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Tarkistus 1
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
3 artiklan 2 kohdan sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja 
erityisesti sen 79 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
3 artiklan 2 kohdan sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja 
erityisesti sen 79 artiklan 5 kohdan,

Or. en

Tarkistus 2
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 
1948 ja erityisesti sen 13 artiklan,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 3
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja 
erityisesti sen periaatteet 5, 6, 10, 12 ja 16,

Or. en
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Tarkistus 4
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon vuoden 1999 
Tampereen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät, erityisesti kolmansien maiden 
kansalaisten oikeudenmukaisen kohtelun 
osalta;

Or. en

Tarkistus 5
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Kansainvälisen 
työjärjestön kansainvälisen 
työkonferenssin hyväksymät työvoiman 
muuttoliikettä koskevat kansainväliset 
työelämän normit ja siirtotyöläisten ja 
heidän perheenjäsentensä oikeuksia 
koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, 
jonka YK:n yleiskokous hyväksyi 
18. joulukuuta 1990,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 6
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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– ottaa huomioon Yhdistyneiden 
kansakuntien kestävän kehityksen 
Agenda 2030 -toimintaohjelman ja 
kestävän kehityksen tavoitteet, erityisesti 
tavoitteet 4, 5, 8 ja 10,

Or. en

Tarkistus 7
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 5 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission vuonna 
2010 antaman tiedonannon EU:n 
maahanmuuttosäännöstöstä;

Or. en

Tarkistus 8
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 6 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 13. toukokuuta 
2015 annetun komission tiedonannon 
”Euroopan muuttoliikeagenda” 
(COM(2015)0240),

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 9
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 7 viite



PE659.022v01-00 6/108 AM\1216203FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 6. huhtikuuta 
2016 annetun komission tiedonannon 
”Euroopan yhteisen 
turvapaikkajärjestelmän uudistaminen ja 
laillisten maahanpääsyväylien 
kehittäminen” (COM(2016)0197) ja 
12. syyskuuta 2018 annetun komission 
tiedonannon ”Lisää laillisia 
maahantuloväyliä Eurooppaan: 
olennainen osa tasapainoista ja 
kokonaisvaltaista muuttoliikepolitiikkaa” 
(COM(2018)0635),

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 10
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 8 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
9. maaliskuuta 2020 antaman 
tiedonannon ”Towards a comprehensive 
Strategy with Africa”,

Or. en

Tarkistus 11
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 9 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Vallettassa 11. ja 
12. marraskuuta 2015 pidetyssä 
muuttoliikettä käsitelleessä EU–Afrikka-
huippukokouksessa hyväksytyn 
toimintasuunnitelman ja poliittisen 

Poistetaan.
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julistuksen sekä erityisesti niiden 
muuttoliikettä ja liikkuvuutta käsittelevät 
osat,

Or. en

Tarkistus 12
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 
2018 hyväksytyn turvallista, hallittua ja 
laillista muuttoliikettä koskevan Global 
Compact -aloitteen,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 13
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 10 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 
2018 hyväksytyn turvallista, hallittua ja 
laillista muuttoliikettä koskevan Global 
Compact -aloitteen,

– ottaa huomioon 10. joulukuuta 
2018 hyväksytyn turvallista, hallittua ja 
laillista muuttoliikettä koskevan Global 
Compact -aloitteen ja erityisesti sen 
tavoitteet 5 ja 22,

Or. en

Tarkistus 14
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 viite
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 12. huhtikuuta 
2016 antamansa päätöslauselman 
Välimeren tilanteesta ja tarpeesta 
kokonaisvaltaiselle EU:n 
lähestymistavalle muuttoliikkeeseen1 ,

Poistetaan.

_________________
1 EUVL C 58, 15.2.2018, s. 9.

Or. en

Tarkistus 15
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 12 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 12. huhtikuuta 
2016 antamansa päätöslauselman 
Välimeren tilanteesta ja tarpeesta 
kokonaisvaltaiselle EU:n 
lähestymistavalle muuttoliikkeeseen1 ,

Poistetaan.

_________________
1 EUVL C 58, 15.2.2018, s. 9.

Or. en

Tarkistus 16
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 
2016 antamansa työasiakirjan 
asianmukaisten kanavien luomisesta 
laillista taloudellista muuttoliikettä 
varten2 ,

Poistetaan.
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_________________
2 PE573.223v01-00.

Or. en

Tarkistus 17
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
kotouttamista ja osallisuutta koskevan 
toimintasuunnitelman 2021–2027,

Or. en

Tarkistus 18
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 14 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon sisäasioiden 
pääosaston kansalaisoikeuksien sekä 
perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden politiikkayksikön 
syyskuussa 2015 julkaiseman tutkimuksen 
”Exploring new avenues for legislation 
for labour migration to the European 
Union” ja lokakuussa 2015 julkaiseman 
tutkimuksen ”EU cooperation with third 
countries in the field of migration” sekä 
tutkimuspalvelujen pääosaston 
maaliskuussa 2019 julkaiseman 
tutkimuksen ”The cost of non-Europe in 
the area of legal migration”,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 19
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 15 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon komission 
yhteisen tutkimuskeskuksen huhtikuussa 
2020 tekemän tutkimuksen ”Immigrant 
key workers: Their contribution to 
Europe’s COVID-19 response’ and of 
May 2020 entitled ‘A vulnerable 
workforce: Migrant workers in the 
COVID-19 pandemic”,

Or. en

Tarkistus 20
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
muuttoliikeverkoston tutkimukset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 21
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 16 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
muuttoliikeverkoston tutkimukset,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 22
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön 
tutkimukset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 23
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 17 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön 
tutkimukset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 24
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 19 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
neuvoston työn, selvitykset ja 
päätöslauselmat,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 25
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 20 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Kansainvälisen 
siirtolaisuusjärjestön (IOM) työn ja 
selvitykset,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 26
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 29 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan 
työviranomaisen perustamisesta 
20. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2019/1149,

Or. en

Tarkistus 27
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 29 b viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 
2020 antamansa päätöslauselman raja- ja 
kausityöntekijöiden eurooppalaisesta 
suojelusta covid-19-kriisin yhteydessä,

Or. en
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Tarkistus 28
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 29 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 30. maaliskuuta 
2020 annetun komission tiedonannon 
”EU:hun suuntautuvaa muuta kuin 
välttämätöntä matkustamista koskevan 
väliaikaisen matkustusrajoituksen 
täytäntöönpanosta, 
kauttakulkujärjestelyjen helpottamisesta 
EU:n kansalaisten kotiuttamiseksi ja 
vaikutuksista viisumipolitiikkaan”,

Or. en

Tarkistus 29
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 31 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 30
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 32 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-

Poistetaan.
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0000/2020),

Or. en

Tarkistus 31
Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 32 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon, että EU:n on 
säilyttävä kilpailukykyisenä työpaikkana 
korkeasti koulutetuille asiantuntijoille, 
joilla on erityisasiantuntemusta;

Or. en

Tarkistus 32
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– A. ottaa huomioon, että unionin 
nykyinen laillista työvoiman 
muuttoliikettä (jäljempänä ‘laillinen 
maahanmuutto’) koskeva 
lainsäädäntökehys on hajanainen ja 
sisältää alakohtaisia direktiivejä, joissa 
vahvistetaan tiettyjen kolmansien maiden 
kansalaisten ryhmien maahantulon ja 
oleskelun edellytykset;

Or. en

Tarkistus 33
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan B kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– B. toteaa, että 27 kansalliseen 
lähestymistapaan perustuva säännöstö 
tekee unionista ja sen jäsenvaltioista 
kohteen, joka ei houkuttele laillista 
muuttoliikettä;

Or. en

Tarkistus 34
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– C. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentin tutkimuspalvelu arvioi 
laillista maahanmuuttoa koskevassa 
Euroopan yhdentymisen 
toteutumattomuuden kustannuksia 
koskevassa tutkimuksessaan, että 
uudistetusta laillista maahanmuuttoa 
koskevasta politiikasta koituu vuosittain 
yksittäisiä ja taloudellisia hyötyjä jopa 
21,75 miljardia euroa;

Or. en

Tarkistus 35
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– D. ottaa huomioon, että 
huolimatta Euroopan muuttoliikeagendan 
tavoitteesta noudattaa kattavaa 
lähestymistapaa, laillinen maahanmuutto 
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ei ole juurikaan ollut osa EU:n 
maahanmuuttopolitiikan kehittämistä 
vuodesta 2015 lähtien;

Or. en

Tarkistus 36
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– E. ottaa huomioon, että uusi 
muuttoliike- ja turvapaikkasopimus 
kuvastaa edelleen tätä epätasapainoista 
politiikkaa, joka johtaa kohti laitonta 
maahanmuuttoa ja jossa ei esitetä uusia 
ehdotuksia ja tarjoaa vain vähän 
mahdollisuuksia tehdä merkityksellisiä 
ehdotuksia keskipitkällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 37
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– F. ottaa huomioon, että nykyinen 
lainsäädäntökehys on suunnattu kohti 
työllisyyttä joko monikansallisissa 
yrityksissä (tieto- ja 
viestintätekniikkadirektiivi) tai korkeasti 
koulutettuja työllistäviä tai 
korkeapalkkaisia unionin 
työmarkkinoiden aloja (sininen kortti) ja 
että vain yksi direktiivi on kohdistettu 
matalapalkkaiseen maahanmuuttoon 
(kausityöntekijöitä koskeva direktiivi);
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Or. en

Tarkistus 38
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– G. ottaa huomioon, että EU:ssa on 
pulaa työvoimasta erityisosaamisen 
tasojen, alojen ja ammattien, myös 
heikosti koulutettujen ammattien, 
piirissä1 a; ottaa huomioon, että vuonna 
2018 annetussa komission tiedonannossa 
”Lisää laillisia maahantuloväyliä 
Eurooppaan” tunnustetaan puutteet 
ammattialoilla ja vähemmän muodollisia 
taitoja edellyttävillä työpaikoilla;
_________________
1 a Politiikkayksikkö C:n tutkimukset 
uusien työperäistä maahanmuuttoa 
koskevien lainsäädäntökanavien 
tutkimisesta ja EU:n yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa 
muuttoliikkeen alalla

Or. en

Tarkistus 39
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan H kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– H. ottaa huomioon, että 
koronaviruspandemia on korostanut sitä 
keskeistä asemaa, joka siirtotyöläisillä on 
keskeisten palvelujen tarjoamisessa ja että 
13 prosenttia avaintyöntekijöistä on 
maahanmuuttajia EU:n alueella2 a; ottaa 
huomioon, että covid-19 on vaikuttanut 
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merkittävästi maahanmuuttajiin, heidän 
perheisiinsä, heidät vastaanottaviin 
yhteisöihin ja heidän kotimaihinsa sekä 
pahentanut olemassa olevia 
haavoittuvuuksia, joita siirtotyöläiset ja 
heidän perheenjäsenensä kohtaavat 
kaikkialla EU:ssa, mikä on haitannut 
heidän liikkuvuuttaan, pääsyä 
työmarkkinoille, oikeutta ihmisarvoisiin 
työoloihin sekä pääsyä sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon;
_________________
2 a ”Immigrant Key Workers: Their 
Contribution to Europe's COVID-19 
Response”, JRC120537, huhtikuu 2020 

Or. en

Tarkistus 40
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan I kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– I. ottaa huomioon, että covid-19 on 
vaikuttanut merkittävästi 
maahanmuuttajiin, heidän perheisiinsä, 
heidät vastaanottaviin yhteisöihin ja 
heidän kotimaihinsa sekä pahentanut 
olemassa olevia haavoittuvuuksia, joita 
siirtotyöläiset ja heidän perheenjäsenensä 
kohtaavat kaikkialla EU:ssa, mikä on 
haitannut heidän liikkuvuuttaan, pääsyä 
työmarkkinoille, oikeutta ihmisarvoisiin 
työoloihin sekä pääsyä sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon;

Or. en

Tarkistus 41
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– J. ottaa huomioon, että turvallista, 
hallittua ja laillista muuttoliikettä 
koskevalla Global Compact -aloitteella 
tehostetaan muuttoliikettä koskevaa 
yhteistyötä ja tunnustaa, että kaikilla 
valtioilla on yhteinen vastuu vastata 
toistensa muuttoliikettä koskeviin 
tarpeisiin ja huolenaiheisiin sekä yleinen 
velvollisuus kunnioittaa ja suojella 
kaikkien siirtolaisten ihmisoikeuksia ja 
toteuttaa ne heidän maahanmuuttaja-
asemastaan riippumatta sekä edistää 
samalla kaikkien yhteisöjen turvallisuutta 
ja hyvinvointia;

Or. en

Tarkistus 42
Sylvie Guillaume, Damian Boeselager, Pernando Barrena Arza

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan K kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– K. ottaa huomioon, että covid-19-
kriisin vaikutukset tuntuvat kaikkialla 
Euroopassa nopeasti ikääntyvän väestön 
ja kasvavan siirtotyöläisistä riippuvuuden 
myötä, myös kriisistä eniten kärsineillä 
aloilla, kuten maataloudessa, 
terveydenhuollossa, tietotekniikassa, 
elintarviketeollisuudessa, kotitalous- ja 
hoitotyössä sekä muilla palvelualoilla, 
kuten rakentamisessa, matkailussa ja 
liikenteessä;

Or. en

Tarkistus 43
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Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan L kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– L. ottaa huomioon, että 
jäsenvaltiot ovat covid-19-kriisin aikana 
ryhtyneet toimiin siirtotyöläisten 
kohtaamiin haavoittuvuuksiin 
puuttumiseksi ja panneet merkille heidän 
ratkaisevan asemansa ja panoksensa 
yhteiskuntiemme, myös paperittomien 
maahanmuuttajien, hyväksi;

Or. en

Tarkistus 44
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan N kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– N. katsoo, että kaikkeen 
tulevaisuuden vaatimukset huomioon 
ottavaan muuttoliikepolitiikkaan olisi 
sisällyttävä tasapainoinen kansainvälinen 
ulottuvuus, jossa käsitellään 
muuttoliikkeen liikkeellepanevia voimia, 
kuten tilannetta, johon ilmastonmuutos 
vaikuttaa, erityisesti silloin, kun päätös 
muuttoliikkeestä voi olla vapaaehtoinen ja 
suunniteltu, vaikka se olisikin pakon 
sanelemaa;

Or. en

Tarkistus 45
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. lähtee liikkeelle periaatteesta, että 
ihmisiä muuttaa jatkuvasti ja että 
muuttoliikettä on hallittava 
asianmukaisesti; katsoo, että laillista 
muuttoliikettä koskevan kysymyksen 
käsittelyssä on parasta aloittaa 
ilmeisimmistä politiikan parannuksista ja 
siirtyä sitten kunnianhimoisempiin 
uudistuksiin;

1. lähtee liikkeelle periaatteesta, jonka 
mukaan Lissabonin sopimuksessa 
vahvistetaan toimivalta säännellä 
kolmansien maiden kansalaisten 
maahantulon ja oleskelun edellytyksiä 
EU:ssa, kun taas jäsenvaltioilla on 
yksinomainen toimivalta määrittää 
työmarkkinoille pääsijöiden määrä; 
korostaa, että jäsenvaltioiden toimivaltaa 
on kunnioitettava;

Or. en

Tarkistus 46
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. lähtee liikkeelle periaatteesta, että 
ihmisiä muuttaa jatkuvasti ja että 
muuttoliikettä on hallittava 
asianmukaisesti; katsoo, että laillista 
muuttoliikettä koskevan kysymyksen 
käsittelyssä on parasta aloittaa 
ilmeisimmistä politiikan parannuksista ja 
siirtyä sitten kunnianhimoisempiin 
uudistuksiin;

1. lähtee liikkeelle periaatteesta, että 
ihmisiä muuttaa jatkuvasti ja että 
muuttoliikettä on hallittava 
asianmukaisesti; toteaa, että Euroopan 
unioni on suvereenien jäsenvaltioiden 
liitto ja että niillä on kiistaton oikeus 
päättää omasta tulevaisuudestaan ja siten 
myös maahanmuuttopolitiikastaan;

Or. en

Tarkistus 47
Laura Ferrara

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. lähtee liikkeelle periaatteesta, että 
ihmisiä muuttaa jatkuvasti ja että 
muuttoliikettä on hallittava 

1. lähtee liikkeelle periaatteesta, että 
ihmisiä muuttaa jatkuvasti ja että 
muuttoliikettä on hallittava 
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asianmukaisesti; katsoo, että laillista 
muuttoliikettä koskevan kysymyksen 
käsittelyssä on parasta aloittaa 
ilmeisimmistä politiikan parannuksista ja 
siirtyä sitten kunnianhimoisempiin 
uudistuksiin;

asianmukaisesti; katsoo, että laillista 
muuttoliikettä koskevan kysymyksen 
käsittelyssä on parasta aloittaa 
ilmeisimmistä politiikan parannuksista ja 
siirtyä sitten kunnianhimoisempiin 
uudistuksiin; toteaa, että niiden 
siirtolaisten kotouttaminen, jotka 
vastaavat työvoiman kysyntään tietyillä 
työmarkkinoiden aloilla, edistää EU:n 
talouskasvua;

Or. it

Tarkistus 48
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. lähtee liikkeelle periaatteesta, että 
ihmisiä muuttaa jatkuvasti ja että 
muuttoliikettä on hallittava 
asianmukaisesti; katsoo, että laillista 
muuttoliikettä koskevan kysymyksen 
käsittelyssä on parasta aloittaa 
ilmeisimmistä politiikan parannuksista ja 
siirtyä sitten kunnianhimoisempiin 
uudistuksiin;

1. lähtee liikkeelle periaatteesta, että 
muuttoliike on normaalia ja että 
maahanmuuttajilla on ratkaiseva rooli 
yhteiskuntiemme, talouksiemme ja 
kulttuuriemme rikastuttamisessa; toteaa, 
että ihmisiä muuttaa jatkuvasti ja että 
muuttoliikettä on hallittava hallitusti, 
turvallisesti ja laillisesti; katsoo, että 
laillista muuttoliikettä koskevan 
kysymyksen käsittelyssä on parasta aloittaa 
ilmeisimmistä politiikan parannuksista ja 
siirtyä sitten kunnianhimoisempiin 
uudistuksiin;

Or. en

Tarkistus 49
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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1. lähtee liikkeelle periaatteesta, että 
ihmisiä muuttaa jatkuvasti ja että 
muuttoliikettä on hallittava 
asianmukaisesti; katsoo, että laillista 
muuttoliikettä koskevan kysymyksen 
käsittelyssä on parasta aloittaa 
ilmeisimmistä politiikan parannuksista ja 
siirtyä sitten kunnianhimoisempiin 
uudistuksiin;

1. lähtee liikkeelle periaatteesta, että 
ihmisiä muuttaa jatkuvasti ja että 
muuttoliikettä on hallittava 
asianmukaisesti; katsoo, että laillista 
muuttoliikettä koskevan kysymyksen 
käsittelyssä on parasta aloittaa 
ilmeisimmistä politiikan parannuksista ja 
siirtyä sitten kunnianhimoisempiin 
uudistuksiin; ottaa huomioon aivovuodon 
haitalliset vaikutukset lähtömaiden 
kehitysmahdollisuuksiin;

Or. en

Tarkistus 50
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. lähtee liikkeelle periaatteesta, että 
ihmisiä muuttaa jatkuvasti ja että 
muuttoliikettä on hallittava 
asianmukaisesti; katsoo, että laillista 
muuttoliikettä koskevan kysymyksen 
käsittelyssä on parasta aloittaa 
ilmeisimmistä politiikan parannuksista ja 
siirtyä sitten kunnianhimoisempiin 
uudistuksiin;

1. lähtee liikkeelle periaatteesta, että 
ihmiset haluavat usein jättää köyhemmät 
maansa ja lähteä vauraampiin kohteisiin 
ja että käytännössä kaikki maat tarjoavat 
tätä varten laillisia maahantuloväyliä; 
katsoo, että laillista muuttoliikettä 
koskevan kysymyksen käsittelyssä on 
parasta aloittaa ilmeisimmistä politiikan 
parannuksista ja siirtyä sitten 
kunnianhimoisempiin uudistuksiin;

Or. en

Tarkistus 51
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Moritz 
Körner, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. lähtee liikkeelle periaatteesta, että 1. lähtee liikkeelle periaatteesta, että 
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ihmisiä muuttaa jatkuvasti ja että 
muuttoliikettä on hallittava 
asianmukaisesti; katsoo, että laillista 
muuttoliikettä koskevan kysymyksen 
käsittelyssä on parasta aloittaa 
ilmeisimmistä politiikan parannuksista ja 
siirtyä sitten kunnianhimoisempiin 
uudistuksiin;

ihmisiä muuttaa jatkuvasti ja että 
muuttoliikettä on hallittava 
asianmukaisesti; katsoo, että työvoiman 
muuttoliikkeen uusien laillisten väylien 
perustamiseksi EU:n olisi asetettava 
kunnianhimoisia ja tulevaisuudenkestäviä 
tavoitteita ja samalla parannettava 
nykyistä oikeudellista ja poliittista 
kehystä;

Or. en

Tarkistus 52
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. lähtee liikkeelle periaatteesta, että 
ihmisiä muuttaa jatkuvasti ja että 
muuttoliikettä on hallittava 
asianmukaisesti; katsoo, että laillista 
muuttoliikettä koskevan kysymyksen 
käsittelyssä on parasta aloittaa 
ilmeisimmistä politiikan parannuksista ja 
siirtyä sitten kunnianhimoisempiin 
uudistuksiin;

1. lähtee liikkeelle periaatteesta, että 
ihmisiä muuttaa jatkuvasti ja että 
muuttoliikettä on hallittava 
asianmukaisesti; katsoo, että laillista 
muuttoliikettä koskevan kysymyksen 
käsittelyssä on parasta aloittaa 
ilmeisimmistä politiikan parannuksista ja 
hyödyntää tehokkaasti olemassa olevia 
välineitä;

