valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja 

tutkimuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 

3 kohdan soveltamista. 

ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä 

sen muihin sopimuksiin, 

avustussopimuksiin ja avustuspäätöksiin on 

sisällytettävä määräyksiä, joissa 

nimenomaisesti annetaan EPPOlle, 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja 

OLAFille valtuudet tehdä tällaisia 

tarkastuksia ja tutkimuksia 

toimivaltuuksiensa mukaisesti, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan 

soveltamista. 

 

Tarkistus  80 

Ehdotus asetukseksi 

40 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Euroopan unionin tuomioistuimella 

on toimivalta antaa ratkaisu 

työviranomaisen tekemässä sopimuksessa 

mahdollisesti olevan välityslausekkeen 

nojalla. 

2. Euroopan unionin tuomioistuimella 

on toimivalta antaa ratkaisu työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen tekemässä 

sopimuksessa mahdollisesti olevan 

välityslausekkeen nojalla tai muussa 

sopimuksenulkoisessa velvoitteessa, jota 

ei muulla tavoin voi sopia. 

 

Tarkistus  81 

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Euroopan oikeusasiamiehen on valvottava 

työviranomaisen toimintaa SEUT-

sopimuksen 228 artiklan mukaisesti. 

Euroopan oikeusasiamiehen on valvottava 

työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen 
toimintaa sekä kansallisia, samanaikaisia 

tai yhteisiä tarkastuksia ja toimintaa, jota 

toteutetaan työ- ja 

sosiaaliturvaviranomaisen henkilöstön 

kanssa SEUT-sopimuksen 228 artiklan 

mukaisesti. 
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Tarkistus  82 

Ehdotus asetukseksi 

42 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 42 a artikla 

 Väärinkäytösten paljastajien suojelu 

 Henkilöitä, jotka ilmoittavat yö- ja 

sosiaaliturvaviranomaiselle työvoimaan 

tai sosiaaliturvaan liittyviä petoksia 

koskevista tapauksista joko suoraan tai 

kansallisten valvontaviranomaisten 

kautta, suojellaan kaikenlaiselta 

työantajan taholta tulevalta 

epäsuotuisalta kohtelulta. 

 

Tarkistus  83 

Ehdotus asetukseksi 

43 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Työviranomainen voi tätä varten vahvistaa 

työjärjestelyt näiden kolmansien maiden 

viranomaisten kanssa, edellyttäen että 

komissio antaa tähän 

ennakkohyväksynnän. Näistä järjestelyistä 

ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille 

ja sen jäsenvaltioille. 

Työ-ja sosiaaliturvaviranomainen voi tätä 

varten vahvistaa työjärjestelyt näiden 

kolmansien maiden viranomaisten kanssa, 

edellyttäen että komissio ja 

hallintoneuvosto antavat tähän 

ennakkohyväksynnän. Näistä järjestelyistä 

ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille 

ja sen jäsenvaltioille. 

Perustelu 

Tällaista tärkeää päätöstä, joka työ-ja sosiaaliturvaviranomaisen yleiseen toimintaan, ei 

voida ratkaista pelkästään komission päätöksellä. Myös jäsenvaltioiden on annettava lupa. 
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Tarkistus  84 

Ehdotus asetukseksi 

46 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EY) N:o 883/2004 

1 artikla – n a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

”n a) ’Euroopan työviranomaisella’ 

[työviranomaisen perustamisesta annetulla 

asetuksella] perustettua ja 74 artiklassa 

tarkoitettua elintä;”; 

”n a) ’Euroopan työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisella’ [työ-ja 

sosiaaliturvaviranomaisen perustamisesta 

annetulla asetuksella] perustettua elintä;” 

 

Tarkistus  85 

Ehdotus asetukseksi 

46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2) Korvataan 72 artiklan g alakohta 

seuraavasti: 

Poistetaan. 

”g) ”määrittää tiedot, jotka on otettava 

huomioon laadittaessa tilitystä tämän 

asetuksen säännösten nojalla 

jäsenvaltioiden laitoksille aiheutuneista 

kustannuksista, ja vahvistaa kyseisten 

laitosten väliset vuotuiset tilitykset 

74 artiklassa tarkoitetun Euroopan 

työviranomaisen kertomuksen 

perusteella.”; 

 

 

Tarkistus  86 

Ehdotus asetukseksi 

46 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a) Lisätään 72 artiklaan g a alakohta 

seuraavasti: 

 ”ga) antaa Euroopan työ- ja 

sosiaaliturvaviranomaiselle tarvittaessa 

teknistä tukea ja asiantuntemusta.” 
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