Or. en

Tarkistus 53
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että SEUT-
sopimuksen 79 artiklassa määrätään 
laillisen muuttoliikkeen hallinnasta 
unionin tasolla ja velvoitetaan 
jäsenvaltioita kehittämään yhteinen 

2. korostaa, että EU:n yhteisen 
maahanmuuttopolitiikan olisi 
muistutettava Australian mallia, jossa 
keskitytään suljettuihin ja turvattuihin 
ulkorajoihin ja sellaisten henkilöiden 
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maahanmuuttopolitiikka, mukaan lukien 
yhteiset säännöt kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun 
edellytyksistä sekä oikeuksista, jotka 
heillä on, kun he oleskelevat unionissa 
laillisesti; toteaa, että SEUT-sopimuksen 
79 artiklan 5 kohdassa varataan 
jäsenvaltioille oikeus päättää siitä, kuinka 
paljon kolmansien maiden kansalaisia 
päästetään niiden alueelle hakemaan työtä;

paluuseen, joilla ei ole oikeutta oleskella 
missään EU:n jäsenvaltiossa; korostaa, 
että SEUT-sopimuksen 79 artiklan 
5 kohdassa varataan yksinomaan 
jäsenvaltioille oikeus päättää siitä, kuinka 
paljon kolmansien maiden kansalaisia 
päästetään niiden alueelle hakemaan työtä;

Or. en

Tarkistus 54
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että SEUT-
sopimuksen 79 artiklassa määrätään 
laillisen muuttoliikkeen hallinnasta unionin 
tasolla ja velvoitetaan jäsenvaltioita 
kehittämään yhteinen 
maahanmuuttopolitiikka, mukaan lukien 
yhteiset säännöt kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun 
edellytyksistä sekä oikeuksista, jotka heillä 
on, kun he oleskelevat unionissa laillisesti; 
toteaa, että SEUT-sopimuksen 79 artiklan 
5 kohdassa varataan jäsenvaltioille oikeus 
päättää siitä, kuinka paljon kolmansien 
maiden kansalaisia päästetään niiden 
alueelle hakemaan työtä;

2. panee merkille, että SEUT-
sopimuksen 79 artiklassa määrätään 
laillisen muuttoliikkeen hallinnasta unionin 
tasolla ja velvoitetaan jäsenvaltioita 
kehittämään yhteinen 
maahanmuuttopolitiikka, mukaan lukien 
yhteiset säännöt kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun 
edellytyksistä sekä oikeuksista, jotka heillä 
on, kun he oleskelevat unionissa laillisesti; 
katsoo, että on ihmishengen kannalta 
vaarallista, kehityksen kannalta 
haitallista, eri sukupolvien välillä 
epäoikeudenmukaista ja taloudellisesti 
harkitsematonta keskittyä korkean 
elintason tarjoamiseen ihmisille, jotka 
onnistuvat pääsemään EU:hun, sen 
sijaan, että investoidaan elintason 
parantamiseen lähtömaissa; toteaa, että 
SEUT-sopimuksen 79 artiklan 5 kohdassa 
varataan jäsenvaltioille oikeus päättää siitä, 
kuinka paljon kolmansien maiden 
kansalaisia päästetään niiden alueelle 
hakemaan työtä;

Or. en
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Tarkistus 55
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että SEUT-
sopimuksen 79 artiklassa määrätään 
laillisen muuttoliikkeen hallinnasta unionin 
tasolla ja velvoitetaan jäsenvaltioita 
kehittämään yhteinen 
maahanmuuttopolitiikka, mukaan lukien 
yhteiset säännöt kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun 
edellytyksistä sekä oikeuksista, jotka heillä 
on, kun he oleskelevat unionissa laillisesti; 
toteaa, että SEUT-sopimuksen 79 artiklan 
5 kohdassa varataan jäsenvaltioille oikeus 
päättää siitä, kuinka paljon kolmansien 
maiden kansalaisia päästetään niiden 
alueelle hakemaan työtä;

2. panee merkille, että SEUT-
sopimuksen 79 artiklassa määrätään 
laillisen muuttoliikkeen hallinnasta unionin 
tasolla ja velvoitetaan jäsenvaltioita 
kehittämään yhteinen 
maahanmuuttopolitiikka, mukaan lukien 
yhteiset säännöt kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun 
edellytyksistä sekä oikeuksista, jotka heillä 
on, kun he oleskelevat unionissa laillisesti; 
toteaa, että SEUT-sopimuksen 79 artiklan 
5 kohdassa varataan jäsenvaltioille oikeus 
päättää siitä, kuinka paljon kolmansien 
maiden kansalaisia päästetään niiden 
alueelle hakemaan työtä, sekä 
työmarkkinoiden tarpeiden mukaiset 
työtyypit ja -ryhmät;

Or. en

Tarkistus 56
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. panee merkille, että SEUT-
sopimuksen 79 artiklassa määrätään 
laillisen muuttoliikkeen hallinnasta unionin 
tasolla ja velvoitetaan jäsenvaltioita 
kehittämään yhteinen 
maahanmuuttopolitiikka, mukaan lukien 
yhteiset säännöt kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun 
edellytyksistä sekä oikeuksista, jotka heillä 

2. panee merkille, että SEUT-
sopimuksen 79 artiklassa määrätään 
laillisen muuttoliikkeen hallinnasta unionin 
tasolla ja velvoitetaan jäsenvaltioita 
kehittämään yhteinen 
maahanmuuttopolitiikka, mukaan lukien 
yhteiset säännöt kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulon ja oleskelun 
edellytyksistä sekä oikeuksista, jotka heillä 
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on, kun he oleskelevat unionissa laillisesti; 
toteaa, että SEUT-sopimuksen 79 artiklan 
5 kohdassa varataan jäsenvaltioille oikeus 
päättää siitä, kuinka paljon kolmansien 
maiden kansalaisia päästetään niiden 
alueelle hakemaan työtä;

on, kun he oleskelevat unionissa laillisesti, 
kuten liikkumis- ja oleskeluvapaus muissa 
jäsenvaltioissa; toteaa, että SEUT-
sopimuksen 79 artiklan 5 kohdassa 
varataan jäsenvaltioille oikeus päättää siitä, 
kuinka paljon kolmansien maiden 
kansalaisia päästetään niiden alueelle 
hakemaan työtä;

Or. en

Tarkistus 57
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa laillista muuttoliikettä 
koskevan EU:n kehyksen myönteisiä 
vaikutuksia, jotka komissio havaitsi 
toimivuustarkastuksessaan, mukaan lukien 
edellytysten, menettelyjen ja oikeuksien 
yhdenmukaistamisen taso sekä kolmansien 
maiden kansalaisten, työntekijöiden ja 
viranomaisten oikeusvarmuuden 
lisääntyminen;

3. ottaa huomioon riskit, jotka 
kohdistuvat eurooppalaiseen 
elämäntapaan ja erityisesti naisiin, 
vähemmistöihin ja haavoittuvassa 
asemassa oleviin EU:n kansalaisiin, kun 
ihmiset, joita ei ole kasvatettu koulutus- ja 
arvojärjestelmissämme, muuttavat 
EU:hun ja heidän odotetaan sopeutuvan 
automaattisesti; korostaa laillista 
muuttoliikettä koskevan EU:n kehyksen 
myönteisiä vaikutuksia, jotka komissio 
havaitsi toimivuustarkastuksessaan, 
mukaan lukien edellytysten, menettelyjen 
ja oikeuksien yhdenmukaistamisen taso 
sekä kolmansien maiden kansalaisten, 
työntekijöiden ja viranomaisten 
oikeusvarmuuden lisääntyminen;

Or. en

Tarkistus 58
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
3 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa laillista muuttoliikettä 
koskevan EU:n kehyksen myönteisiä 
vaikutuksia, jotka komissio havaitsi 
toimivuustarkastuksessaan, mukaan lukien 
edellytysten, menettelyjen ja oikeuksien 
yhdenmukaistamisen taso sekä kolmansien 
maiden kansalaisten, työntekijöiden ja 
viranomaisten oikeusvarmuuden 
lisääntyminen;

3. korostaa työvoiman muuttoliikettä 
koskevan EU:n kehyksen myönteisiä 
vaikutuksia, jotka komissio havaitsi 
toimivuustarkastuksessaan, mukaan lukien 
edellytysten, menettelyjen ja oikeuksien 
yhdenmukaistamisen taso sekä kolmansien 
maiden kansalaisten, työntekijöiden ja 
paikallisten, alueellisten ja kansallisten 
viranomaisten oikeusvarmuuden 
lisääntyminen;

Or. en

Tarkistus 59
Emmanouil Fragkos, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa laillista muuttoliikettä 
koskevan EU:n kehyksen myönteisiä 
vaikutuksia, jotka komissio havaitsi 
toimivuustarkastuksessaan, mukaan lukien 
edellytysten, menettelyjen ja oikeuksien 
yhdenmukaistamisen taso sekä kolmansien 
maiden kansalaisten, työntekijöiden ja 
viranomaisten oikeusvarmuuden 
lisääntyminen;

3. panee merkille laillista 
muuttoliikettä koskevan EU:n kehyksen 
edistämät poliittiset kannat, jotka komissio 
havaitsi toimivuustarkastuksessaan, 
mukaan lukien edellytysten, menettelyjen 
ja oikeuksien yhdenmukaistamisen taso 
sekä kolmansien maiden kansalaisten, 
työntekijöiden ja viranomaisten 
oikeusvarmuuden lisääntyminen;

Or. en

Tarkistus 60
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Peter Kofod

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa laillista muuttoliikettä 
koskevan EU:n kehyksen myönteisiä 

3. panee merkille laillista 
muuttoliikettä koskevan EU:n kehyksen 
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vaikutuksia, jotka komissio havaitsi 
toimivuustarkastuksessaan, mukaan lukien 
edellytysten, menettelyjen ja oikeuksien 
yhdenmukaistamisen taso sekä kolmansien 
maiden kansalaisten, työntekijöiden ja 
viranomaisten oikeusvarmuuden 
lisääntyminen;

vaikutukset, jotka komissio havaitsi 
toimivuustarkastuksessaan, mukaan lukien 
edellytysten, menettelyjen ja oikeuksien 
yhdenmukaistamisen taso sekä kolmansien 
maiden kansalaisten, työntekijöiden ja 
viranomaisten oikeusvarmuuden 
lisääntyminen;

Or. en

Tarkistus 61
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että nykyinen kehys, jolla 
laillista muuttoliikettä säännellään 
unionissa, on hajanainen ja keskittyy vain 
tiettyihin työntekijäryhmiin, ei käsittele 
kyseisiä ryhmiä samalla tavalla ja sallii 
rinnakkaisten kansallisten 
lainsäädäntökehysten olemassaolon, mikä 
saattaa kansalliset lainsäädäntökehykset 
kilpailemaan keskenään ja unionin 
kehyksen kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 62
Emmanouil Fragkos, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että nykyinen kehys, jolla 
laillista muuttoliikettä säännellään 
unionissa, on hajanainen ja keskittyy vain 
tiettyihin työntekijäryhmiin, ei käsittele 
kyseisiä ryhmiä samalla tavalla ja sallii 
rinnakkaisten kansallisten 
lainsäädäntökehysten olemassaolon, mikä 
saattaa kansalliset lainsäädäntökehykset 

4. toteaa, että 
maahanmuuttopolitiikka kuuluu 
jäsenvaltioiden toimivaltaan;
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kilpailemaan keskenään ja unionin 
kehyksen kanssa;

Or. en

Tarkistus 63
Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että nykyinen kehys, jolla 
laillista muuttoliikettä säännellään 
unionissa, on hajanainen ja keskittyy vain 
tiettyihin työntekijäryhmiin, ei käsittele 
kyseisiä ryhmiä samalla tavalla ja sallii 
rinnakkaisten kansallisten 
lainsäädäntökehysten olemassaolon, mikä 
saattaa kansalliset lainsäädäntökehykset 
kilpailemaan keskenään ja unionin 
kehyksen kanssa;

4. toteaa, että nykyinen kehys, jolla 
laillista muuttoliikettä säännellään 
unionissa, on hajanainen ja keskittyy vain 
tiettyihin työntekijäryhmiin, eikä käsittele 
kyseisiä ryhmiä samalla tavalla;

Or. en

Tarkistus 64
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että nykyinen kehys, jolla 
laillista muuttoliikettä säännellään 
unionissa, on hajanainen ja keskittyy vain 
tiettyihin työntekijäryhmiin, ei käsittele 
kyseisiä ryhmiä samalla tavalla ja sallii 
rinnakkaisten kansallisten 
lainsäädäntökehysten olemassaolon, mikä 
saattaa kansalliset lainsäädäntökehykset 
kilpailemaan keskenään ja unionin 
kehyksen kanssa;

4. toteaa, että nykyinen kehys, jolla 
laillista muuttoliikettä säännellään 
unionissa, on hajanainen ja keskittyy 
tiettyihin työntekijäryhmiin, pääasiassa 
korkeapalkkaisten alojen työntekijöihin, 
lukuun ottamatta kausityöntekijöitä 
koskevaa direktiiviä, ei käsittele kyseisiä 
ryhmiä samalla tavalla, tarjoaa erilaisia 
oikeuksia eri ryhmille ja sallii 
rinnakkaisten kansallisten 
lainsäädäntökehysten olemassaolon, mikä 
johtaa EU:n sääntöjen erilaisiin 
kansallisiin täytäntöönpanotapoihin ja 
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saattaa kansalliset lainsäädäntökehykset 
kilpailemaan keskenään ja unionin 
kehyksen kanssa;

Or. en

Tarkistus 65
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että nykyinen kehys, jolla 
laillista muuttoliikettä säännellään 
unionissa, on hajanainen ja keskittyy vain 
tiettyihin työntekijäryhmiin, ei käsittele 
kyseisiä ryhmiä samalla tavalla ja sallii 
rinnakkaisten kansallisten 
lainsäädäntökehysten olemassaolon, mikä 
saattaa kansalliset lainsäädäntökehykset 
kilpailemaan keskenään ja unionin 
kehyksen kanssa;

4. toteaa, että nykyinen kehys, jolla 
laillista muuttoliikettä säännellään 
unionissa, on hajanainen ja keskittyy vain 
tiettyihin työntekijäryhmiin, ei käsittele 
kyseisiä ryhmiä samalla tavalla ja sallii 
rinnakkaisten kansallisten 
lainsäädäntökehysten olemassaolon, mikä 
saattaa kansalliset lainsäädäntökehykset 
kilpailemaan keskenään ja unionin 
kehyksen kanssa; panee merkille laillista 
maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön 
nykyisen yhdenmukaistamisen tason; 
toistaa, että laillinen maahanmuutto ei ole 
väline, johon voidaan soveltaa vain 
yhdenlaista lähestymistapaa; katsoo, että 
terve kilpailu kansallisten 
lainsäädäntökehysten välillä lisää unionin 
houkuttelevuutta kolmansien maiden 
kansalaisten keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 66
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa, että nykyinen kehys, jolla 
laillista muuttoliikettä säännellään 

4. toteaa, että nykyinen EU:n kehys, 
jolla laillista muuttoliikettä säännellään 
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unionissa, on hajanainen ja keskittyy vain 
tiettyihin työntekijäryhmiin, ei käsittele 
kyseisiä ryhmiä samalla tavalla ja sallii 
rinnakkaisten kansallisten 
lainsäädäntökehysten olemassaolon, mikä 
saattaa kansalliset lainsäädäntökehykset 
kilpailemaan keskenään ja unionin 
kehyksen kanssa;

unionissa keskittyy vain tiettyihin 
työntekijäryhmiin, eikä käsittele kyseisiä 
ryhmiä samalla tavalla; toteaa, että EU:n 
kehyksen rinnalla on käytössä kansalliset 
lainsäädäntökehykset; panee merkille, että 
nykyinen kansallisten ja EU:n työvoiman 
muuttoliikekehysten epäsymmetrinen 
moninaisuus saattaa nämä kehykset 
kilpailemaan keskenään ja edellyttää usein 
työntekijöitä ja työnantajia koskevia 
byrokraattisia menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 67
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Peter Kofod

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että tällainen 
lähestymistapa täyttää vain lyhyen 
aikavälin tarpeet eikä sillä saavuteta 
unionin tavoitetta kokonaisvaltaisesta 
lähestymistavasta muuttoliikepolitiikkaan;

5. katsoo, että nykyistä perustettua ja 
yksinomaista toimivaltaa olisi 
kunnioitettava;

Or. en

Tarkistus 68
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että tällainen 
lähestymistapa täyttää vain lyhyen 
aikavälin tarpeet eikä sillä saavuteta 
unionin tavoitetta kokonaisvaltaisesta 
lähestymistavasta muuttoliikepolitiikkaan;

5. katsoo, että unionin tavoite 
kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta 
muuttoliikepolitiikkaan kattaa 
jäsenvaltioiden toimivallan laillisen 
maahanmuuton alalla; korostaa, että 
laillista maahanmuuttoa koskevia 
sääntöjä on kunnioitettava ja että ne on 
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säilytettävä; panee merkille asiaa 
koskevien yhdenmukaistettujen sääntöjen 
nykyisen tason ja toistaa myönteiset 
näkökohdat/vaikutukset kilpailuun 
työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 69
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että tällainen 
lähestymistapa täyttää vain lyhyen 
aikavälin tarpeet eikä sillä saavuteta 
unionin tavoitetta kokonaisvaltaisesta 
lähestymistavasta muuttoliikepolitiikkaan;

5. katsoo, että realistinen 
lähestymistapa, jossa keskitytään 
maltillisesti kestävään kehitykseen 
loputtoman muuttoliikkeen sijaan, ei 
välttämättä ole tietyn kansalaisjärjestön 
järjestelmän etujen mukainen, vaan se 
palvelee oikeudenmukaisia 
kehitystavoitteita ja kaikkien ihmisten 
pitkän aikavälin etuja;

Or. en

Tarkistus 70
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että tällainen 
lähestymistapa täyttää vain lyhyen 
aikavälin tarpeet eikä sillä saavuteta 
unionin tavoitetta kokonaisvaltaisesta 
lähestymistavasta muuttoliikepolitiikkaan;

5. katsoo, että hyvin suunniteltu ja 
hyvin hallinnoitu työvoiman muuttoliike 
voi olla vaurauden, innovoinnin ja 
kasvun lähde sekä lähtömaille että 
vastaanottaville maille ja että voitaisiin 
saavuttaa unionin tavoite 
kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta 
muuttoliikepolitiikkaan;

Or. en
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Tarkistus 71
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. korostaa tarvetta yhdenmukaistaa 
siirtotyöläisten ja heidän perheidensä 
oikeuksia ja varmistaa niiden saatavuus 
keinona varmistaa kotouttaminen ja 
sosiaalinen osallisuus; kehottaa 
komissiota esittämään unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
mukaisesti EU:n suosituksia, joissa 
käsitellään välittömiä ja välillisiä esteitä, 
jotka voivat estää siirtotyöläisiä ja heidän 
perheitään saamasta oikeutta 
perheenyhdistämiseen; kehottaa 
jäsenvaltioita ja EU:ta parantamaan 
sosiaalisten oikeuksien saatavuutta 
asuinpaikasta riippumatta, kuten oikeus 
terveydenhuoltoon, asuntoon, 
oikeussuojaan ja oikeus sukupuolten 
tasa-arvon toteutumiseen;

Or. en

Tarkistus 72
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Päätöslauselmaesitys
5 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 a. pitää valitettavana, että 
siirtotyöläiset kokevat edelleen epätasa-
arvoista kohtelua ja työvoiman 
hyväksikäyttöä kaikkialla unionissa 
huolimatta asiaankuuluvien 
kansainvälisten, EU:n ja kansallisten 
lainsäädäntökehysten standardeista; 
panee merkille työmarkkinoiden 
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välittäjien ja suorien työnantajien usein 
kielteisen roolin tässä tilanteessa;

Or. en

Tarkistus 73
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
5 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 b. korostaa, että on tärkeää ryhtyä 
tarvittaviin toimiin kaikkien EU:n 
työntekijöiden tunnustamiseksi; kehottaa 
komissiota sallimaan 
oleskelulupahakemusten tekemisen 
kaikille kolmansien maiden kansalaisille 
EU:ssa heidän oleskeluasemastaan 
riippumatta nykyisissä ja tulevissa 
lainsäädäntökehyksissä; katsoo, että 
jäsenvaltioiden myönteisten kokemusten 
perusteella covid-19-pandemian aikana 
on tärkeää laillistaa laittomassa 
tilanteessa olevien maahanmuuttajien 
asema ottaen huomioon 
maahanmuuttajien työsuhteet, oleskelun 
kesto ja/tai muut perhesuhteet ja 
sosiaaliset siteet; kehottaa komissiota 
antamaan suuntaviivat siirtotyöläisiä 
koskevista tehokkaista 
laillistamismekanismeista;

Or. en

Tarkistus 74
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
5 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5 c. arvostelee sitä, että nykyisillä 
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direktiiveillä on vain rajallinen vaikutus 
työvoiman hyväksikäytön estämiseen ja 
että siirtotyöläiset kokevat edelleen 
epätasa-arvoista kohtelua ja työvoiman 
hyväksikäyttöä kaikkialla unionissa 
huolimatta asiaankuuluvien 
kansainvälisten, EU:n ja kansallisten 
lainsäädäntökehysten standardeista; 
huomauttaa, että nykyisiin säännöksiin 
sovelletaan rajoituksia, jotka koskevat 
turvallisten ja tehokkaiden 
valitusmekanismien käyttöönottoa 
siirtotyöläisten, myös paperittomien 
siirtotyöläisten, kohdalla; panee merkille 
työmarkkinoiden välittäjien ja suorien 
työnantajien roolin tässä tilanteessa;

Or. en

Tarkistus 75
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että komissio tuli 
toimivuustarkastuksessa samaan 
tulokseen ja totesi, että 
epäjohdonmukaisuuksia, aukkoja ja 
puutteita on käsiteltävä monenlaisilla 
toimenpiteillä, myös 
lainsäädäntötoimenpiteillä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 76
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
6 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että komissio tuli 
toimivuustarkastuksessa samaan tulokseen 
ja totesi, että epäjohdonmukaisuuksia, 
aukkoja ja puutteita on käsiteltävä 
monenlaisilla toimenpiteillä, myös 
lainsäädäntötoimenpiteillä;

6. korostaa, että komissio totesi 
toimivuustarkastuksessa, että 
epäjohdonmukaisuuksia, aukkoja ja 
puutteita on käsiteltävä monenlaisilla 
toimenpiteillä, myös 
lainsäädäntötoimenpiteillä;

Or. en

Tarkistus 77
Emmanouil Fragkos, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa, että komissio tuli 
toimivuustarkastuksessa samaan tulokseen 
ja totesi, että epäjohdonmukaisuuksia, 
aukkoja ja puutteita on käsiteltävä 
monenlaisilla toimenpiteillä, myös 
lainsäädäntötoimenpiteillä;

6. panee merkille, että komissio tuli 
toimivuustarkastuksessa samaan tulokseen 
ja totesi, että epäjohdonmukaisuuksia, 
aukkoja ja puutteita on käsiteltävä 
monenlaisilla toimenpiteillä, myös 
lainsäädäntötoimenpiteillä;

Or. en

Tarkistus 78
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. korostaa laittoman 
maahanmuuton haitallisia vaikutuksia ja 
vaaroja, jotka kohdistuvat työtä hakeviin 
kolmansien maiden kansalaisiin unionin 
ja jäsenvaltioiden työmarkkinoilla; panee 
kuitenkin merkille työvoiman 
muuttoliikkeen uusien laillisten väylien 
myönteiset vaikutukset laittoman 
maahanmuuton torjunnassa; 
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huomauttaa, että laillinen maahanmuutto 
ei saa missään tapauksessa toimia 
välineenä, jolla laillistetaan laittomasti 
oleskelevat kolmansien maiden 
kansalaiset EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 79
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. arvostelee sitä, että ainoa 
työperäistä maahanmuuttoa koskeva 
lainsäädäntöehdotus viime vaalikaudella 
oli sinistä korttia koskevan direktiivin 
tarkistaminen, josta on neuvoteltu 
vuodesta 2016 lähtien ja neuvotellaan 
edelleen; 

Or. en

Tarkistus 80
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. huomauttaa, että nykyinen 
säädöskehys ja nykyisten direktiivien 
vaihteleva täytäntöönpano jäsenvaltioissa 
on johtanut kolmansien maiden 
kansalaisten osalta moniin 
epäjohdonmukaisuuksiin, jotka koskevat 
yhdenvertaista kohtelua, maahantulon ja 
uuden maahantulon edellytyksiä, 
työlupaa, kotipaikka-asemaa, EU:n 
sisäistä liikkuvuutta, sosiaaliturvan 
koordinointia, tutkintojen tunnustamista 

7. huomauttaa, että nykyisten 
direktiivien vaihteleva täytäntöönpano 
jäsenvaltioissa vastaa jäsenvaltioiden 
oikeutta määrittää kolmansista maista 
tulevien kolmansien maiden kansalaisten 
maahantulon määrä alueelleen työntekoa 
varten;
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ja perheiden yhdistämistä; korostaa, että 
nämä epäjohdonmukaisuudet aiheuttavat 
vaikeuksia myös yrityksille, jotka 
työllistävät kolmansien maiden 
kansalaisia8 ;
_________________
8 Toimivuustarkastuksessa havaittiin 
kolme keskeistä aluetta, joilla esiintyi 
eniten ongelmia sisäisessä 
johdonmukaisuudessa: hakumenettelyt, 
maahantulon ja oleskelun edellytykset 
(mukaan lukien hylkäämisen ja 
peruuttamisen perusteet), yhdenvertaisen 
kohtelun edellytykset, EU:n sisäinen 
liikkuvuus ja perheiden yhdistäminen.

Or. en

Tarkistus 81
Isabel Santos

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. huomauttaa, että nykyinen 
säädöskehys ja nykyisten direktiivien 
vaihteleva täytäntöönpano jäsenvaltioissa 
on johtanut kolmansien maiden 
kansalaisten osalta moniin 
epäjohdonmukaisuuksiin, jotka koskevat 
yhdenvertaista kohtelua, maahantulon ja 
uuden maahantulon edellytyksiä, työlupaa, 
kotipaikka-asemaa, EU:n sisäistä 
liikkuvuutta, sosiaaliturvan koordinointia, 
tutkintojen tunnustamista ja perheiden 
yhdistämistä; korostaa, että nämä 
epäjohdonmukaisuudet aiheuttavat 
vaikeuksia myös yrityksille, jotka 
työllistävät kolmansien maiden 
kansalaisia8;

7. huomauttaa, että nykyinen 
säädöskehys ja nykyisten direktiivien 
vaihteleva täytäntöönpano jäsenvaltioissa 
on johtanut kolmansien maiden 
kansalaisten osalta moniin 
epäjohdonmukaisuuksiin, jotka koskevat 
yhdenvertaista kohtelua, maahantulon ja 
uuden maahantulon edellytyksiä, työlupaa, 
kotipaikka-asemaa, EU:n sisäistä 
liikkuvuutta, sosiaaliturvan koordinointia, 
tutkintojen tunnustamista ja perheiden 
yhdistämistä; korostaa, että nämä 
epäjohdonmukaisuudet aiheuttavat 
vaikeuksia myös yrityksille, jotka 
työllistävät kolmansien maiden 
kansalaisia8, minkä lisäksi ne vaikeuttavat 
tällaisten työntekijöiden yhteiskuntaan 
integroitumista niissä maissa, joissa he 
työskentelevät;
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_________________ _________________
8 Toimivuustarkastuksessa havaittiin kolme 
keskeistä aluetta, joilla esiintyi eniten 
ongelmia sisäisessä johdonmukaisuudessa: 
hakumenettelyt, maahantulon ja oleskelun 
edellytykset (mukaan lukien hylkäämisen 
ja peruuttamisen perusteet), yhdenvertaisen 
kohtelun edellytykset, EU:n sisäinen 
liikkuvuus ja perheiden yhdistäminen.

8 Toimivuustarkastuksessa havaittiin kolme 
keskeistä aluetta, joilla esiintyi eniten 
ongelmia sisäisessä johdonmukaisuudessa: 
hakumenettelyt, maahantulon ja oleskelun 
edellytykset (mukaan lukien hylkäämisen 
ja peruuttamisen perusteet), yhdenvertaisen 
kohtelun edellytykset, EU:n sisäinen 
liikkuvuus ja perheiden yhdistäminen.

Or. pt

Tarkistus 82
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. huomauttaa, että nykyinen 
säädöskehys ja nykyisten direktiivien 
vaihteleva täytäntöönpano jäsenvaltioissa 
on johtanut kolmansien maiden 
kansalaisten osalta moniin 
epäjohdonmukaisuuksiin, jotka koskevat 
yhdenvertaista kohtelua, maahantulon ja 
uuden maahantulon edellytyksiä, työlupaa, 
kotipaikka-asemaa, EU:n sisäistä 
liikkuvuutta, sosiaaliturvan koordinointia, 
tutkintojen tunnustamista ja perheiden 
yhdistämistä; korostaa, että nämä 
epäjohdonmukaisuudet aiheuttavat 
vaikeuksia myös yrityksille, jotka 
työllistävät kolmansien maiden 
kansalaisia8;

7. huomauttaa, että nykyinen 
säädöskehys ja nykyisten direktiivien 
vaihteleva täytäntöönpano jäsenvaltioissa 
on johtanut kolmansien maiden 
kansalaisten osalta moniin 
epäjohdonmukaisuuksiin, jotka koskevat 
yhdenvertaista kohtelua, maahantulon ja 
uuden maahantulon edellytyksiä, työlupaa, 
kotipaikka-asemaa, EU:n sisäistä 
liikkuvuutta, sosiaaliturvan koordinointia 
ja tutkintojen tunnustamista; korostaa, että 
nämä epäjohdonmukaisuudet aiheuttavat 
vaikeuksia myös yrityksille, jotka 
työllistävät kolmansien maiden 
kansalaisia8; kehottaa siksi perustamaan 
ja julkaisemaan yrityksille tarkoitettuja 
asiaankuuluvia tiedotuskampanjoita;

_________________ _________________
8 Toimivuustarkastuksessa havaittiin kolme 
keskeistä aluetta, joilla esiintyi eniten 
ongelmia sisäisessä johdonmukaisuudessa: 
hakumenettelyt, maahantulon ja oleskelun 
edellytykset (mukaan lukien hylkäämisen 
ja peruuttamisen perusteet), yhdenvertaisen 
kohtelun edellytykset, EU:n sisäinen 

8 Toimivuustarkastuksessa havaittiin kolme 
keskeistä aluetta, joilla esiintyi eniten 
ongelmia sisäisessä johdonmukaisuudessa: 
hakumenettelyt, maahantulon ja oleskelun 
edellytykset (mukaan lukien hylkäämisen 
ja peruuttamisen perusteet), yhdenvertaisen 
kohtelun edellytykset, EU:n sisäinen 
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liikkuvuus ja perheiden yhdistäminen. liikkuvuus ja perheiden yhdistäminen.

Or. en

Tarkistus 83
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. huomauttaa, että nykyinen 
säädöskehys ja nykyisten direktiivien 
vaihteleva täytäntöönpano jäsenvaltioissa 
on johtanut kolmansien maiden 
kansalaisten osalta moniin 
epäjohdonmukaisuuksiin, jotka koskevat 
yhdenvertaista kohtelua, maahantulon ja 
uuden maahantulon edellytyksiä, työlupaa, 
kotipaikka-asemaa, EU:n sisäistä 
liikkuvuutta, sosiaaliturvan koordinointia, 
tutkintojen tunnustamista ja perheiden 
yhdistämistä; korostaa, että nämä 
epäjohdonmukaisuudet aiheuttavat 
vaikeuksia myös yrityksille, jotka 
työllistävät kolmansien maiden 
kansalaisia8;

7. huomauttaa, että nykyinen 
säädöskehys ja nykyisten direktiivien 
vaihteleva täytäntöönpano jäsenvaltioissa 
on johtanut kolmansien maiden 
kansalaisten osalta moniin 
epäjohdonmukaisuuksiin, jotka koskevat 
yhdenvertaista kohtelua, maahantulon ja 
uuden maahantulon edellytyksiä, työlupaa, 
kotipaikka-asemaa, EU:n sisäistä 
liikkuvuutta, sosiaaliturvan koordinointia, 
tutkintojen tunnustamista ja perheiden 
yhdistämistä; korostaa, että nämä 
epäjohdonmukaisuudet aiheuttavat 
vaikeuksia myös yrityksille, jotka 
työllistävät kolmansien maiden kansalaisia8 
, ja paikallisviranomaisille, jotka saavat 
aikaan kestäviä ja pitkän aikavälin 
kotoutumistuloksia kolmansien maiden 
kansalaisille;

_________________ _________________
8 Toimivuustarkastuksessa havaittiin kolme 
keskeistä aluetta, joilla esiintyi eniten 
ongelmia sisäisessä johdonmukaisuudessa: 
hakumenettelyt, maahantulon ja oleskelun 
edellytykset (mukaan lukien hylkäämisen 
ja peruuttamisen perusteet), yhdenvertaisen 
kohtelun edellytykset, EU:n sisäinen 
liikkuvuus ja perheiden yhdistäminen.

8 Toimivuustarkastuksessa havaittiin kolme 
keskeistä aluetta, joilla esiintyi eniten 
ongelmia sisäisessä johdonmukaisuudessa: 
hakumenettelyt, maahantulon ja oleskelun 
edellytykset (mukaan lukien hylkäämisen 
ja peruuttamisen perusteet), yhdenvertaisen 
kohtelun edellytykset, EU:n sisäinen 
liikkuvuus ja perheiden yhdistäminen.

Or. en

Tarkistus 84
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Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. huomauttaa, että nykyinen 
säädöskehys ja nykyisten direktiivien 
vaihteleva täytäntöönpano jäsenvaltioissa 
on johtanut kolmansien maiden 
kansalaisten osalta moniin 
epäjohdonmukaisuuksiin, jotka koskevat 
yhdenvertaista kohtelua, maahantulon ja 
uuden maahantulon edellytyksiä, työlupaa, 
kotipaikka-asemaa, EU:n sisäistä 
liikkuvuutta, sosiaaliturvan koordinointia, 
tutkintojen tunnustamista ja perheiden 
yhdistämistä; korostaa, että nämä 
epäjohdonmukaisuudet aiheuttavat 
vaikeuksia myös yrityksille, jotka 
työllistävät kolmansien maiden 
kansalaisia8;

7. huomauttaa, että nykyinen 
säädöskehys ja nykyisten direktiivien 
vaihteleva täytäntöönpano jäsenvaltioissa 
on johtanut kolmansien maiden 
kansalaisten osalta moniin 
epäjohdonmukaisuuksiin, jotka koskevat 
yhdenvertaista kohtelua, maahantulon ja 
uuden maahantulon edellytyksiä, työlupaa, 
kotipaikka-asemaa, EU:n sisäistä 
liikkuvuutta, sosiaaliturvan koordinointia, 
tutkintojen tunnustamista ja perheiden 
yhdistämistä; korostaa, että nämä 
epäjohdonmukaisuudet aiheuttavat 
vaikeuksia myös yrityksille, jotka suosivat 
epätoivoisia kolmansien maiden 
kansalaisia8 köyhien EU:n kansalaisten 
sijasta ja laajentavat eriarvoisuuden 
kuilua EU:ssa;

_________________ _________________
8 Toimivuustarkastuksessa havaittiin kolme 
keskeistä aluetta, joilla esiintyi eniten 
ongelmia sisäisessä johdonmukaisuudessa: 
hakumenettelyt, maahantulon ja oleskelun 
edellytykset (mukaan lukien hylkäämisen 
ja peruuttamisen perusteet), yhdenvertaisen 
kohtelun edellytykset, EU:n sisäinen 
liikkuvuus ja perheiden yhdistäminen.

8 Toimivuustarkastuksessa havaittiin kolme 
keskeistä aluetta, joilla esiintyi eniten 
ongelmia sisäisessä johdonmukaisuudessa: 
hakumenettelyt, maahantulon ja oleskelun 
edellytykset (mukaan lukien hylkäämisen 
ja peruuttamisen perusteet), yhdenvertaisen 
kohtelun edellytykset, EU:n sisäinen 
liikkuvuus ja perheiden yhdistäminen.

Or. en

Tarkistus 85
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. huomauttaa, että nykyinen 7. huomauttaa, että nykyinen 
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säädöskehys ja nykyisten direktiivien 
vaihteleva täytäntöönpano jäsenvaltioissa 
on johtanut kolmansien maiden 
kansalaisten osalta moniin 
epäjohdonmukaisuuksiin, jotka koskevat 
yhdenvertaista kohtelua, maahantulon ja 
uuden maahantulon edellytyksiä, työlupaa, 
kotipaikka-asemaa, EU:n sisäistä 
liikkuvuutta, sosiaaliturvan koordinointia, 
tutkintojen tunnustamista ja perheiden 
yhdistämistä; korostaa, että nämä 
epäjohdonmukaisuudet aiheuttavat 
vaikeuksia myös yrityksille, jotka 
työllistävät kolmansien maiden 
kansalaisia8;

säädöskehys ja nykyisten direktiivien 
vaihteleva täytäntöönpano jäsenvaltioissa 
on johtanut pelkoihin monien 
haavoittuvassa asemassa olevien EU:n 
kansalaisten elämässä ja kolmansien 
maiden kansalaisten osalta 
epäjohdonmukaisuuksiin, jotka koskevat 
yhdenvertaista kohtelua, maahantulon ja 
uuden maahantulon edellytyksiä, työlupaa, 
kotipaikka-asemaa, EU:n sisäistä 
liikkuvuutta, sosiaaliturvan koordinointia, 
tutkintojen tunnustamista ja perheiden 
yhdistämistä; korostaa, että nämä 
epäjohdonmukaisuudet aiheuttavat 
vaikeuksia myös yrityksille, jotka 
työllistävät kolmansien maiden 
kansalaisia8;

_________________ _________________
8 Toimivuustarkastuksessa havaittiin kolme 
keskeistä aluetta, joilla esiintyi eniten 
ongelmia sisäisessä johdonmukaisuudessa: 
hakumenettelyt, maahantulon ja oleskelun 
edellytykset (mukaan lukien hylkäämisen 
ja peruuttamisen perusteet), yhdenvertaisen 
kohtelun edellytykset, EU:n sisäinen 
liikkuvuus ja perheiden yhdistäminen.

8 Toimivuustarkastuksessa havaittiin kolme 
keskeistä aluetta, joilla esiintyi eniten 
ongelmia sisäisessä johdonmukaisuudessa: 
hakumenettelyt, maahantulon ja oleskelun 
edellytykset (mukaan lukien hylkäämisen 
ja peruuttamisen perusteet), yhdenvertaisen 
kohtelun edellytykset, EU:n sisäinen 
liikkuvuus ja perheiden yhdistäminen.

Or. en

Tarkistus 86
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. huomauttaa, että nykyinen 
säädöskehys ja nykyisten direktiivien 
vaihteleva täytäntöönpano jäsenvaltioissa 
on johtanut kolmansien maiden 
kansalaisten osalta moniin 
epäjohdonmukaisuuksiin, jotka koskevat 
yhdenvertaista kohtelua, maahantulon ja 
uuden maahantulon edellytyksiä, työlupaa, 
kotipaikka-asemaa, EU:n sisäistä 

7. huomauttaa, että nykyinen 
säädöskehys ja nykyisten direktiivien 
vaihteleva täytäntöönpano jäsenvaltioissa 
on johtanut kolmansien maiden 
kansalaisten osalta eroihin, jotka koskevat 
yhdenvertaista kohtelua, maahantulon ja 
uuden maahantulon edellytyksiä, työlupaa, 
kotipaikka-asemaa, EU:n sisäistä 
liikkuvuutta, sosiaaliturvan koordinointia, 
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liikkuvuutta, sosiaaliturvan koordinointia, 
tutkintojen tunnustamista ja perheiden 
yhdistämistä; korostaa, että nämä 
epäjohdonmukaisuudet aiheuttavat 
vaikeuksia myös yrityksille, jotka 
työllistävät kolmansien maiden 
kansalaisia8;

tutkintojen tunnustamista ja perheiden 
yhdistämistä; huomauttaa, että nämä erot 
voivat vaikuttaa myös yrityksiin, jotka 
työllistävät kolmansien maiden kansalaisia8 
;

_________________ _________________
8 Toimivuustarkastuksessa havaittiin kolme 
keskeistä aluetta, joilla esiintyi eniten 
ongelmia sisäisessä johdonmukaisuudessa: 
hakumenettelyt, maahantulon ja oleskelun 
edellytykset (mukaan lukien hylkäämisen 
ja peruuttamisen perusteet), yhdenvertaisen 
kohtelun edellytykset, EU:n sisäinen 
liikkuvuus ja perheiden yhdistäminen.

8 Toimivuustarkastuksessa havaittiin kolme 
keskeistä aluetta, joilla esiintyi eniten 
ongelmia sisäisessä johdonmukaisuudessa: 
hakumenettelyt, maahantulon ja oleskelun 
edellytykset (mukaan lukien hylkäämisen 
ja peruuttamisen perusteet), yhdenvertaisen 
kohtelun edellytykset, EU:n sisäinen 
liikkuvuus ja perheiden yhdistäminen.

Or. en

Tarkistus 87
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. huomauttaa, että nykyinen 
säädöskehys ja nykyisten direktiivien 
vaihteleva täytäntöönpano jäsenvaltioissa 
on johtanut kolmansien maiden 
kansalaisten osalta moniin 
epäjohdonmukaisuuksiin, jotka koskevat 
yhdenvertaista kohtelua, maahantulon ja 
uuden maahantulon edellytyksiä, työlupaa, 
kotipaikka-asemaa, EU:n sisäistä 
liikkuvuutta, sosiaaliturvan koordinointia, 
tutkintojen tunnustamista ja perheiden 
yhdistämistä; korostaa, että nämä 
epäjohdonmukaisuudet aiheuttavat 
vaikeuksia myös yrityksille, jotka 
työllistävät kolmansien maiden 
kansalaisia8;

7. huomauttaa, että nykyinen 
säädöskehys ja nykyisten direktiivien 
vaihteleva täytäntöönpano jäsenvaltioissa 
on johtanut kolmansien maiden 
kansalaisten osalta moniin 
epäjohdonmukaisuuksiin, jotka koskevat 
yhdenvertaista kohtelua, maahantulon ja 
uuden maahantulon edellytyksiä, työlupaa, 
kotipaikka-asemaa, EU:n sisäistä 
liikkuvuutta, sosiaaliturvaa, tutkintojen 
tunnustamista ja perheiden yhdistämistä; 
korostaa, että nämä epäjohdonmukaisuudet 
aiheuttavat vaikeuksia myös yrityksille, 
jotka työllistävät kolmansien maiden 
kansalaisia8;

_________________ _________________
8 Toimivuustarkastuksessa havaittiin kolme 8 Toimivuustarkastuksessa havaittiin kolme 
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keskeistä aluetta, joilla esiintyi eniten 
ongelmia sisäisessä johdonmukaisuudessa: 
hakumenettelyt, maahantulon ja oleskelun 
edellytykset (mukaan lukien hylkäämisen 
ja peruuttamisen perusteet), yhdenvertaisen 
kohtelun edellytykset, EU:n sisäinen 
liikkuvuus ja perheiden yhdistäminen.

keskeistä aluetta, joilla esiintyi eniten 
ongelmia sisäisessä johdonmukaisuudessa: 
hakumenettelyt, maahantulon ja oleskelun 
edellytykset (mukaan lukien hylkäämisen 
ja peruuttamisen perusteet), yhdenvertaisen 
kohtelun edellytykset, EU:n sisäinen 
liikkuvuus ja perheiden yhdistäminen.

Or. en

Tarkistus 88
Emmanouil Fragkos, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa lisäarvoa, joka laillista 
muuttoliikettä koskevalla unionin 
kehyksellä on osana kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa muuttoliikkeeseen, sillä 
sen avulla tarjotaan laillisten väylien 
kautta mahdollisuuksia työtä hakeville, 
edistetään hallittua muuttoliikettä, 
houkutellaan työntekijöitä, joita EU:n 
työmarkkinoilla tarvitaan, ja 
varmistetaan, että kolmansien maiden 
kansalaisia kohdellaan EU:n 
perusoikeuksien mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 89
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa lisäarvoa, joka laillista 
muuttoliikettä koskevalla unionin 
kehyksellä on osana kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa muuttoliikkeeseen, sillä 

Poistetaan.
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sen avulla tarjotaan laillisten väylien 
kautta mahdollisuuksia työtä hakeville, 
edistetään hallittua muuttoliikettä, 
houkutellaan työntekijöitä, joita EU:n 
työmarkkinoilla tarvitaan, ja 
varmistetaan, että kolmansien maiden 
kansalaisia kohdellaan EU:n 
perusoikeuksien mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 90
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa lisäarvoa, joka laillista 
muuttoliikettä koskevalla unionin 
kehyksellä on osana kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa muuttoliikkeeseen, sillä 
sen avulla tarjotaan laillisten väylien 
kautta mahdollisuuksia työtä hakeville, 
edistetään hallittua muuttoliikettä, 
houkutellaan työntekijöitä, joita EU:n 
työmarkkinoilla tarvitaan, ja varmistetaan, 
että kolmansien maiden kansalaisia 
kohdellaan EU:n perusoikeuksien 
mukaisesti;

8. korostaa lisäarvoa, joka laillista 
muuttoliikettä koskevalla unionin 
kehyksellä on osana kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa muuttoliikkeeseen, sillä 
sen avulla tarjotaan mahdollisuuksia 
laillisten ja turvallisten 
maahanmuuttoväylien kautta, 
parannetaan kolmansien maiden 
kansalaisten pääsyä unionin 
työmarkkinoille, edistetään hallittua 
muuttoliikettä, houkutellaan työntekijöitä, 
joita EU:n ja jäsenvaltioiden 
työmarkkinoilla tarvitaan, ja varmistetaan, 
että kolmansien maiden kansalaisia 
kohdellaan perusoikeuksien mukaisesti, 
parannetaan mahdollisuuksia 
oikeudenmukaisiin työoloihin ja 
edistetään kotoutumista; katsoo, että 
kokonaisvaltainen unionin kehys 
hyödyttää siirtotyöläisiä ja heidän 
perheitään, heidät vastaanottavia 
yhteisöjä ja heidän kotimaitaan;

Or. en

Tarkistus 91
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Laura Ferrara

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa lisäarvoa, joka laillista 
muuttoliikettä koskevalla unionin 
kehyksellä on osana kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa muuttoliikkeeseen, sillä 
sen avulla tarjotaan laillisten väylien kautta 
mahdollisuuksia työtä hakeville, edistetään 
hallittua muuttoliikettä, houkutellaan 
työntekijöitä, joita EU:n työmarkkinoilla 
tarvitaan, ja varmistetaan, että kolmansien 
maiden kansalaisia kohdellaan EU:n 
perusoikeuksien mukaisesti;

8. korostaa välttämättömyyttä, joka 
laillista muuttoliikettä koskevalla unionin 
kehyksellä on osana kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa muuttoliikkeeseen, sillä 
sen avulla tarjotaan laillisten väylien kautta 
mahdollisuuksia työtä hakeville, edistetään 
hallittua muuttoliikettä, houkutellaan 
työntekijöitä, joita EU:n työmarkkinoilla 
tarvitaan, edistetään ihmissalakuljettajien 
ja -kauppiaiden rikollisen 
liiketoimintamallin purkamista, ja 
varmistetaan, että kolmansien maiden 
kansalaisia kohdellaan EU:n 
perusoikeuksien mukaisesti;

Or. it

Tarkistus 92
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. korostaa lisäarvoa, joka laillista 
muuttoliikettä koskevalla unionin 
kehyksellä on osana kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa muuttoliikkeeseen, sillä 
sen avulla tarjotaan laillisten väylien kautta 
mahdollisuuksia työtä hakeville, edistetään 
hallittua muuttoliikettä, houkutellaan 
työntekijöitä, joita EU:n työmarkkinoilla 
tarvitaan, ja varmistetaan, että kolmansien 
maiden kansalaisia kohdellaan EU:n 
perusoikeuksien mukaisesti;

8. korostaa lisäarvoa, joka laillista 
muuttoliikettä koskevalla unionin 
kehyksellä on osana kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa muuttoliikkeeseen, sillä 
sen avulla tarjotaan laillisten väylien kautta 
mahdollisuuksia työtä hakeville, edistetään 
hallittua muuttoliikettä, houkutellaan 
työntekijöitä, opiskelijoita ja yrityksiä, 
joita työmarkkinoilla tarvitaan EU:ssa, ja 
varmistetaan, että kolmansien maiden 
kansalaisia kohdellaan EU:n 
perusoikeuksien mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 93
Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa, että käytössä olisi oltava 
tehokkaat mekanismit siirtotyöläisten 
suojelemiseksi hyväksikäytöltä, erityisesti 
takaamalla tehokas oikeussuojan saanti 
ja valitusmekanismit heidän 
oikeudellisesta asemastaan riippumatta; 
tunnustaa, että yksilölliset tarpeet ja 
haavoittuvuudet olisi otettava huomioon 
toteutettaessa toimenpiteitä laillisen 
muuttoliikkeen mahdollisuuksien 
luomiseksi ja laajentamiseksi ja että 
samalla on varmistettava muiden näihin 
liittyvien oikeuksien ja palvelujen 
toteutuminen, kuten asuntojen ja 
terveydenhuollon tehokas saatavuus;

Or. en

Tarkistus 94
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Peter Kofod

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa, että on tärkeää 
kunnioittaa jäsenvaltioiden yksinomaista 
toimivaltaa muuttoliikeasioissa ja 
korostaa, että nykyisissä 
perussopimuksissa ja kehyksissä ei ole 
oikeusperustaa, joka mahdollistaisi 
yhteisen muuttoliike- tai 
työvoimapolitiikan;

Or. en
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Tarkistus 95
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. korostaa, että EU:n ikääntyvän 
väestön ja työvoiman vähenemisen vuoksi 
työvoiman liikkuvuutta koskevilla 
järjestelmillä voidaan vauhdittaa 
Euroopan työmarkkinoita ja edistää 
talouskasvua;

Or. en

Tarkistus 96
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Peter Kofod

Päätöslauselmaesitys
8 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b. korostaa, että EU:n työntekijän 
oikeuksiin sisältyvän vapaan 
liikkuvuuden laajentaminen koskemaan 
kolmansien maiden kansalaisia ja 
perheenyhdistämisjärjestelmiä voi luoda 
porsaanreikiä laittoman muuttoliikkeen 
helpottamiseksi ja toimia vahvana 
vetotekijänä entistä laittomammalle 
muuttoliikkeelle;

Or. en

Tarkistus 97
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
9 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. toistaa, että nykyisen 
lainsäädäntökehyksen parempi ja 
johdonmukaisempi täytäntöönpano sekä 
nykyisissä direktiiveissä annettujen 
oikeuksien parempi täytäntöönpano ovat 
ensimmäiset käytännön toimet, jotka on 
toteutettava;

9. toistaa, että nykyisen 
lainsäädäntökehyksen parempi ja 
johdonmukaisempi täytäntöönpano sekä 
nykyisissä direktiiveissä annettujen 
oikeuksien parempi täytäntöönpano ovat 
ensimmäiset käytännön toimet, jotka on 
toteutettava, ja että lisäksi on taattava 
parempi tiedottaminen, jotta lisätään 
tietoisuutta EU:n lainsäädäntökehyksessä 
vahvistetuista oikeuksista ja menettelyistä;

Or. en

Tarkistus 98
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. toistaa, että nykyisen 
lainsäädäntökehyksen parempi ja 
johdonmukaisempi täytäntöönpano sekä 
nykyisissä direktiiveissä annettujen 
oikeuksien parempi täytäntöönpano ovat 
ensimmäiset käytännön toimet, jotka on 
toteutettava;

9. toistaa, että nykyisen 
lainsäädäntökehyksen parempi ja 
johdonmukaisempi täytäntöönpano sekä 
nykyisissä direktiiveissä annettujen 
oikeuksien parempi täytäntöönpano 
aiheuttavat jo nyt liiallista painetta EU:n 
jäsenvaltioille, jotka vaarantavat EU:n 
hankkeen;

Or. en

Tarkistus 99
Emmanouil Fragkos, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. suosittaa, että lainsäädäntökehystä 
yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan 
yhdenmukaistamalla nykyisten laillista 

Poistetaan.
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muuttoliikettä koskevien direktiivien 
säännöksiä, jotka koskevat 
hakumenettelyjä, maahantulon sallimisen 
ja epäämisen perusteita, menettelytakeita, 
yhdenvertaista kohtelua, työmarkkinoille 
pääsyä, perheen yhtenäisyyttä ja EU:n 
sisäistä liikkuvuutta;

Or. en

Tarkistus 100
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. suosittaa, että lainsäädäntökehystä 
yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan 
yhdenmukaistamalla nykyisten laillista 
muuttoliikettä koskevien direktiivien 
säännöksiä, jotka koskevat 
hakumenettelyjä, maahantulon sallimisen 
ja epäämisen perusteita, menettelytakeita, 
yhdenvertaista kohtelua, työmarkkinoille 
pääsyä, perheen yhtenäisyyttä ja EU:n 
sisäistä liikkuvuutta;

10. suosittaa, että lainsäädäntökehystä 
yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan 
yhdenmukaistamalla nykyisten laillista 
muuttoliikettä koskevien direktiivien 
säännöksiä, jotka koskevat 
hakumenettelyjä, maahantulon sallimisen 
ja epäämisen perusteita, menettelytakeita, 
yhdenvertaista kohtelua, työmarkkinoille 
pääsyä ja liikkuvuutta työmarkkinoilla, 
perheen yhtenäisyyttä ja EU:n sisäistä 
liikkuvuutta;

Or. en

Tarkistus 101
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. suosittaa, että lainsäädäntökehystä 
yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan 
yhdenmukaistamalla nykyisten laillista 
muuttoliikettä koskevien direktiivien 
säännöksiä, jotka koskevat 

10. suosittaa, että lainsäädäntökehystä 
yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan 
yhdenmukaistamalla nykyisten laillista 
muuttoliikettä koskevien direktiivien 
säännöksiä, jotka koskevat 
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hakumenettelyjä, maahantulon sallimisen 
ja epäämisen perusteita, menettelytakeita, 
yhdenvertaista kohtelua, työmarkkinoille 
pääsyä, perheen yhtenäisyyttä ja EU:n 
sisäistä liikkuvuutta;

hakumenettelyjä, maahantulon sallimisen 
ja epäämisen perusteita, menettelytakeita, 
yhdenvertaista kohtelua, työmarkkinoille 
pääsyä ja työnantajan vaihtamista, 
perheen yhtenäisyyttä ja EU:n sisäistä 
liikkuvuutta;

Or. en

Tarkistus 102
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. suosittaa, että lainsäädäntökehystä 
yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan 
yhdenmukaistamalla nykyisten laillista 
muuttoliikettä koskevien direktiivien 
säännöksiä, jotka koskevat 
hakumenettelyjä, maahantulon sallimisen 
ja epäämisen perusteita, menettelytakeita, 
yhdenvertaista kohtelua, työmarkkinoille 
pääsyä, perheen yhtenäisyyttä ja EU:n 
sisäistä liikkuvuutta;

10. suosittaa, että lainsäädäntökehystä 
yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan 
yhdenmukaistamalla nykyisten laillista 
muuttoliikettä koskevien direktiivien 
säännöksiä, jotka koskevat 
hakumenettelyjä, maahantulon sallimisen 
ja epäämisen perusteita, menettelytakeita, 
yhdenvertaista kohtelua ja työmarkkinoille 
pääsyä;

Or. en

Tarkistus 103
Emmanouil Fragkos, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota ehdottamaan 
asianmukaisia lainsäädäntötoimia 
nykyisten direktiivien parantamiseksi 
yhdenmukaistamalla niitä suotuisimpien 
säännösten kanssa;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 104
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota ehdottamaan 
asianmukaisia lainsäädäntötoimia 
nykyisten direktiivien parantamiseksi 
yhdenmukaistamalla niitä suotuisimpien 
säännösten kanssa;

11. kehottaa komissiota ehdottamaan 
asianmukaisia lainsäädäntötoimia 
nykyisten direktiivien parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 105
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 a. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 
Euroopan komission yhdistelmälupaa 
koskevan direktiivin uudelleentarkastelua 
ja kehottaa toteuttamaan tarkistuksen, 
joka tarjoaa mahdollisuuden lisätä 
työmarkkinoiden johdonmukaisuutta ja 
lisätä laajemman kolmansien maiden 
kansalaisten ryhmän oikeuksia; ehdottaa, 
että tämä voitaisiin saavuttaa 
laajentamalla direktiivin soveltamisalaa ja 
soveltamista, erityisesti käyttämällä 
alueen sisäisiä hakemuksia, myös 
kausityöntekijöitä ja itsenäisiä 
ammatinharjoittajia koskevia;

Or. en

Tarkistus 106
Damian Boeselager
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Päätöslauselmaesitys
11 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 b. kehottaa puuttumaan työvoiman 
hyväksikäyttöön sisällyttämällä EU:n ja 
jäsenvaltioiden kansalliseen 
lainsäädäntöön säännöksiä, jotka 
antaisivat kolmansien maiden 
kansalaisille mahdollisuuden vaihtaa 
työnantajia ja siten rajata oleskelulupia 
yksittäisiltä työnantajilta tai tietyiltä 
työpaikoilta, ja selkiyttämällä lupien 
voimassaolon jatkamista työpaikan 
menettämisen yhteydessä, jotta 
vaihtoehtoisen työn etsiminen olisi 
mahdollista; toteaa, että yhteyksiä 
kausityöntekijöitä koskevan direktiivin 
säännöksiin olisi punnittava;

Or. en

Tarkistus 107
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
11 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 c. kehottaa Euroopan komissiota 
parantamaan sosiaaliturvaa ja erityisesti 
siirtotyöläisten eläkkeiden siirrettävyyttä 
edistämällä virallisia EU:n sopimuksia 
kolmansien maiden kanssa tämän 
toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 108
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
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11 d kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 d. pitää myönteisenä Euroopan 
komission yhdistelmälupaa koskevan 
direktiivin uudelleentarkastelua ja 
kehottaa toteuttamaan tarkistuksen, joka 
tarjoaa mahdollisuuden lisätä 
liikkuvuutta sekä yksinkertaistaa ja 
yhdenmukaistaa menettelyjä; katsoo, että 
tämä voitaisiin saavuttaa parantamalla 
säännöksiä, joilla helpotetaan EU:n 
sisäistä ja ulkoista liikkuvuutta 
lyhentämällä pitkään oleskelleen henkilön 
aseman saantiin kuluvaa aikaa, ottamalla 
käyttöön joustavampia sääntöjä 
liikkuvuudesta edelleen ja pidentämällä 
poissaoloaikaa, jotta kolmansien maiden 
kansalaiset voivat matkustaa 
kotimaahansa ja voidaan antaa heille 
oikeus palata maahan; ehdottaa 
oleskeluluvan haltijoiden menettelyjen 
yksinkertaistamista poistamalla 
työmarkkinatestejä ja muita rajoittavia 
toimenpiteitä koskevat säännökset, jotka 
vaikeuttavat pääsyä työmarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 109
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
11 e kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 e. korostaa, että kausityöntekijöitä 
koskeva direktiivin 
täytäntöönpanokertomuksen tulevassa 
arvioinnissa kiinnitetään erityistä 
huomiota asumisturvaan, 
perusoikeuksien tarjoamiseen ja 
yhdenvertaiseen kohteluun sekä sallittuun 
oleskeluaikaan; kehottaa komissiota 
harkitsemaan direktiivin mukaisen 
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lainsäädännön tarkistamista sen 
arvioinnin jälkeen;

Or. en

Tarkistus 110
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
3 alaotsikko

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

EU:n sisäisen liikkuvuuden parantaminen EU:n sisäisen ja ulkoisen liikkuvuuden 
parantaminen

Or. en

Tarkistus 111
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa sitä, että kolmansien 
maiden kansalaisten EU:n sisäinen 
liikkuvuus on keskeinen osa EU:n 
muuttoliikepolitiikkaa, sillä se tarjoaa 
selvää lisäarvoa, jota ei voida saavuttaa 
jäsenvaltiotasolla; toteaa, että 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus auttaa 
sovittamaan kysynnän tarjontaan EU:n 
työmarkkinoilla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 112
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa sitä, että kolmansien 
maiden kansalaisten EU:n sisäinen 
liikkuvuus on keskeinen osa EU:n 
muuttoliikepolitiikkaa, sillä se tarjoaa 
selvää lisäarvoa, jota ei voida saavuttaa 
jäsenvaltiotasolla; toteaa, että 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus auttaa 
sovittamaan kysynnän tarjontaan EU:n 
työmarkkinoilla;

12. korostaa sitä, että kolmansien 
maiden kansalaisten EU:n sisäinen 
liikkuvuus on keskeinen osa EU:n 
muuttoliikepolitiikkaa, ja korostaa tarvetta 
helpottaa tietojen, tilastojen ja näytön 
keräämistä sekä tiedonvaihtoa ja 
yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, jotta 
parannetaan yhteisön säännöstön 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja 
hyödynnetään mahdollisimman paljon 
EU:n lisäarvoa; toteaa, että työntekijöiden 
vapaa liikkuvuus auttaa sovittamaan 
kysynnän tarjontaan EU:n työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 113
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa sitä, että kolmansien 
maiden kansalaisten EU:n sisäinen 
liikkuvuus on keskeinen osa EU:n 
muuttoliikepolitiikkaa, sillä se tarjoaa 
selvää lisäarvoa, jota ei voida saavuttaa 
jäsenvaltiotasolla; toteaa, että 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus auttaa 
sovittamaan kysynnän tarjontaan EU:n 
työmarkkinoilla;

12. korostaa sitä, että liikkuvien 
kolmansien maiden kansalaisten EU:n 
sisäinen liikkuvuus on keskeinen osa EU:n 
muuttoliikepolitiikkaa, sillä se tarjoaa 
selvää lisäarvoa, jota ei voida saavuttaa 
jäsenvaltiotasolla; korostaa kysynnän ja 
tarjonnan yhteensovittamisen merkitystä 
EU:ssa; kehottaa jäsenvaltioita 
tehostamaan kansallisten viranomaisten 
ja kolmansien maiden kansalaisten EU:n 
sisäistä liikkuvuutta koskevien 
järjestelmien välistä koordinointia; 
kehottaa nopeuttamaan taitojen ja 
tutkintojen vastavuoroista tunnustamista 
EU:n sisäisen liikkuvuuden 
vahvistamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 114
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa sitä, että kolmansien 
maiden kansalaisten EU:n sisäinen 
liikkuvuus on keskeinen osa EU:n 
muuttoliikepolitiikkaa, sillä se tarjoaa 
selvää lisäarvoa, jota ei voida saavuttaa 
jäsenvaltiotasolla; toteaa, että 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus auttaa 
sovittamaan kysynnän tarjontaan EU:n 
työmarkkinoilla;

12. korostaa sitä, että kolmansien 
maiden kansalaisten EU:n sisäinen ja 
ulkoinen liikkuvuus on keskeinen osa 
EU:n muuttoliikepolitiikkaa, sillä se tarjoaa 
selvää lisäarvoa, jota ei voida saavuttaa 
jäsenvaltiotasolla; toteaa, että 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus auttaa 
sovittamaan kysynnän tarjontaan EU:n 
työmarkkinoilla ja kriisiaikoina, mikä voi 
myös edistää työmarkkinoiden 
mukautuksia ja yleistä talouskasvua; 
huomauttaa, että työntekijöille annettava 
mahdollisuus matkustaa takaisin 
kotimaahansa hyödyttäisi kolmansien 
maiden kehitystä;

Or. en

Tarkistus 115
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa sitä, että kolmansien 
maiden kansalaisten EU:n sisäinen 
liikkuvuus on keskeinen osa EU:n 
muuttoliikepolitiikkaa, sillä se tarjoaa 
selvää lisäarvoa, jota ei voida saavuttaa 
jäsenvaltiotasolla; toteaa, että 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus auttaa 
sovittamaan kysynnän tarjontaan EU:n 
työmarkkinoilla;

12. korostaa sitä, että kolmansien 
maiden kansalaisten EU:n ja 
kansainvälisen oikeuden nojalla suojelua 
saavien henkilöiden sisäinen liikkuvuus on 
keskeinen osa EU:n muuttoliikepolitiikkaa, 
sillä se tarjoaa selvää lisäarvoa, jota ei 
voida saavuttaa jäsenvaltiotasolla; toteaa, 
että työntekijöiden vapaa liikkuvuus auttaa 
sovittamaan kysynnän tarjontaan EU:n 
työmarkkinoilla;
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Or. en

Tarkistus 116
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska, Charlie Weimers

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa sitä, että kolmansien 
maiden kansalaisten EU:n sisäinen 
liikkuvuus on keskeinen osa EU:n 
muuttoliikepolitiikkaa, sillä se tarjoaa 
selvää lisäarvoa, jota ei voida saavuttaa 
jäsenvaltiotasolla; toteaa, että 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus auttaa 
sovittamaan kysynnän tarjontaan EU:n 
työmarkkinoilla;

12. korostaa sitä, että laillisesti läsnä 
olevien kolmansien maiden kansalaisten 
EU:n sisäinen liikkuvuus on keskeinen osa 
EU:n muuttoliikepolitiikkaa, sillä se tarjoaa 
selvää lisäarvoa niin kauan kuin 
jäsenvaltiot sopivat siitä; toteaa, että EU:n 
jäsenvaltioiden kansalaisten vapaa 
liikkuvuus auttaa sovittamaan kysynnän 
tarjontaan EU:n työmarkkinoilla;

Or. en

Tarkistus 117
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa sitä, että kolmansien 
maiden kansalaisten EU:n sisäinen 
liikkuvuus on keskeinen osa EU:n 
muuttoliikepolitiikkaa, sillä se tarjoaa 
selvää lisäarvoa, jota ei voida saavuttaa 
jäsenvaltiotasolla; toteaa, että 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus auttaa 
sovittamaan kysynnän tarjontaan EU:n 
työmarkkinoilla;

12. korostaa sitä, että kolmansien 
maiden kansalaisten EU:n sisäinen 
liikkuvuus aiheuttaisi ongelmia kuhunkin 
jäsenvaltioon suuntautuvan 
muuttoliikkeen sääntelyssä; toteaa, että 
työntekijöiden vapaa liikkuvuus voi olla 
erittäin ongelmallista kunkin jäsenvaltion 
kansallisen työllisyyspolitiikan kannalta;

Or. en

Tarkistus 118
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Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Peter Kofod

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

korostaa, että työvoiman muuttoliikkeen 
edistäminen tai helpottaminen EU:n 
tasolla ei todennäköisesti paranna 
työmarkkinapolitiikkaa vaan itse asiassa 
heikentää sitä, koska jäsenvaltioiden 
työmarkkinat ovat ainutlaatuiset ja 
erilaiset;

Or. en

Tarkistus 119
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että entistä 
yhdenmukaisemmat säännöt, joilla 
helpotetaan EU:n sisäistä liikkuvuutta, 
toimisivat kannustimena kolmansien 
maiden kansalaisille, olisivat myönteinen 
toimenpide työnantajien kannalta ja 
auttaisivat jäsenvaltioita täyttämään 
työmarkkinoiden aukkoja; korostaa, että 
ne myös parantaisivat EU:ssa jo olevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
kotoutumismahdollisuuksia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 120
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että entistä 
yhdenmukaisemmat säännöt, joilla 
helpotetaan EU:n sisäistä liikkuvuutta, 
toimisivat kannustimena kolmansien 
maiden kansalaisille,olisivat myönteinen 
toimenpide työnantajien kannalta ja 
auttaisivat jäsenvaltioita täyttämään 
työmarkkinoiden aukkoja; korostaa, että 
ne myös parantaisivat EU:ssa jo olevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
kotoutumismahdollisuuksia;

13. korostaa, että entistä 
yhdenmukaisemmat säännöt, joilla 
helpotetaan EU:n sisäistä liikkuvuutta, 
toimisivat kannustimena kolmansien 
maiden kansalaisille, mutta ne jättäisivät 
jäsenvaltiot vaille mahdollisuutta valvoa 
työmarkkinoitaan;

Or. en

Tarkistus 121
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että entistä 
yhdenmukaisemmat säännöt, joilla 
helpotetaan EU:n sisäistä liikkuvuutta, 
toimisivat kannustimena kolmansien 
maiden kansalaisille, olisivat myönteinen 
toimenpide työnantajien kannalta ja 
auttaisivat jäsenvaltioita täyttämään 
työmarkkinoiden aukkoja; korostaa, että 
ne myös parantaisivat EU:ssa jo olevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
kotoutumismahdollisuuksia;

13. korostaa, että vakaa ja luotettava 
lainsäädäntökehys kannustaa kolmansien 
maiden kansalaisia ja työnantajia 
tutkimaan tapoja houkutella ruumiillista 
työtä tekeviä työntekijöitä tai korkeasti 
koulutettua työvoimaa EU:n alueelle ja 
auttaa jäsenvaltioita täyttämään 
työmarkkinoiden aukkoja ja 
vauhdittamaan talouksiaan;

Or. en

Tarkistus 122
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että entistä 
yhdenmukaisemmat säännöt, joilla 
helpotetaan EU:n sisäistä liikkuvuutta, 
toimisivat kannustimena kolmansien 
maiden kansalaisille, olisivat myönteinen 
toimenpide työnantajien kannalta ja 
auttaisivat jäsenvaltioita täyttämään 
työmarkkinoiden aukkoja; korostaa, että ne 
myös parantaisivat EU:ssa jo olevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
kotoutumismahdollisuuksia;

13. korostaa, että entistä 
yhdenmukaisemmat ja joustavammat 
säännöt, joilla helpotetaan EU:n sisäistä 
liikkuvuutta, toimisivat kannustimena 
kolmansien maiden kansalaisille, olisivat 
myönteinen toimenpide työnantajien 
kannalta ja auttaisivat jäsenvaltioita 
täyttämään työmarkkinoiden aukkoja; 
korostaa, että on tärkeää puuttua 
lainsäädäntömuutoksilla rajoitettuun 
poissaoloaikaan ja joissakin tapauksissa 
rajoitetun liikkuvuuden ehtoon, mikä 
haittaa vakavasti kaikkien kolmansien 
maiden työntekijöiden mahdollisuuksia 
matkustaa kotimaahansa ja sieltä pois; 
korostaa lisäksi, että tehostettu EU:n 
sisäinen ja ulkoinen liikkuvuus parantaisi 
EU:ssa jo olevien kolmansien maiden 
kansalaisten kotoutumismahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 123
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. korostaa, että entistä 
yhdenmukaisemmat säännöt, joilla 
helpotetaan EU:n sisäistä liikkuvuutta, 
toimisivat kannustimena kolmansien 
maiden kansalaisille, olisivat myönteinen 
toimenpide työnantajien kannalta ja 
auttaisivat jäsenvaltioita täyttämään 
työmarkkinoiden aukkoja; korostaa, että ne 
myös parantaisivat EU:ssa jo olevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
kotoutumismahdollisuuksia;

13. korostaa, että entistä 
yhdenmukaisemmat säännöt, joilla 
helpotetaan EU:n sisäistä liikkuvuutta, 
toimisivat kannustimena kolmansien 
maiden kansalaisille, olisivat myönteinen 
toimenpide työnantajien kannalta ja 
auttaisivat jäsenvaltioita täyttämään 
työmarkkinoiden aukkoja; korostaa, että ne 
myös parantaisivat EU:ssa jo olevien 
kolmansien maiden kansalaisten 
kotoutumismahdollisuuksia ja edistäisivät 
solidaarisuutta kansainvälisen oikeuden 
nojalla suojelua saavien vastaanotossa 
kaikkialla unionissa;
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Or. en

Tarkistus 124
Maria Walsh

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että äskettäin hyväksytyissä 
direktiiveissä, jotka koskevat opiskelijoita, 
tutkijoita ja sisäisen siirron saaneita 
työntekijöitä, kolmansien maiden 
kansalaisille annetaan laajempia 
liikkuvuusoikeuksia kuin aiemmin 
hyväksytyissä laillista maahanmuuttoa 
koskevissa direktiiveissä, kuten 
alkuperäisessä sinistä korttia koskevassa 
direktiivissä;

14. toteaa, että äskettäin hyväksytyissä 
direktiiveissä, jotka koskevat opiskelijoita, 
tutkijoita ja sisäisen siirron saaneita 
työntekijöitä, kolmansien maiden 
kansalaisille annetaan laajempia 
liikkuvuusoikeuksia sekä tarjotaan 
enemmän työkokemusta ja 
koulutusmahdollisuuksia EU:n 
jäsenvaltioissa kuin aiemmin 
hyväksytyissä laillista maahanmuuttoa 
koskevissa direktiiveissä, kuten 
alkuperäisessä sinistä korttia koskevassa 
direktiivissä;

Or. en

Tarkistus 125
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että äskettäin hyväksytyissä 
direktiiveissä, jotka koskevat opiskelijoita, 
tutkijoita ja sisäisen siirron saaneita 
työntekijöitä, kolmansien maiden 
kansalaisille annetaan laajempia 
liikkuvuusoikeuksia kuin aiemmin 
hyväksytyissä laillista maahanmuuttoa 
koskevissa direktiiveissä, kuten 
alkuperäisessä sinistä korttia koskevassa 
direktiivissä;

14. toteaa, että äskettäin hyväksytyissä 
direktiiveissä, jotka koskevat opiskelijoita, 
tutkijoita ja sisäisen siirron saaneita 
työntekijöitä, kolmansien maiden 
kansalaisille annetaan laajempia 
liikkuvuusoikeuksia kuin aiemmin 
hyväksytyissä laillista maahanmuuttoa 
koskevissa direktiiveissä, kuten 
alkuperäisessä sinistä korttia koskevassa 
direktiivissä; kehottaa tältä osin 
uudistamaan sinisen kortin nopeasti ja 
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perusteellisesti;

Or. en

Tarkistus 126
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että äskettäin hyväksytyissä 
direktiiveissä, jotka koskevat opiskelijoita, 
tutkijoita ja sisäisen siirron saaneita 
työntekijöitä, kolmansien maiden 
kansalaisille annetaan laajempia 
liikkuvuusoikeuksia kuin aiemmin 
hyväksytyissä laillista maahanmuuttoa 
koskevissa direktiiveissä, kuten 
alkuperäisessä sinistä korttia koskevassa 
direktiivissä;

14. toteaa, että äskettäin hyväksytyissä 
direktiiveissä, jotka koskevat opiskelijoita, 
tutkijoita ja sisäisen siirron saaneita 
työntekijöitä, kolmansien maiden 
kansalaisille annetaan laajempia 
liikkuvuusoikeuksia kuin aiemmin 
hyväksytyissä laillista maahanmuuttoa 
koskevissa direktiiveissä, kuten 
alkuperäisessä sinistä korttia koskevassa 
direktiivissä ja pitkään oleskelleiden 
asemaa koskevassa direktiivissä;

Or. en

Tarkistus 127
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. suosittaa, että ensimmäisenä 
yksinkertaistamista koskevana toimena 
EU:n sisäistä liikkuvuutta koskevia 
oikeuksia lisätään nykyisissä laillista 
muuttoliikettä koskevissa direktiiveissä; 
toistaa, että komission olisi ehdotettava 
asianmukaisia lainsäädäntötoimia;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 128
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. suosittaa, että ensimmäisenä 
yksinkertaistamista koskevana toimena 
EU:n sisäistä liikkuvuutta koskevia 
oikeuksia lisätään nykyisissä laillista 
muuttoliikettä koskevissa direktiiveissä; 
toistaa, että komission olisi ehdotettava 
asianmukaisia lainsäädäntötoimia;

15. suosittaa, että noudattaen 
perussopimuksissa vahvistettua kunkin 
jäsenvaltion oikeutta määrittää 
kolmansista maista niiden alueelle työhön 
tulevien kolmansien maiden kansalaisten 
määrä, kukin jäsenvaltio laatii oman 
politiikkansa, jonka mukaan kolmansien 
maiden kansalaisten maahanmuuton olisi 
oltava laillista;

Or. en

Tarkistus 129
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. suosittaa, että ensimmäisenä 
yksinkertaistamista koskevana toimena 
EU:n sisäistä liikkuvuutta koskevia 
oikeuksia lisätään nykyisissä laillista 
muuttoliikettä koskevissa direktiiveissä; 
toistaa, että komission olisi ehdotettava 
asianmukaisia lainsäädäntötoimia;

15. suosittaa, että ensimmäisenä 
yksinkertaistamista koskevana toimena 
EU:n sisäistä liikkuvuutta koskevia 
oikeuksia lisätään nykyisissä laillista 
muuttoliikettä koskevissa direktiiveissä; 
suosittelee myös, että nykyisillä ja tulevilla 
direktiiveillä otetaan käyttöön oikeus 
palata maahan ja pidennetään 
kolmansien maiden kansalaisten 
poissaoloaikaa liikkuvuuden 
mahdollistamiseksi kotimaassaan; toistaa, 
että komission olisi ehdotettava 
asianmukaisia lainsäädäntötoimia;

Or. en

Tarkistus 130
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Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. suosittaa, että ensimmäisenä 
yksinkertaistamista koskevana toimena 
EU:n sisäistä liikkuvuutta koskevia 
oikeuksia lisätään nykyisissä laillista 
muuttoliikettä koskevissa direktiiveissä; 
toistaa, että komission olisi ehdotettava 
asianmukaisia lainsäädäntötoimia;

15. suosittaa, että ensimmäisenä 
nykyisen laillista muuttoliikettä koskevan 
kehyksen yksinkertaistamista koskevana 
toimena komission olisi ehdotettava 
mukautuksia ennen uuden lainsäädännön 
antamista;

Or. en

Tarkistus 131
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että tarvitaan uusia 
välineitä, joiden avulla työnantajat ja 
työnhakijat löytävät toisensa; korostaa, 
että laillisesta muuttoliikkeestä EU:hun 
on tiedotettava entistä paremmin 
työnantajille ja kolmansien maiden 
kansalaisille ja että jäsenneltyä ja 
tarkoituksenmukaista vuoropuhelua 
laillisesta muuttoliikkeestä on lisättävä 
asiaankuuluvien kolmansien maiden 
kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 132
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
16 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että tarvitaan uusia 
välineitä, joiden avulla työnantajat ja 
työnhakijat löytävät toisensa; korostaa, 
että laillisesta muuttoliikkeestä EU:hun 
on tiedotettava entistä paremmin 
työnantajille ja kolmansien maiden 
kansalaisille ja että jäsenneltyä ja 
tarkoituksenmukaista vuoropuhelua 
laillisesta muuttoliikkeestä on lisättävä 
asiaankuuluvien kolmansien maiden 
kanssa;

16. korostaa nuorisotyöttömyyden 
hälyttävää määrää Euroopan unionissa; 
katsoo, että kaikki apu olisi ensisijaisesti 
kohdennettava EU:n kansalaisille sen 
sijaan, että lisätään työvoiman tuontia 
kolmansista maista;

Or. en

Tarkistus 133
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että tarvitaan uusia 
välineitä, joiden avulla työnantajat ja 
työnhakijat löytävät toisensa; korostaa, että 
laillisesta muuttoliikkeestä EU:hun on 
tiedotettava entistä paremmin työnantajille 
ja kolmansien maiden kansalaisille ja että 
jäsenneltyä ja tarkoituksenmukaista 
vuoropuhelua laillisesta muuttoliikkeestä 
on lisättävä asiaankuuluvien kolmansien 
maiden kanssa;

16. korostaa, että tarvitaan uusia 
välineitä, joiden avulla työnantajat ja 
työnhakijat löytävät toisensa; korostaa, että 
laillisesta muuttoliikkeestä EU:hun on 
tiedotettava entistä paremmin työnantajille 
ja kolmansien maiden kansalaisille ja että 
jäsenneltyä ja tarkoituksenmukaista 
vuoropuhelua laillisesta muuttoliikkeestä ja 
laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan 
torjuntaa koskevasta yhteistyöstä on 
lisättävä asiaankuuluvien kolmansien 
maiden kanssa; korostaa niitä etuja, joita 
enemmällä enemmän -periaatteen 
nykyistä tiukemmalla soveltamisella on 
kolmansien maiden kanssa luoduissa 
ulkosuhteissa;

Or. en

Tarkistus 134
Damian Boeselager
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Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. korostaa, että tarvitaan uusia 
välineitä, joiden avulla työnantajat ja 
työnhakijat löytävät toisensa; korostaa, että 
laillisesta muuttoliikkeestä EU:hun on 
tiedotettava entistä paremmin työnantajille 
ja kolmansien maiden kansalaisille ja että 
jäsenneltyä ja tarkoituksenmukaista 
vuoropuhelua laillisesta muuttoliikkeestä 
on lisättävä asiaankuuluvien kolmansien 
maiden kanssa;

16. korostaa, että tarvitaan uusia 
välineitä, joiden avulla työnantajat ja 
työnhakijat löytävät toisensa, voidaan 
puuttua työvoimapulaan ja helpottaa 
ulkomaisten tutkintojen ja taitojen 
tunnistamista ja siirrettävyyttä EU:n 
laajuisesti; korostaa, että laillisesta 
muuttoliikkeestä EU:hun on tiedotettava 
entistä paremmin työnantajille ja 
kolmansien maiden kansalaisille ja että 
jäsenneltyä ja tarkoituksenmukaista 
vuoropuhelua laillisesta muuttoliikkeestä 
on lisättävä asiaankuuluvien kolmansien 
maiden kanssa;

Or. en

Tarkistus 135
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. ehdottaa siksi EU:n 
lahjakkuusreservifoorumin kehittämistä 
keskitetyksi asiointipisteeksi kolmansista 
maista tuleville työntekijöille, EU:n 
työnantajille ja kansallisille 
viranomaisille; suosittaa, että se kattaa 
kaikki työllisyyden alat, mukaan lukien 
keski- ja matalapalkka-alat; toteaa, että 
julkisten työvoimapalvelujen 
osallistuminen tällaiseen foorumiin 
EU:ssa ja lähtömaissa voisi auttaa 
kehittämään niiden välistä 
kumppanuutta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 136
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. ehdottaa siksi EU:n 
lahjakkuusreservifoorumin kehittämistä 
keskitetyksi asiointipisteeksi kolmansista 
maista tuleville työntekijöille, EU:n 
työnantajille ja kansallisille 
viranomaisille; suosittaa, että se kattaa 
kaikki työllisyyden alat, mukaan lukien 
keski- ja matalapalkka-alat; toteaa, että 
julkisten työvoimapalvelujen 
osallistuminen tällaiseen foorumiin 
EU:ssa ja lähtömaissa voisi auttaa 
kehittämään niiden välistä 
kumppanuutta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 137
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. ehdottaa siksi EU:n 
lahjakkuusreservifoorumin kehittämistä 
keskitetyksi asiointipisteeksi kolmansista 
maista tuleville työntekijöille, EU:n 
työnantajille ja kansallisille viranomaisille; 
suosittaa, että se kattaa kaikki työllisyyden 
alat, mukaan lukien keski- ja matalapalkka-
alat; toteaa, että julkisten 
työvoimapalvelujen osallistuminen 
tällaiseen foorumiin EU:ssa ja lähtömaissa 
voisi auttaa kehittämään niiden välistä 
kumppanuutta;

17. ehdottaa siksi EU:n 
lahjakkuusreservi- ja 
yhteenosovittamisfoorumin kehittämistä 
keskitetyksi asiointipisteeksi kolmansista 
maista tuleville työntekijöille, EU:n 
työnantajille ja kansallisille viranomaisille; 
suosittaa, että se kattaa kaikki työllisyyden 
alat, mukaan lukien keski- ja matalapalkka-
alat; toteaa, että julkisten 
työvoimapalvelujen ja 
paikallisviranomaisten osallistuminen 
tällaiseen foorumiin EU:ssa ja lähtömaissa 
voisi auttaa kehittämään kumppanuutta ja 
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rakentamaan luottamusta EU:n 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välillä sekä vastaamaan 
asianmukaisemmin paikallistason 
työllisyystarpeisiin tai työvoimapulaan; 
suhtautuu myönteisesti komission 
suunnitelmaan tarkastella edelleen EU:n 
lahjakkuusreservin kehittämistä; 

Or. en

Tarkistus 138
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. ehdottaa siksi EU:n 
lahjakkuusreservifoorumin kehittämistä 
keskitetyksi asiointipisteeksi kolmansista 
maista tuleville työntekijöille, EU:n 
työnantajille ja kansallisille viranomaisille; 
suosittaa, että se kattaa kaikki työllisyyden 
alat, mukaan lukien keski- ja 
matalapalkka-alat; toteaa, että julkisten 
työvoimapalvelujen osallistuminen 
tällaiseen foorumiin EU:ssa ja lähtömaissa 
voisi auttaa kehittämään niiden välistä 
kumppanuutta;

17. ehdottaa siksi EU:n 
lahjakkuusreservifoorumin kehittämistä 
keskitetyksi asiointipisteeksi kolmansista 
maista tuleville työntekijöille, EU:n 
työnantajille ja kansallisille viranomaisille; 
suosittaa, että se kattaa sekä palkatun 
työvoiman että itsenäiset 
ammatinharjoittajat, mukaan lukien 
startup-yritykset, ja edistää 
jäsenvaltioiden, pk-yritysten ja 
kolmansien maiden yhteistyötä, jotta 
luodaan investointimyönteinen ilmapiiri 
pelkän tuen sijasta; toteaa, että julkisten 
työvoimapalvelujen osallistuminen 
tällaiseen foorumiin EU:ssa ja lähtömaissa 
voisi auttaa kehittämään niiden välistä 
kumppanuutta;

Or. en

Tarkistus 139
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Moritz 
Körner, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
17 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. ehdottaa siksi EU:n 
lahjakkuusreservifoorumin kehittämistä 
keskitetyksi asiointipisteeksi kolmansista 
maista tuleville työntekijöille, EU:n 
työnantajille ja kansallisille 
viranomaisille; suosittaa, että se kattaa 
kaikki työllisyyden alat, mukaan lukien 
keski- ja matalapalkka-alat; toteaa, että 
julkisten työvoimapalvelujen 
osallistuminen tällaiseen foorumiin EU:ssa 
ja lähtömaissa voisi auttaa kehittämään 
niiden välistä kumppanuutta;

17. ehdottaa siksi sellaisen EU:n 
lahjakkuusreservin kehittämistä, joka 
kattaa kaikki työllisyyden alat, kuten 
alhaisen, keskitason ja korkean 
ammattitaidon työvoimaa edustavat 
kolmansien maiden kansalaiset; katsoo, 
että tämä foorumi voi toimia kolmansista 
maista tulevien työntekijöiden, EU:n 
työnantajien ja mukana olevien 
jäsenvaltioiden sekä kolmansien maiden 
viranomaisten keskitettynä 
asiointipisteenä; toteaa, että julkisten 
työvoimapalvelujen osallistuminen 
tällaiseen foorumiin EU:ssa ja lähtömaissa 
voisi auttaa kehittämään niiden välistä 
kumppanuutta;

Or. en

Tarkistus 140
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. ehdottaa siksi EU:n 
lahjakkuusreservifoorumin kehittämistä 
keskitetyksi asiointipisteeksi kolmansista 
maista tuleville työntekijöille, EU:n 
työnantajille ja kansallisille viranomaisille; 
suosittaa, että se kattaa kaikki työllisyyden 
alat, mukaan lukien keski- ja 
matalapalkka-alat; toteaa, että julkisten 
työvoimapalvelujen osallistuminen 
tällaiseen foorumiin EU:ssa ja lähtömaissa 
voisi auttaa kehittämään niiden välistä 
kumppanuutta;

17. ehdottaa siksi EU:n 
lahjakkuusreservifoorumin kehittämistä 
keskitetyksi asiointipisteeksi kolmansista 
maista tuleville työntekijöille, EU:n 
työnantajille ja kansallisille viranomaisille; 
suosittaa, että se kattaa kaikki työllisyyden 
alat; toteaa, että julkisten 
työvoimapalvelujen osallistuminen 
tällaiseen foorumiin EU:ssa ja lähtömaissa 
voisi auttaa kehittämään niiden välistä 
kumppanuutta;

Or. en
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Tarkistus 141
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. korostaa, että EU:lla voi olla 
merkittävä rooli tällaisen välineen 
luomisessa, seurannassa ja valvonnassa, 
myös rahoituksen ja tietämyksen avulla; 
katsoo, että EU:n aiempi kokemus 
jäsenvaltioiden ja kansainvälisten 
järjestöjen kanssa tehdystä yhteistyöstä 
kolmansien maiden kansalaisten 
sovittamiseksi yhteen kansallisten 
työnantajien kanssa toisi lisäarvoa; 
suosittelee, että foorumia käytetään 
opetus- ja koulutusvaatimusten 
yhdenmukaistamiseen osallistuvien 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden 
välillä; katsoo, että EU:lla voi olla tärkeä 
rooli hakijoiden tutkintojen, kielten ja 
taitojen ennakkotarkastuksessa; suosittaa, 
että reservi on avoin kaikkien maiden 
ehdokkaille, jotta voidaan hyödyntää 
kaikki sen mahdollisuudet ja todella 
puuttua työvoimapulaan;

Or. en

Tarkistus 142
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Moritz 
Körner, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. katsoo, että hakijoiden 
taitoperusteisen EU:n lahjakkuusreservin 
yhdenmukainen EU:n hakemuskehys 
auttaisi vähentämään byrokratiaa 
jäsenvaltioissa; korostaa, että 
lahjakkuusreservi voi toimia tärkeänä 



AM\1216203FI.docx 73/108 PE659.022v01-00

FI

uutena välineenä taitojen tarjonnan ja 
kansallisten työmarkkinoiden kysynnän 
yhteensovittamisessa ja hallitsemisessa;

Or. en

Tarkistus 143
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suosittaa helpottamaan tutkintojen, 
todistusten ja muun ammattipätevyyden, 
myös kolmansissa maissa virallisesti ja 
epävirallisesti hankittujen taitojen, 
tunnustamista ja sertifiointia; vaatii 
jäsenvaltioita ottamaan välittömästi 
käyttöön mekanismeja ja järjestelyjä 
ammattikokemuksen sekä epävirallisen ja 
arkioppimisen validoimiseksi neuvoston 
vuonna 2012 antaman suosituksen 9 
mukaisesti;

18. suosittaa helpottamaan tutkintojen, 
todistusten ja muun ammattipätevyyden, 
myös kolmansissa maissa virallisesti ja 
epävirallisesti hankittujen taitojen, 
tunnustamista ja sertifiointia; vaatii 
jäsenvaltioita ottamaan välittömästi 
käyttöön mekanismeja ja järjestelyjä 
ammattikokemuksen sekä epävirallisen ja 
arkioppimisen validoimiseksi neuvoston 
vuonna 2012 antaman suosituksen9 
mukaisesti , ja korostaa, että kansallisten 
viranomaisten on jaettava parhaita 
käytäntöjä ja kehitettävä kansallisella 
tasolla yhteisiä standardeja, järjestelmiä 
ja infrastruktuureja tutkintojen ja taitojen 
tunnustamiseksi, mukaan lukien 
toimenpiteet, joiden avulla siirtotyöläiset 
voivat päästä työmarkkinoille samalla, 
kun heidän taitojaan arvioidaan; 
korostaa, että työmarkkinaosapuolet, 
kansalaisyhteiskunta, työnantajat, 
yritykset ja liitot on otettava mukaan 
keskusteluihin taitojen määrittelemisestä 
siten, että niissä otetaan huomioon 
työpaikalla tapahtuva koulutus, 
epävirallinen pätevyys ja työkokemus; 
katsoo, että paikallisviranomaisille olisi 
annettava enemmän joustovaraa 
tutkintojen tunnustamiseen ja taitojen 
arviointiin/validointiin, jotta helpotetaan 
kolmansien maiden kansalaisten 
varhaista integroitumista työmarkkinoille;
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_________________ _________________
9 Epävirallisen ja arkioppimisen 
validoinnista 20. joulukuuta 2012 annettu 
neuvoston suositus (EUVL C 398, 
22.12.2012, s. 1).

9 Epävirallisen ja arkioppimisen 
validoinnista 20. joulukuuta 2012 annettu 
neuvoston suositus (EUVL C 398, 
22.12.2012, s. 1).

Or. en

Tarkistus 144
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suosittaa helpottamaan tutkintojen, 
todistusten ja muun ammattipätevyyden, 
myös kolmansissa maissa virallisesti ja 
epävirallisesti hankittujen taitojen, 
tunnustamista ja sertifiointia; vaatii 
jäsenvaltioita ottamaan välittömästi 
käyttöön mekanismeja ja järjestelyjä 
ammattikokemuksen sekä epävirallisen ja 
arkioppimisen validoimiseksi neuvoston 
vuonna 2012 antaman suosituksen 9 
mukaisesti;

18. suosittaa helpottamaan tutkintojen, 
todistusten ja muun ammattipätevyyden, 
myös kolmansissa maissa virallisesti ja 
epävirallisesti hankittujen taitojen, 
arviointia, tunnustamista ja sertifiointia, 
ottamalla käyttöön nopeita menettelyjä 
sekä helpottamalla tietojen toimittamista 
tehokkaasti ja vaivattomasti; vaatii 
jäsenvaltioita ottamaan välittömästi 
käyttöön mekanismeja ja järjestelyjä 
ammattikokemuksen sekä epävirallisen ja 
arkioppimisen validoimiseksi neuvoston 
vuonna 2012 antaman suosituksen 9 
mukaisesti;

_________________ _________________
9 Epävirallisen ja arkioppimisen 
validoinnista 20. joulukuuta 2012 annettu 
neuvoston suositus (EUVL C 398, 
22.12.2012, s. 1).

9 Epävirallisen ja arkioppimisen 
validoinnista 20. joulukuuta 2012 annettu 
neuvoston suositus (EUVL C 398, 
22.12.2012, s. 1).

Or. en

Tarkistus 145
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Peter Kofod

Päätöslauselmaesitys
18 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suosittaa helpottamaan tutkintojen, 
todistusten ja muun ammattipätevyyden, 
myös kolmansissa maissa virallisesti ja 
epävirallisesti hankittujen taitojen, 
tunnustamista ja sertifiointia; vaatii 
jäsenvaltioita ottamaan välittömästi 
käyttöön mekanismeja ja järjestelyjä 
ammattikokemuksen sekä epävirallisen ja 
arkioppimisen validoimiseksi neuvoston 
vuonna 2012 antaman suosituksen9 
mukaisesti;

18. suosittaa helpottamaan tutkintojen, 
todistusten ja muun ammattipätevyyden, 
myös kolmansissa maissa virallisesti ja 
epävirallisesti hankittujen taitojen, 
tunnustamista ja sertifiointia;

_________________
9 Epävirallisen ja arkioppimisen 
validoinnista 20. joulukuuta 2012 annettu 
neuvoston suositus (EUVL C 398, 
22.12.2012, s. 1).

Or. en

Tarkistus 146
Maria Walsh

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suosittaa helpottamaan tutkintojen, 
todistusten ja muun ammattipätevyyden, 
myös kolmansissa maissa virallisesti ja 
epävirallisesti hankittujen taitojen, 
tunnustamista ja sertifiointia; vaatii 
jäsenvaltioita ottamaan välittömästi 
käyttöön mekanismeja ja järjestelyjä 
ammattikokemuksen sekä epävirallisen ja 
arkioppimisen validoimiseksi neuvoston 
vuonna 2012 antaman suosituksen 9 
mukaisesti;

18. suosittaa helpottamaan ja 
valtavirtaistamaan entistä enemmän 
tutkintojen, todistusten ja muun 
ammattipätevyyden, myös kolmansissa 
maissa virallisesti ja epävirallisesti 
hankittujen taitojen, tunnustamista ja 
sertifiointia jäsenvaltioissa; vaatii 
jäsenvaltioita ottamaan välittömästi 
käyttöön mekanismeja ja järjestelyjä 
ammattikokemuksen sekä epävirallisen ja 
arkioppimisen sekä taitojen validoimiseksi 
neuvoston vuonna 2012 antaman 
suosituksen 9 mukaisesti;

_________________ _________________
9 Epävirallisen ja arkioppimisen 
validoinnista 20. joulukuuta 2012 annettu 

9 Epävirallisen ja arkioppimisen 
validoinnista 20. joulukuuta 2012 annettu 
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neuvoston suositus (EUVL C 398, 
22.12.2012, s. 1).

neuvoston suositus (EUVL C 398, 
22.12.2012, s. 1).

Or. en

Tarkistus 147
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. suosittaa helpottamaan tutkintojen, 
todistusten ja muun ammattipätevyyden, 
myös kolmansissa maissa virallisesti ja 
epävirallisesti hankittujen taitojen, 
tunnustamista ja sertifiointia; vaatii 
jäsenvaltioita ottamaan välittömästi 
käyttöön mekanismeja ja järjestelyjä 
ammattikokemuksen sekä epävirallisen ja 
arkioppimisen validoimiseksi neuvoston 
vuonna 2012 antaman suosituksen 9 
mukaisesti;

18. suosittaa vauhdittamaan 
tutkintojen, todistusten ja muun 
ammattipätevyyden, myös kolmansissa 
maissa virallisesti ja epävirallisesti 
hankittujen taitojen, keskinäistä 
tunnustamista ja sertifiointia; vaatii 
jäsenvaltioita ottamaan välittömästi 
käyttöön mekanismeja ja järjestelyjä 
ammattikokemuksen sekä epävirallisen ja 
arkioppimisen validoimiseksi neuvoston 
vuonna 2012 antaman suosituksen 9 
mukaisesti;

_________________ _________________
9 Epävirallisen ja arkioppimisen 
validoinnista 20. joulukuuta 2012 annettu 
neuvoston suositus (EUVL C 398, 
22.12.2012, s. 1).

9 Epävirallisen ja arkioppimisen 
validoinnista 20. joulukuuta 2012 annettu 
neuvoston suositus (EUVL C 398, 
22.12.2012, s. 1).

Or. en

Tarkistus 148
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. korostaa, että on tarpeen selvittää 
huolellisesti työvoimapulaa ja järjestää 
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useita sidosryhmiä koskevia kuulemisia 
tällaisen välineen kehittämiseksi, 
erityisesti sellaisten kansainvälisten 
järjestöjen kanssa, joilla on kokemusta 
yhteensovittamisjärjestelmien 
täytäntöönpanosta, mukaan lukien IOM, 
ILO, UNHCR ja OECD, sekä kansallisten 
ja EU:n tason ammattiliittojen, 
työnantajajärjestöjen ja yritysten, 
julkisten ja yksityisten 
työvoimapalvelujen, pilottihankkeisiin 
liikkuvuuskumppanuuksien yhteydessä 
osallistuneiden kolmansien maiden 
kansalaisten, EU:n edustustojen ja 
kansallisten suurlähetystöjen sekä 
viisumiosastojen, kanssa; korostaa 
kohdennetun tiedon levittämisen 
merkitystä lahjakkuusreservi- ja 
yhteensovittamisfoorumin edistämisessä 
kolmansissa maissa ja osallistuvissa 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 149
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. pitää tarpeellisena varmistaa, että 
kolmansien maiden kansalaisia 
kohdellaan oikeudenmukaisesti 
pätevyyden ja taitojen arviointi-, 
tunnustamis- ja sertifiointiprosessin 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 150
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
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19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannattaa muuttoliikettä koskevaa 
maailmanlaajuista ja alueellista 
yhteistyötä muuttoliikkeen laillisten 
väylien saatavuuden ja joustavuuden 
vahvistamiseksi; on vakuuttunut, että 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
lisääminen auttaisi vähentämään laitonta 
muuttoliikettä, heikentämään 
salakuljettajien toimintamallia, 
vähentämään ihmiskauppaa ja työvoiman 
hyväksikäyttöä, edistämään kaikkien 
työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia 
sekä tarjoamaan laillisen väylän niille, 
jotka ovat kiinnostuneita laittomasta 
muutosta unioniin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 151
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannattaa muuttoliikettä koskevaa 
maailmanlaajuista ja alueellista 
yhteistyötä muuttoliikkeen laillisten 
väylien saatavuuden ja joustavuuden 
vahvistamiseksi; on vakuuttunut, että 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
lisääminen auttaisi vähentämään laitonta 
muuttoliikettä, heikentämään 
salakuljettajien toimintamallia, 
vähentämään ihmiskauppaa ja työvoiman 
hyväksikäyttöä, edistämään kaikkien 
työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia 
sekä tarjoamaan laillisen väylän niille, 
jotka ovat kiinnostuneita laittomasta 
muutosta unioniin;

19. korostaa valtavia ongelmia, jotka 
liittyvät Euroopan unioniin 
suuntautuvaan laittomaan 
muuttoliikkeeseen; on vakuuttunut, että 
kaikkein tärkein tehtävä on luoda kaikki 
tarvittavat takeet laittoman 
maahanmuuton torjumiseksi kolmansista 
maista ja että muuttoliikkeen laillisten 
väylien lisääminen ei auttaisi vähentämään 
laitonta muuttoliikettä, heikentämään 
salakuljettajien toimintamallia tai 
vähentämään ihmiskauppaa;

Or. en
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Tarkistus 152
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannattaa muuttoliikettä koskevaa 
maailmanlaajuista ja alueellista yhteistyötä 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
saatavuuden ja joustavuuden 
vahvistamiseksi; on vakuuttunut, että 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
lisääminen auttaisi vähentämään laitonta 
muuttoliikettä, heikentämään 
salakuljettajien toimintamallia, 
vähentämään ihmiskauppaa ja työvoiman 
hyväksikäyttöä, edistämään kaikkien 
työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia 
sekä tarjoamaan laillisen väylän niille, 
jotka ovat kiinnostuneita laittomasta 
muutosta unioniin;

19. kannattaa muuttoliikettä koskevaa 
maailmanlaajuista ja alueellista yhteistyötä 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
saatavuuden ja joustavuuden 
vahvistamiseksi; on vakuuttunut, että 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
lisääminen maiden sisällä tai niiden 
naapurimaihin, mutta etupäässä 
investoiminen kestävään kehitykseen, 
auttaisivat vähentämään laitonta 
muuttoliikettä, heikentämään 
salakuljettajien toimintamallia, 
vähentämään ihmiskauppaa ja työvoiman 
hyväksikäyttöä, edistämään kaikkien 
työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 153
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannattaa muuttoliikettä koskevaa 
maailmanlaajuista ja alueellista yhteistyötä 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
saatavuuden ja joustavuuden 
vahvistamiseksi; on vakuuttunut, että 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
lisääminen auttaisi vähentämään laitonta 
muuttoliikettä, heikentämään 
salakuljettajien toimintamallia, 
vähentämään ihmiskauppaa ja työvoiman 
hyväksikäyttöä, edistämään kaikkien 

19. kannattaa muuttoliikettä koskevaa 
maailmanlaajuista ja alueellista yhteistyötä 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
saatavuuden ja joustavuuden 
vahvistamiseksi; on vakuuttunut, että 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
lisääminen yhdessä laittoman 
maahanmuuton ja salakuljetuksen 
torjuntaa koskevien tehokkaiden 
toimenpiteiden kanssa auttaisi 
vähentämään laitonta muuttoliikettä, 
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työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia 
sekä tarjoamaan laillisen väylän niille, 
jotka ovat kiinnostuneita laittomasta 
muutosta unioniin;

heikentämään salakuljettajien 
toimintamallia, vähentämään ihmiskauppaa 
ja työvoiman hyväksikäyttöä, edistämään 
kaikkien työntekijöiden yhtäläisiä 
mahdollisuuksia sekä tarjoamaan laillisen 
väylän niille, jotka ovat kiinnostuneita 
laittomasta muutosta unioniin, koska ne 
vastaavat kunkin jäsenvaltion 
työmarkkinoiden tarpeita; kehottaa 
toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä ja 
kannustimia, myös lisäämään periaatetta, 
jolla tehostetaan välttämätöntä yhteistyötä 
lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa 
muuttovirtojen hallinnassa;

Or. en

Tarkistus 154
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Moritz 
Körner, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannattaa muuttoliikettä koskevaa 
maailmanlaajuista ja alueellista yhteistyötä 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
saatavuuden ja joustavuuden 
vahvistamiseksi; on vakuuttunut, että 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
lisääminen auttaisi vähentämään laitonta 
muuttoliikettä, heikentämään 
salakuljettajien toimintamallia, 
vähentämään ihmiskauppaa ja työvoiman 
hyväksikäyttöä, edistämään kaikkien 
työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia 
sekä tarjoamaan laillisen väylän niille, 
jotka ovat kiinnostuneita laittomasta 
muutosta unioniin;

19. kannattaa muuttoliikettä koskevaa 
maailmanlaajuista ja alueellista yhteistyötä 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
saatavuuden ja joustavuuden 
vahvistamiseksi; on vakuuttunut, että 
muuttoliikkeen kunnollisten laillisten 
väylien parantaminen auttaisi 
vähentämään laitonta muuttoliikettä, 
heikentämään salakuljettajien 
toimintamallia, vähentämään ihmiskauppaa 
ja työvoiman hyväksikäyttöä, edistämään 
kaikkien työntekijöiden yhtäläisiä 
mahdollisuuksia sekä tarjoamaan laillisia 
väyliä niille, jotka muutoin ovat 
kiinnostuneita laittomasta muutosta 
unioniin katsoo, että on helpotettava 
kolmansista maista peräisin olevan EU:n 
lahjakkuusreservin soveltamista 
esimerkiksi verkossa tai suurlähetystöjen 
kautta, mikä on ratkaisevan tärkeää 
laillisten väylien hallinnoinnin 
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tehostamiseksi ja ihmisten 
painostamiseksi käyttämään laittomia 
väyliä;

Or. en

Tarkistus 155
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannattaa muuttoliikettä koskevaa 
maailmanlaajuista ja alueellista yhteistyötä 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
saatavuuden ja joustavuuden 
vahvistamiseksi; on vakuuttunut, että 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
lisääminen auttaisi vähentämään laitonta 
muuttoliikettä, heikentämään 
salakuljettajien toimintamallia, 
vähentämään ihmiskauppaa ja työvoiman 
hyväksikäyttöä, edistämään kaikkien 
työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia 
sekä tarjoamaan laillisen väylän niille, 
jotka ovat kiinnostuneita laittomasta 
muutosta unioniin;

19. kannattaa muuttoliikettä koskevaa 
maailmanlaajuista ja alueellista yhteistyötä 
yhtenä keinoja vahvistaa muuttoliikkeen 
laillisten väylien saatavuutta ja 
joustavuutta; on vakuuttunut, että 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
lisääminen auttaisi vähentämään laitonta 
muuttoliikettä, heikentämään 
salakuljettajien toimintamallia, 
vähentämään ihmiskauppaa ja työvoiman 
hyväksikäyttöä, edistämään kaikkien 
työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 156
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kannattaa muuttoliikettä koskevaa 
maailmanlaajuista ja alueellista yhteistyötä 
muuttoliikkeen laillisten väylien 
saatavuuden ja joustavuuden 
vahvistamiseksi; on vakuuttunut, että 

19. kannattaa muuttoliikettä koskevaa 
maailmanlaajuista ja alueellista yhteistyötä 
yhtenä keinoja vahvistaa muuttoliikkeen 
laillisten väylien saatavuutta ja 
joustavuutta; on vakuuttunut, että 
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muuttoliikkeen laillisten väylien 
lisääminen auttaisi vähentämään laitonta 
muuttoliikettä, heikentämään 
salakuljettajien toimintamallia, 
vähentämään ihmiskauppaa ja työvoiman 
hyväksikäyttöä, edistämään kaikkien 
työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia 
sekä tarjoamaan laillisen väylän niille, 
jotka ovat kiinnostuneita laittomasta 
muutosta unioniin;

muuttoliikkeen laillisten väylien 
lisääminen auttaisi vähentämään laitonta 
muuttoliikettä, heikentämään 
salakuljettajien toimintamallia, 
vähentämään ihmiskauppaa ja työvoiman 
hyväksikäyttöä, edistämään kaikkien 
työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia 
sekä tarjoamaan laillisen väylän niille, 
jotka suunnittelevat laitonta muuttoa 
unioniin;

Or. en

Tarkistus 157
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. katsoo, että EU:n ja kolmansien 
maiden väliset säännölliset 
huippukokoukset voivat osana laajempaa 
muuttoliikevuoropuhelua helpottaa 
kunkin jäsenvaltion työmarkkinoiden 
tarpeiden ja tavoitteiden täyttämistä; 
suhtautuu myönteisesti EU:n yritysten ja 
viranomaisten aloitteisiin, joilla 
yhdistetään voimat kolmansien maiden 
kanssa, jotta voidaan kouluttaa suuri 
joukko ihmisiä, jotka soveltuvat 
vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin 
sekä lähettävässä että vastaanottavassa 
maassa; katsoo, että tällaisten 
kumppanuuksien kehittäminen 
kolmansien maiden kanssa edistää 
hankittujen taitojen kestävää siirtoa 
molempien talouksien välillä;

Or. en

Tarkistus 158
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis
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Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa, että muuttoliikkeen 
lailliset väylät olisi yhdistettävä valtioiden 
rajat ylittävään politiikkaan, jolla avataan 
työmarkkinoita useiden maiden ja 
mantereiden välisten kumppanuuksien 
kautta eikä ainoastaan Eurooppaan; 
korostaa tässä mielessä, että yhteistyö 
kansalaisyhteiskunnan kanssa tavalla, 
joka edistää yhteistyötä eikä alihankintaa, 
on ratkaisevan tärkeää, jotta tällä alalla 
voidaan edetä kestävällä tavalla;

Or. en

Tarkistus 159
Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. korostaa, että tulevassa 
työpaikassaan korkeasti koulutettujen 
asiantuntijoiden olisi osallistuttava jo 
lähtömaassaan kielikursseihin ja muihin 
ammatillista osaamistaan vastaaviin 
koulutuksiin, jotta he voisivat integroitua 
nopeammin kohdemaansa 
työmarkkinoille;

Or. en

Tarkistus 160
Emmanouil Fragkos, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska

Päätöslauselmaesitys
20 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa rahalähetysten 
merkittävää roolia sekä hyötyjä, joita 
turvallinen, laillinen ja hallittu 
muuttoliike tarjoaa lähtömaille ja 
vastaanottaville maille; tukee ponnisteluja 
aivovientiin ja -tuontiin liittyvien 
ongelmien ratkaisemiseksi kehittämällä 
edelleen välineitä, jotka mahdollistavat 
kiertomuuton;

20. toteaa, että rahalähetykset eivät ole 
koskaan osoittautuneet tuottavammiksi 
kuin investoinnit kehitysmaihin; tukee 
ponnisteluja aivovientiin ja -tuontiin 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi 
kehittämällä edelleen välineitä, joiden 
avulla ihmiset turvallisesti oleskella 
kotimaassaan auttaakseen perhettään ja 
yhteiskuntaansa;

Or. en

Tarkistus 161
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa rahalähetysten merkittävää 
roolia sekä hyötyjä, joita turvallinen, 
laillinen ja hallittu muuttoliike tarjoaa 
lähtömaille ja vastaanottaville maille; tukee 
ponnisteluja aivovientiin ja -tuontiin 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi 
kehittämällä edelleen välineitä, jotka 
mahdollistavat kiertomuuton;

20. korostaa rahalähetysten merkittävää 
roolia sekä hyötyjä, joita turvallinen, 
laillinen ja hallittu muuttoliike tarjoaa 
lähtömaille ja vastaanottaville maille; tukee 
ponnisteluja aivovientiin ja -tuontiin 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi; 
huomauttaa, että Global Skills 
Partnership -mallin osatekijöitä voitaisiin 
käyttää tulevissa kumppanuuksissa, koska 
ne mahdollistavat sen, että kohdemaa voi 
olla suoraan mukana halukkaiden 
kolmansien maiden kansalaisten 
mahdollisten taitojen muokkaamisessa ja 
samalla perustaa rahoitus- ja 
koulutusvälineitä ja -ohjelmia rahoitus- ja 
koulutusvälineitä ja -ohjelmia kolmansille 
maille;

Or. en

Tarkistus 162
Laura Ferrara
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Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa rahalähetysten merkittävää 
roolia sekä hyötyjä, joita turvallinen, 
laillinen ja hallittu muuttoliike tarjoaa 
lähtömaille ja vastaanottaville maille; tukee 
ponnisteluja aivovientiin ja -tuontiin 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi 
kehittämällä edelleen välineitä, jotka 
mahdollistavat kiertomuuton;

20. korostaa rahalähetysten merkittävää 
roolia sekä hyötyjä, joita turvallinen, 
laillinen ja hallittu muuttoliike tarjoaa 
lähtömaille ja vastaanottaville maille; 
muistuttaa, että on tärkeää torjua 
korruptiota ja rahanpesua, jotka antavat 
rajat ylittäville rikollisverkostoille 
mahdollisuuden tehdä suurta voittoa 
siirtotyöläisten hyväksikäytöllä; tukee 
ponnisteluja aivovientiin ja -tuontiin 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi 
kehittämällä edelleen välineitä, jotka 
mahdollistavat kiertomuuton;

Or. it

Tarkistus 163
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa rahalähetysten 
merkittävää roolia sekä hyötyjä, joita 
turvallinen, laillinen ja hallittu 
muuttoliike tarjoaa lähtömaille ja 
vastaanottaville maille; tukee ponnisteluja 
aivovientiin ja -tuontiin liittyvien 
ongelmien ratkaisemiseksi kehittämällä 
edelleen välineitä, jotka mahdollistavat 
kiertomuuton;

20. tukee ponnisteluja aivovientiin ja 
-tuontiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemiseksi Euroopan unionissa ja 
jäsenvaltioissa;

Or. en

Tarkistus 164
Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
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20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa rahalähetysten 
merkittävää roolia sekä hyötyjä, joita 
turvallinen, laillinen ja hallittu 
muuttoliike tarjoaa lähtömaille ja 
vastaanottaville maille; tukee ponnisteluja 
aivovientiin ja -tuontiin liittyvien 
ongelmien ratkaisemiseksi kehittämällä 
edelleen välineitä, jotka mahdollistavat 
kiertomuuton;

20. korostaa, että korkeasti 
koulutettujen kansalaisten laillinen 
maahanmuutto vie pois heidän 
lähtömaidensa inhimillisen pääoman ja 
haittaa vakavasti heidän taloudellista ja 
sosiaalista kehitystään riistämällä heiltä 
koulutettua työvoimaa; kehottaa 
ryhtymään ponnisteluihin aivovientiin ja 
-tuontiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemiseksi, jotta voidaan puuttua 
muuttoliikkeen perimmäisiin syihin;

Or. en

Tarkistus 165
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. korostaa rahalähetysten merkittävää 
roolia sekä hyötyjä, joita turvallinen, 
laillinen ja hallittu muuttoliike tarjoaa 
lähtömaille ja vastaanottaville maille; tukee 
ponnisteluja aivovientiin ja -tuontiin 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi 
kehittämällä edelleen välineitä, jotka 
mahdollistavat kiertomuuton;

20. korostaa rahalähetysten merkittävää 
roolia sekä hyötyjä, joita turvallinen, 
laillinen ja hallittu muuttoliike tarjoaa 
lähtömaille ja vastaanottaville maille; tukee 
ponnisteluja aivovientiin ja -tuontiin 
liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi;

Or. en

Tarkistus 166
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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20 a. katsoo, ottaen huomioon 
komission suunnitelmat käynnistää 
kokeiluna taitokumppanuuksiin 
perustuvia lahjakkuuskumppanuuksia, 
että sääntelykehyksellä olisi laajennettava 
koulutuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa, kestoa ja tarkoitusta; 
korostaa tarvetta vahvistaa EU:n varojen 
vastaanottamista koskevia 
vähimmäisvaatimuksia yhdistelmälupaa 
koskevan direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien lisäksi; suosittaa poistamaan 
kolmansien maiden osallistumiseen 
liittyvän ehtolausekkeen todellisen 
kumppanuuden rakentamiseksi; ehdottaa, 
että käsitellään avoimuuden tarvetta, 
työmarkkinaosapuolten osallistumista, 
työnantajien rekrytointimaksujen ja 
matkakustannusten kattamista sekä 
työntekijöiden tiedonsaantia, mukaan 
lukien työ- ja ammattiyhdistysoikeudet ja 
valitukset ja muutoksenhakumekanismit;

Or. en

Tarkistus 167
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. muistuttaa, että useat 
kansainväliset kumppanit soveltavat 
kiertomuuton malleja; kehottaa Euroopan 
komissiota ottamaan oppia kyseisten 
mallien parhaista käytännöistä 
kehitettäessä EU:lle soveltuvaa 
kiertomuuton mallia; katsoo, että 
pisteisiin perustuvan järjestelmän 
kehittäminen soveltuu tässä mielessä 
työmarkkinoiden tarpeiden edellyttämään 
joustavuuteen; katsoo, että tällainen 
järjestelmä helpottaisi lyhytaikaisiin 
työsuhteisiin pyrkivien kolmansien 
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maiden kansalaisten mahdollisuuksia 
työskennellä EU:ssa tilapäis- ja 
uusittavuuspohjalta samantasoisin 
turvatakein;

Or. en

Tarkistus 168
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. korostaa, että kiertomuuton hyödyt 
voivat vastata työmarkkinoiden tarpeisiin; 
katsoo, että kannustimet, kuten 
yksinkertaistettujen maahantulo- ja 
maahanpaluumenettelyjen muodossa 
tapahtuva etuoikeutettu liikkuvuus, voivat 
lisätä kolmansien maiden kansalaisten 
keskuudessa houkuttelevuutta tulla 
EU:hun tilapäisesti opiskelemaan; 
palauttaa mieliin ehdon, jonka mukaan 
sen ajanjakson päättyessä, jolloin 
kolmansien maiden kansalaisille 
myönnettiin lupa tulla maahan, heidän on 
vahvistettava uudelleen pääasiallinen 
asuinpaikkansa ja pääasiallinen 
toimintansa lähtömaassaan;

Or. en

Tarkistus 169
Maria Walsh

Päätöslauselmaesitys
20 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 a. kehottaa jäsenvaltioita 
sitoutumaan asiaan täysimääräisesti ja 
tekemään yhteistyötä sellaisten 
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pilottihankkeiden kehittämiseksi, joilla 
edistetään laillista maahanmuuttoa työ- 
tai harjoittelutarkoituksiin Afrikan 
maiden ja muiden EU:n ulkopuolisten 
maiden kanssa tulevaisuudessa;

Or. en

Tarkistus 170
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
20 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20 b. suosittaa, että EU kehittää 
yhdenmukaisen eurooppalaisen 
nuorisotyöllisyysohjelman joko osana 
lahjakkuuskumppanuuksia tai erikseen, 
jotta voidaan maksimoida nuorten 
mahdollisuudet elää, työskennellä ja 
opiskella EU:ssa; toteaa, että tämä voisi 
merkittävästi hyödyttää suhteita 
kolmansiin maihin; huomauttaa, että 
ohjelmassa voidaan hyödyntää vastaavia 
järjestelmiä kuin Australiassa ja 
Kanadassa ja mahdollisesti osana EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan välistä 
kumppanuutta;

Or. en

Tarkistus 171
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa, että EU on jäänyt 
muista jälkeen maailmanlaajuisessa 
kilpailussa lahjakkuuksista; on edelleen 
sitoutunut pyrkimyksiin tarkistaa 

21. muistuttaa, että EU on jäänyt 
muista jälkeen maailmanlaajuisessa 
kilpailussa lahjakkuuksista; katsoo, että 
nykyisessä sinistä korttia koskevassa 
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asianmukaisesti sinistä korttia koskevaa 
direktiiviä niin, että saavutetaan lisäarvoa 
yhdenmukaistamisen, taitojen 
tunnustamisen, menettelyjen 
yksinkertaistamisen ja EU:n sisäisen 
liikkuvuuden parantamisen avulla;

direktiivissä käsitellään riittävästi kaikkia 
kysymyksiä eikä sitä tarvitse tarkistaa;

Or. en

Tarkistus 172
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. muistuttaa, että EU on jäänyt 
muista jälkeen maailmanlaajuisessa 
kilpailussa lahjakkuuksista; on edelleen 
sitoutunut pyrkimyksiin tarkistaa 
asianmukaisesti sinistä korttia koskevaa 
direktiiviä niin, että saavutetaan lisäarvoa 
yhdenmukaistamisen, taitojen 
tunnustamisen, menettelyjen 
yksinkertaistamisen ja EU:n sisäisen 
liikkuvuuden parantamisen avulla;

21. muistuttaa, että EU on jäänyt 
muista jälkeen maailmanlaajuisessa 
kilpailussa lahjakkuuksista; on edelleen 
sitoutunut pyrkimyksiin tarkistaa 
asianmukaisesti sinistä korttia koskevaa 
direktiiviä niin, että saavutetaan lisäarvoa 
yhdenmukaistamisen, taitojen 
tunnustamisen ja menettelyjen 
yksinkertaistamisen;

Or. en

Tarkistus 173
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. korostaa, että tarvitaan EU:n 
laajuinen näkökulma, mutta tunnustaa, 
että kansalliset lainsäädäntökehykset ovat 
olemassa ja toimivat hyvin monissa 
jäsenvaltioissa.

Or. en
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Tarkistus 174
Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. vaatii, että laillista työvoiman 
muuttoliikettä koskevien kansallisten 
lainsäädäntökehysten olisi pysyttävä 
voimassa EU:n sinisen kortin 
järjestelmän lisäksi;

Or. en

Tarkistus 175
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että EU:n laillista 
muuttoliikettä koskevalla politiikalla olisi 
vastattava työvoimapulaan; suosittaa, että 
unioni kehittää lainsäädäntökehystään 
niin, että se kattaa laajemmin kolmansien 
maiden kansalaiset, jotka etsivät 
keskitason tai sitä alemman osaamistason 
töitä10 ;

Poistetaan.

_________________
10 Ks. esimerkiksi Euroopan 
muuttoliikeverkosto, Determining labour 
shortages and the need for labour 
migration from third countries in the EU, 
Euroopan komissio, Bryssel, 2015.

Or. en

Tarkistus 176
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Peter Kofod, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että EU:n laillista 
muuttoliikettä koskevalla politiikalla olisi 
vastattava työvoimapulaan; suosittaa, että 
unioni kehittää lainsäädäntökehystään 
niin, että se kattaa laajemmin kolmansien 
maiden kansalaiset, jotka etsivät 
keskitason tai sitä alemman osaamistason 
töitä10;

22. panee merkille koulutus-, 
työllisyys-, sosiaali- ja 
hyvinvointipolitiikan merkittävät erot 
jäsenvaltioiden välillä; katsoo, että tätä 
moninaisuutta olisi kunnioitettava 
täysimääräisesti kaikissa EU:n 
lainsäädäntökehyksissä;

_________________
10 Ks. esimerkiksi Euroopan 
muuttoliikeverkosto, Determining labour 
shortages and the need for labour 
migration from third countries in the EU, 
Euroopan komissio, Bryssel, 2015.

Or. en

Tarkistus 177
Laura Ferrara

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että EU:n laillista 
muuttoliikettä koskevalla politiikalla olisi 
vastattava työvoimapulaan; suosittaa, että 
unioni kehittää lainsäädäntökehystään niin, 
että se kattaa laajemmin kolmansien 
maiden kansalaiset, jotka etsivät keskitason 
tai sitä alemman osaamistason töitä10 ;

22. katsoo, että EU:n laillista 
muuttoliikettä koskevalla politiikalla olisi 
vastattava työvoimapulaan; suosittaa, että 
unioni kehittää lainsäädäntökehystään niin, 
että se kattaa laajemmin kolmansien 
maiden kansalaiset, jotka etsivät keskitason 
tai sitä alemman osaamistason töitä10 ; 
katsoo erityisesti, että tarvitaan yhteinen 
lainsäädäntö ja siinä määritellyt 
toimenpiteet, joilla puututaan työpaikalla 
tapahtuviin väärinkäytöksiin, 
hyväksikäyttöön sekä laittomien 
maataloustyöntekijöiden välitykseen ja 
riistoon ennen kaikkea kolmansista 
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maista tulleista työntekijöistä (tai 
ulkomaisesta työvoimasta) suuresti 
riippuvaisilla tuotannonaloilla.

_________________ _________________
10 Ks. esimerkiksi Euroopan 
muuttoliikeverkosto, Determining labour 
shortages and the need for labour migration 
from third countries in the EU, Euroopan 
komissio, Bryssel, 2015.

10 Ks. esimerkiksi Euroopan 
muuttoliikeverkosto, Determining labour 
shortages and the need for labour migration 
from third countries in the EU, Euroopan 
komissio, Bryssel, 2015.

Or. it

Tarkistus 178
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että EU:n laillista 
muuttoliikettä koskevalla politiikalla olisi 
vastattava työvoimapulaan; suosittaa, että 
unioni kehittää lainsäädäntökehystään niin, 
että se kattaa laajemmin kolmansien 
maiden kansalaiset, jotka etsivät keskitason 
tai sitä alemman osaamistason töitä10;

22. katsoo, että EU:n ja kansallista 
laillista muuttoliikettä koskevalla 
politiikalla olisi vastattava 
työvoimapulaan; suosittaa, että unioni 
kehittää lainsäädäntökehystään niin, että se 
kattaa laajemmin kolmansien maiden 
kansalaiset, jotka etsivät keskitason tai sitä 
alemman osaamistason töitä10; korostaa, 
että rasismin vastaista retoriikkaa ja 
politiikkaa olisi edistettävä sekä 
kansallisella että EU:n tasolla, jotta 
voidaan varmistaa kaikkien sellaisten 
politiikkojen tehokas täytäntöönpano, 
joilla houkutellaan korkeasti koulutettuja 
kolmansien maiden kansalaisia;

_________________ _________________
10 Ks. esimerkiksi Euroopan 
muuttoliikeverkosto, Determining labour 
shortages and the need for labour migration 
from third countries in the EU, Euroopan 
komissio, Bryssel, 2015.

10 Ks. esimerkiksi Euroopan 
muuttoliikeverkosto, Determining labour 
shortages and the need for labour migration 
from third countries in the EU, Euroopan 
komissio, Bryssel, 2015.

Or. en
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Tarkistus 179
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että EU:n laillista 
muuttoliikettä koskevalla politiikalla olisi 
vastattava työvoimapulaan; suosittaa, että 
unioni kehittää lainsäädäntökehystään niin, 
että se kattaa laajemmin kolmansien 
maiden kansalaiset, jotka etsivät 
keskitason tai sitä alemman osaamistason 
töitä10;

22. katsoo, että EU:n ja kansallista 
laillista muuttoliikettä koskevalla 
politiikalla olisi vastattava 
työvoimapulaan; kehottaa tämän vuoksi 
komissiota analysoimaan 
työmarkkinatestejä ja 
työmuuttojärjestelyitä, jotka eivät vastaa 
työmarkkinoiden todellisia tarpeita; 
suosittaa lisäksi, että unioni kehittää 
lainsäädäntökehystään niin, että se kattaa 
laajemmin kolmansien maiden kansalaiset, 
jotka etsivät töitä matala- ja 
keskipalkkaisilta aloilta10, 
työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisyhteiskuntaa kuullen;

_________________ _________________
10 Ks. esimerkiksi Euroopan 
muuttoliikeverkosto, Determining labour 
shortages and the need for labour migration 
from third countries in the EU, Euroopan 
komissio, Bryssel, 2015.

10 Ks. esimerkiksi Euroopan 
muuttoliikeverkosto, Determining labour 
shortages and the need for labour migration 
from third countries in the EU, Euroopan 
komissio, Bryssel, 2015.

Or. en

Tarkistus 180
Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että EU:n laillista 
muuttoliikettä koskevalla politiikalla olisi 
vastattava työvoimapulaan; suosittaa, että 
unioni kehittää lainsäädäntökehystään niin, 
että se kattaa laajemmin kolmansien 
maiden kansalaiset, jotka etsivät keskitason 

22. katsoo, että EU:n laillista 
muuttoliikettä koskevalla politiikalla olisi 
vastattava työvoimapulaan; kehottaa 
tämän vuoksi komissiota analysoimaan 
tehottomuutta työmarkkinatesteissä ja 
työmuuttojärjestelyissä, jotka eivät vastaa 
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tai sitä alemman osaamistason töitä10; todellisia työmarkkinoiden tarpeita; 
suosittaa lisäksi, että unioni kehittää 
lainsäädäntökehystään niin, että se kattaa 
laajemmin kolmansien maiden kansalaiset, 
jotka etsivät keskitason tai sitä alemman 
osaamistason töitä10;

_________________ _________________
10 Ks. esimerkiksi Euroopan 
muuttoliikeverkosto, Determining labour 
shortages and the need for labour migration 
from third countries in the EU, Euroopan 
komissio, Bryssel, 2015.

10 Ks. esimerkiksi Euroopan 
muuttoliikeverkosto, Determining labour 
shortages and the need for labour migration 
from third countries in the EU, Euroopan 
komissio, Bryssel, 2015.

Or. en

Tarkistus 181
Maria Walsh

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että EU:n laillista 
muuttoliikettä koskevalla politiikalla olisi 
vastattava työvoimapulaan; suosittaa, että 
unioni kehittää lainsäädäntökehystään niin, 
että se kattaa laajemmin kolmansien 
maiden kansalaiset, jotka etsivät keskitason 
tai sitä alemman osaamistason töitä10;

22. katsoo, että EU:n laillista 
muuttoliikettä koskevassa politiikassa olisi 
keskityttävä parantamaan unionin 
järjestelmiä, työvoimapulaan ja 
taitopulaan vastaamiseksi; suosittaa, että 
unioni kehittää lainsäädäntökehystään niin, 
että se kattaa laajemmin kolmansien 
maiden kansalaiset, jotka etsivät keskitason 
tai sitä alemman osaamistason töitä10;

_________________ _________________
10 Ks. esimerkiksi Euroopan 
muuttoliikeverkosto, Determining labour 
shortages and the need for labour migration 
from third countries in the EU, Euroopan 
komissio, Bryssel, 2015.

10 Ks. esimerkiksi Euroopan 
muuttoliikeverkosto, Determining labour 
shortages and the need for labour migration 
from third countries in the EU, Euroopan 
komissio, Bryssel, 2015.

Or. en

Tarkistus 182
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska
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Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että EU:n laillista 
muuttoliikettä koskevalla politiikalla olisi 
vastattava työvoimapulaan; suosittaa, että 
unioni kehittää lainsäädäntökehystään niin, 
että se kattaa laajemmin kolmansien 
maiden kansalaiset, jotka etsivät 
keskitason tai sitä alemman osaamistason 
töitä10 

22. katsoo, että EU:n laillista 
muuttoliikettä koskevan politiikan lisäksi 
koulutussuuntien olisi kussakin 
jäsenvaltiossa vastattava erityiseen 
työvoimapulaan; suosittaa, että unioni 
kehittää lainsäädäntökehystään niin, että se 
kattaa laajemmin EU:n kansalaiset, jotka 
etsivät keskitason tai sitä alemman 
osaamistason töitä;

_________________
10 Ks. esimerkiksi Euroopan 
muuttoliikeverkosto, Determining labour 
shortages and the need for labour 
migration from third countries in the EU, 
Euroopan komissio, Bryssel, 2015.

Or. en

Tarkistus 183
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että EU:n laillista 
muuttoliikettä koskevalla politiikalla olisi 
vastattava työvoimapulaan; suosittaa, että 
unioni kehittää lainsäädäntökehystään niin, 
että se kattaa laajemmin kolmansien 
maiden kansalaiset, jotka etsivät 
keskitason tai sitä alemman osaamistason 
töitä 10;

22. katsoo, että EU:n laillista 
muuttoliikettä koskevalla politiikalla olisi 
vastattava työvoimapulaan; suosittaa, että 
unioni kehittää lainsäädäntökehystään niin, 
että se edistää entistä enemmän työlupien 
saantia ja kannustimia startup-yrityksille;

_________________
10 Ks. esimerkiksi Euroopan 
muuttoliikeverkosto, Determining labour 
shortages and the need for labour 
migration from third countries in the EU, 
Euroopan komissio, Bryssel, 2015.
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Or. en

Tarkistus 184
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
22 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

22. katsoo, että EU:n laillista 
muuttoliikettä koskevalla politiikalla olisi 
vastattava työvoimapulaan; suosittaa, että 
unioni kehittää lainsäädäntökehystään niin, 
että se kattaa laajemmin kolmansien 
maiden kansalaiset, jotka etsivät keskitason 
tai sitä alemman osaamistason töitä10;

22. katsoo, että EU:n laillista 
muuttoliikettä koskevalla politiikalla olisi 
vastattava työvoimapulaan; suosittaa, että 
unioni kehittää lainsäädäntökehystään niin, 
että se kattaa laajemmin kolmansien 
maiden kansalaiset, jotka etsivät myös 
keskitason tai sitä alemman osaamistason 
töitä10;

_________________ _________________
10 Ks. esimerkiksi Euroopan 
muuttoliikeverkosto, Determining labour 
shortages and the need for labour migration 
from third countries in the EU, Euroopan 
komissio, Bryssel, 2015.

10 Ks. esimerkiksi Euroopan 
muuttoliikeverkosto, Determining labour 
shortages and the need for labour migration 
from third countries in the EU, Euroopan 
komissio, Bryssel, 2015.

Or. en

Tarkistus 185
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. panee tässä yhteydessä merkille, 
että kolmansien maiden kansalaiset ovat 
usein töissä kotihoitoalalla11 ; pyytää 
komissiota esittämään 
direktiiviluonnoksen, jossa annetaan 
kotihoitajien maahantulon ja oleskelun 
edellytykset;

Poistetaan.

_________________
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11 Ks. myös: EPRS, The cost of non-
Europe in the area of legal migration, 
Euroopan parlamentti, Bryssel, 2019, 
s. 21–22.

Or. en

Tarkistus 186
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. panee tässä yhteydessä merkille, 
että kolmansien maiden kansalaiset ovat 
usein töissä kotihoitoalalla11 ; pyytää 
komissiota esittämään 
direktiiviluonnoksen, jossa annetaan 
kotihoitajien maahantulon ja oleskelun 
edellytykset;

23. panee tässä yhteydessä merkille, 
että kolmansien maiden kansalaiset ovat 
usein töissä kotihoitoalalla11 ; pyytää 
EU:ta ja jäsenvaltioita ratifioimaan ILOn 
kotitaloustyöntekijöitä koskevan 
yleissopimuksen nro 189 ja varmistamaan 
työllisyysnormien täysimääräisen 
soveltamisen; pyytää lisäksi komissiota 
edistämään sosiaalista vuoropuhelua, 
jonka tavoitteena on sisällyttää kotitalous- 
ja hoitotyöt olemassa oleviin kansallisiin 
työmuuttojärjestelyihin, mukaan lukien 
ne, jotka perustuvat työvoimapulasta 
kärsivien alojen arviointeihin; toteaa, että 
kaikissa tulevissa puitteissa olisi otettava 
huomioon monialainen näkökulma, jossa 
kiinnitetään erityistä huomiota 
monenlaiseen syrjintään ja erilaisiin 
kokemuksiin, joita maahanmuuttajanaiset 
kohtaavat, erityisesti aloilla, joilla naiset 
pääasiassa työskentelevät, kuten 
terveydenhuolto-, kotitalous- ja 
hoitotöissä;

_________________ _________________
11 Ks. myös: EPRS, The cost of non-
Europe in the area of legal migration, 
Euroopan parlamentti, Bryssel, 2019, 
s. 21–22.

11 Ks. myös: EPRS, The cost of non-
Europe in the area of legal migration, 
Euroopan parlamentti, Bryssel, 2019, 
s. 21–22.

Or. en
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Tarkistus 187
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. panee tässä yhteydessä merkille, 
että kolmansien maiden kansalaiset ovat 
usein töissä kotihoitoalalla11 ; pyytää 
komissiota esittämään 
direktiiviluonnoksen, jossa annetaan 
kotihoitajien maahantulon ja oleskelun 
edellytykset;

23. panee tässä yhteydessä merkille, 
että kolmansien maiden kansalaiset ovat 
usein töissä kotihoitoalalla11 ; pyytää 
neuvostoa/jäsenvaltioita ratifioimaan 
ILOn kotitaloustyöntekijöitä koskevan 
yleissopimuksen nro 189 ja varmistamaan 
työllisyysnormien täysimääräisen 
soveltamisen; pyytää lisäksi komissiota 
edistämään sosiaalista vuoropuhelua, 
jonka tavoitteena on sisällyttää kotitalous- 
ja hoitotyöt olemassa oleviin kansallisiin 
työmuuttojärjestelyihin, mukaan lukien 
ne, jotka perustuvat työvoimapulasta 
kärsivien alojen arviointeihin;

_________________ _________________
11 Ks. myös: EPRS, The cost of non-
Europe in the area of legal migration, 
Euroopan parlamentti, Bryssel, 2019, 
s. 21–22.

11 Ks. myös: EPRS, The cost of non-
Europe in the area of legal migration, 
Euroopan parlamentti, Bryssel, 2019, 
s. 21–22.

Or. en

Tarkistus 188
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. huomauttaa, että erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä nuorten 
maahanmuuttajien kotouttamisen ja 
työmarkkinoille pääsyn varmistamiseen 
EU:ssa, ja kehottaa komissiota laatimaan 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla otettaisiin 
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käyttöön työtä ja ammattikoulutusta 
varten myönnettävät viisumit tai nuorten 
maahanmuuttajien työnhakijoiden 
viisumi;

Or. en

Tarkistus 189
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota harkitsemaan 
EU:n laajuisen järjestelmän kehittämistä 
itsenäisten ammatinharjoittajien ja/tai 
yrittäjien houkuttelemiseksi, erityisesti 
heidän rajatylittävän toimintansa 
helpottamiseksi;

24. kehottaa komissiota harkitsemaan 
EU:n laajuisen järjestelmän kehittämistä 
esimerkiksi myöntämällä uusia viisumeja 
itsenäisten ammatinharjoittajien, yrittäjien 
ja startup-yrittäjien houkuttelemiseksi, 
erityisesti heidän rajatylittävän toimintansa 
helpottamiseksi ja innovoinnin 
lisäämiseksi EU:ssa;

Or. en

Tarkistus 190
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota harkitsemaan 
EU:n laajuisen järjestelmän kehittämistä 
itsenäisten ammatinharjoittajien ja/tai 
yrittäjien houkuttelemiseksi, erityisesti 
heidän rajatylittävän toimintansa 
helpottamiseksi;

24. toteaa, että jäsenvaltioiden olisi 
hyödyllistä kehittää järjestelmä itsenäisten 
ammatinharjoittajien ja/tai yrittäjien 
houkuttelemiseksi ja heidän rajatylittävän 
toimintansa helpottamiseksi EU:ssa;

Or. en
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Tarkistus 191
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa komissiota harkitsemaan 
EU:n laajuisen järjestelmän kehittämistä 
itsenäisten ammatinharjoittajien ja/tai 
yrittäjien houkuttelemiseksi, erityisesti 
heidän rajatylittävän toimintansa 
helpottamiseksi;

24. kehottaa komissiota harkitsemaan 
EU:n laajuisen järjestelmän kehittämistä 
itsenäisten ammatinharjoittajien ja/tai 
yrittäjien ja startup-yritysten 
houkuttelemiseksi, erityisesti heidän 
rajatylittävän toimintansa helpottamiseksi;

Or. en

Tarkistus 192
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa unionia toteuttamaan 
yhteisiä toimia, joilla puututaan 
työperäisten maahanmuuttajien epätasa-
arvoiseen kohteluun ja hyväksikäyttöön; 
korostaa, että tarvitaan toimenpiteitä, 
joilla parannetaan työvoiman seurannan, 
sitä koskevien valitusten ja 
muutoksenhakumekanismien saatavuutta 
ja tehokkuutta sekä edistetään 
tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja 
standardien täytäntöönpanoa kaikkien 
työnantajien ja työmarkkinoiden 
välittäjien keskuudessa; pitää 
siirtymäkauden lupien käyttöä hyvänä 
kansallisena käytäntönä, jota olisi 
edistettävä kaikkialla unionissa; pyytää 
komissiota käynnistämään prosessin, jolla 
säännellään rekrytointitoimistoja, ja 
harkitsemaan Euroopan työviranomaisen 
roolia tässä asiassa;

Or. en
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Tarkistus 193
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kehottaa unionia toteuttamaan 
yhteisiä toimia, joilla puututaan 
työperäisten maahanmuuttajien epätasa-
arvoiseen kohteluun ja hyväksikäyttöön; 
korostaa, että tarvitaan toimenpiteitä, 
joilla parannetaan työvoiman seurannan, 
sitä koskevien valitusten ja 
muutoksenhakumekanismien saatavuutta 
ja tehokkuutta sekä edistetään 
tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja 
standardien täytäntöönpanoa kaikkien 
työnantajien ja työmarkkinoiden 
välittäjien keskuudessa; pitää 
siirtymäkauden lupien käyttöä hyvänä 
kansallisena käytäntönä, jota olisi 
edistettävä kaikkialla unionissa;

Or. en

Tarkistus 194
Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. muistuttaa yhdenvertaisen 
kohtelun merkityksestä kaikille 
työntekijöille; kehottaa tässä yhteydessä 
unionia toteuttamaan yhteisiä toimia, 
joilla puututaan työperäisten 
maahanmuuttajien epätasa-arvoiseen 
kohteluun ja hyväksikäyttöön; korostaa, 
että tarvitaan toimenpiteitä, joilla 
parannetaan työvoiman seurannan, sitä 
koskevien valitusten ja 
muutoksenhakumekanismien saatavuutta 
ja tehokkuutta sekä edistetään 
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tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja 
standardien täytäntöönpanoa kaikkien 
työnantajien ja työmarkkinoiden 
välittäjien keskuudessa; pitää 
siirtymäkauden lupien käyttöä hyvänä 
kansallisena käytäntönä, jota olisi 
edistettävä kaikkialla unionissa;

Or. en

Tarkistus 195
Sylvie Guillaume

Päätöslauselmaesitys
24 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 b. katsoo, että Euroopan komission 
yhdistelmälupaa koskevan direktiivin 
uudelleentarkastelu tarjoaa 
mahdollisuuden lisätä työmarkkinoiden 
johdonmukaisuutta ja liikkuvuutta ja 
torjua työvoiman hyväksikäyttöä; 
ehdottaa, että tämä voitaisiin saavuttaa 
laajentamalla direktiivin soveltamisalaa ja 
soveltamista, erityisesti laajentamalla 
alueen sisäisten hakemusten käyttöä ja 
sisällyttämällä tähän kausityöntekijät, 
sekä selkiyttämällä lupien voimassaolon 
jatkamista työpaikan menettämisen 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 196
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että alakohtaiset direktiivit 
eivät ole yleisratkaisu EU:n 

Poistetaan.
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työmarkkinoiden tarpeisiin eivätkä 
laajemminkaan laillista muuttoliikettä 
koskevaan kysymykseen; katsoo, että 
keskipitkällä aikavälillä EU:n on 
hylättävä alakohtainen lähestymistapa ja 
annettava maahanmuuttosäännöstö, jossa 
esitetään laajat säännöt kaikkien 
unionissa töitä etsivien kolmansien 
maiden kansalaisten maahantulosta ja 
oleskelusta;

Or. en

Tarkistus 197
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että alakohtaiset direktiivit 
eivät ole yleisratkaisu EU:n 
työmarkkinoiden tarpeisiin eivätkä 
laajemminkaan laillista muuttoliikettä 
koskevaan kysymykseen; katsoo, että 
keskipitkällä aikavälillä EU:n on hylättävä 
alakohtainen lähestymistapa ja annettava 
maahanmuuttosäännöstö, jossa esitetään 
laajat säännöt kaikkien unionissa töitä 
etsivien kolmansien maiden kansalaisten 
maahantulosta ja oleskelusta;

25. toteaa, että alakohtaiset direktiivit 
eivät ole yleisratkaisu EU:n 
työmarkkinoiden tarpeisiin eivätkä 
laajemminkaan laillista muuttoliikettä 
koskevaan kysymykseen; katsoo, että 
keskipitkällä aikavälillä EU:n on hylättävä 
alakohtainen lähestymistapa ja annettava 
maahanmuuttosäännöstö, jossa esitetään 
laajat säännöt kaikkien unionissa töitä 
etsivien kolmansien maiden kansalaisten 
maahantulosta ja oleskelusta; myöntää, 
että jäsenvaltioilla on kansallisia 
järjestelmiä työvoiman muuttoliikkeen 
houkuttelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 198
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
25 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että alakohtaiset direktiivit 
eivät ole yleisratkaisu EU:n 
työmarkkinoiden tarpeisiin eivätkä 
laajemminkaan laillista muuttoliikettä 
koskevaan kysymykseen; katsoo, että 
keskipitkällä aikavälillä EU:n on hylättävä 
alakohtainen lähestymistapa ja annettava 
maahanmuuttosäännöstö, jossa esitetään 
laajat säännöt kaikkien unionissa töitä 
etsivien kolmansien maiden kansalaisten 
maahantulosta ja oleskelusta;

25. toteaa, että alakohtaiset direktiivit 
eivät ole yleisratkaisu EU:n 
työmarkkinoiden tarpeisiin eivätkä 
laajemminkaan laillista muuttoliikettä 
koskevaan kysymykseen; katsoo, että 
keskipitkällä aikavälillä EU:n on hylättävä 
alakohtainen lähestymistapa ja annettava 
EU:n maahanmuuttosäännöstö, jolla 
yhdenmukaistetaan oikeuksia ja jossa 
esitetään laajat säännöt kaikkien unionissa 
oleskelevien kolmansien maiden 
kansalaisten ja heidän perheidensä sekä 
sellaisten kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulosta ja oleskelusta, 
jotka haluavat etsiä töitä unionissa;

Or. en

Tarkistus 199
Lena Düpont, Tomas Tobé

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että alakohtaiset direktiivit 
eivät ole yleisratkaisu EU:n 
työmarkkinoiden tarpeisiin eivätkä 
laajemminkaan laillista muuttoliikettä 
koskevaan kysymykseen; katsoo, että 
keskipitkällä aikavälillä EU:n on 
hylättävä alakohtainen lähestymistapa ja 
annettava maahanmuuttosäännöstö, jossa 
esitetään laajat säännöt kaikkien 
unionissa töitä etsivien kolmansien maiden 
kansalaisten maahantulosta ja oleskelusta;

25. toteaa, että alakohtaiset direktiivit 
ovat edellytys, jotta voidaan vastata eri 
työntekijäryhmien tarpeisiin ja 
olosuhteisiin; toistaa, että säännöt on 
mukautettava EU:n työmarkkinoiden 
tarpeisiin EU:ssa töitä etsivien kolmansien 
maiden kansalaisten tarpeiden sijasta;

Or. en

Tarkistus 200
Emmanouil Fragkos, Jadwiga Wiśniewska
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Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että alakohtaiset direktiivit 
eivät ole yleisratkaisu EU:n 
työmarkkinoiden tarpeisiin eivätkä 
laajemminkaan laillista muuttoliikettä 
koskevaan kysymykseen; katsoo, että 
keskipitkällä aikavälillä EU:n on hylättävä 
alakohtainen lähestymistapa ja annettava 
maahanmuuttosäännöstö, jossa esitetään 
laajat säännöt kaikkien unionissa töitä 
etsivien kolmansien maiden kansalaisten 
maahantulosta ja oleskelusta;

25. toteaa, että alakohtaiset direktiivit 
eivät ole yleisratkaisu EU:n 
työmarkkinoiden tarpeisiin eivätkä 
laajemminkaan laillista muuttoliikettä 
koskevaan kysymykseen; katsoo, että 
keskipitkällä aikavälillä EU:n on hylättävä 
alakohtainen lähestymistapa ja 
omaksuttava politiikka, jonka mukaan 
kolmansien maiden kansalaiset 
sopeutetaan uudelleen kotimaihinsa, jotta 
voidaan tukea näitä yhteiskuntia ja lisätä 
EU:n yhteiskuntien johdonmukaisuutta;

Or. en

Tarkistus 201
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. huomauttaa, että tällainen yleinen 
lainsäädäntöväline poistaisi erilaiset 
vaatimukset, joita esitetään eri 
jäsenvaltioissa, ja toteuttaisi kaivatun 
sääntöjen yksinkertaistamisen ja 
yhdenmukaistamisen syrjimättä mitään 
työllisyyden alaa tai työntekijätyyppiä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 202
Malik Azmani, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Ondřej 
Kovařík, Moritz Körner, Olivier Chastel

Päätöslauselmaesitys
26 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. huomauttaa, että tällainen yleinen 
lainsäädäntöväline poistaisi erilaiset 
vaatimukset, joita esitetään eri 
jäsenvaltioissa, ja toteuttaisi kaivatun 
sääntöjen yksinkertaistamisen ja 
yhdenmukaistamisen syrjimättä mitään 
työllisyyden alaa tai työntekijätyyppiä;

26. huomauttaa, että tällaisella yleisellä 
lainsäädäntövälineellä puututtaisiin 
nykyiseen menettelyiden moninaisuuteen, 
tehostettaisiin jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä ja toteutettaisiin kaivattu 
sääntöjen yksinkertaistaminen ja 
yhdenmukaistaminen syrjimättä mitään 
työllisyyden alaa tai työntekijätyyppiä;

Or. en

Tarkistus 203
Lukas Mandl

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. huomauttaa, että tällainen yleinen 
lainsäädäntöväline poistaisi erilaiset 
vaatimukset, joita esitetään eri 
jäsenvaltioissa, ja toteuttaisi kaivatun 
sääntöjen yksinkertaistamisen ja 
yhdenmukaistamisen syrjimättä mitään 
työllisyyden alaa tai työntekijätyyppiä;

26. tunnustaa, että on tärkeää 
koordinoida tiiviisti laillista 
maahanmuuttoa koskevia kansallisia 
politiikkoja, ja korostaa, että kun otetaan 
huomioon kansallisten työmarkkinoiden 
hajanaisuus, tarvitaan olemassa olevia 
kansallisia kehyksiä;

Or. en

Tarkistus 204
Damian Boeselager

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. korostaa, että tarvitaan jäsenneltyä 
kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua ja 
useiden sidosryhmien, myös 
työmarkkinaosapuolten, 
työnantajajärjestöjen, 
paikallisviranomaisten, 
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kansalaisyhteiskunnan ja itse 
työmuuttajien, kuulemista laillista 
muuttoliikettä koskevissa EU:n 
lainsäädäntö- ja politiikkaprosesseissa;

Or. en

Tarkistus 205
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. korostaa, että tarvitaan jäsenneltyä 
kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua ja 
sidosryhmien, myös 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan, 
maastamuuttajayhteisöjen verkostojen ja 
itse työmuuttajien, kuulemista 
muuttoliikettä koskevissa EU:n 
lainsäädäntö- ja politiikkaprosesseissa;

Or. en


