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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. opfordrer arbejdsmarkedets parter 

og Kommissionen til at samarbejde om at 

fremlægge et forslag til rammedirektiv om 

anstændige arbejdsvilkår for alle former 

for beskæftigelse, der udvider eksisterende 

minimumsstandarder til at gælde for nye 

former for ansættelsesforhold, og som 

bygger på en omfattende 

konsekvensanalyse; mener, at dette 

rammedirektiv bør forbedre 

gennemførelsen af EU-retten, øge 

retssikkerheden på det indre marked og 

undgå forskelsbehandling ved at supplere 

den eksisterende EU-lovgivning og sikre, 

at alle arbejdstagere nyder et 

4. opfordrer arbejdsmarkedets parter 

og Kommissionen til at samarbejde om at 

fremlægge et forslag til rammedirektiv om 

arbejdsvilkår for nye former for 

beskæftigelse, der udvider eksisterende 

minimumsstandarder til at gælde for nye 

former for ansættelsesforhold, og som 

bygger på en omfattende 

konsekvensanalyse; mener, at dette 

rammedirektiv bør forbedre 

gennemførelsen af EU-retten, øge 

retssikkerheden på det indre marked og 

undgå forskelsbehandling ved at supplere 

den eksisterende EU-lovgivning og sikre, 

at alle arbejdstagere nyder et 
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grundlæggende sæt rettigheder, som kan 

håndhæves, uanset hvilken type 

arbejdskontrakt eller ansættelsesforhold, de 

er omfattet af, herunder ligebehandling, 

sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse, 

beskyttelse under barselsorlov og 

bestemmelser om arbejdstid og hviletid, 

balance mellem arbejdsliv og privatliv, 

adgang til uddannelse, støtte til personer 

med handicap, passende informations-, 

hørings- og medbestemmelsesret, 

forenings- og repræsentationsfrihed og ret 

til kollektive forhandlinger og kollektive 

aktioner; understreger, at dette 

rammedirektiv bør finde anvendelse på 

ansatte og alle arbejdstagere i 

ikkestandardmæssig beskæftigelse uden 

nødvendigvis at ændre allerede 

eksisterende direktiver; minder om, at 

medlemsstaterne anvender de eksisterende 

arbejdstagerrettigheder i overensstemmelse 

med national lovgivning og EU-

lovgivning; opfordrer endvidere til en mere 

effektiv gennemførelse og kontrol af de 

eksisterende arbejdstagerrettigheder med 

henblik på at forbedre mulighederne for 

håndhævelse af rettigheder og bekæmpe 

sort arbejde; 

grundlæggende sæt rettigheder, som kan 

håndhæves, uanset hvilken type 

arbejdskontrakt eller ansættelsesforhold, de 

er omfattet af, herunder ligebehandling, 

sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse, 

beskyttelse under barselsorlov og 

bestemmelser om arbejdstid og hviletid, 

balance mellem arbejdsliv og privatliv, 

adgang til uddannelse, støtte til personer 

med handicap, passende informations-, 

hørings- og medbestemmelsesret, 

forenings- og repræsentationsfrihed og ret 

til kollektive forhandlinger og kollektive 

aktioner; understreger, at dette 

rammedirektiv bør finde anvendelse på alle 

personer i nye former for beskæftigelse 

uden nødvendigvis at ændre allerede 

eksisterende direktiver; minder om, at 

medlemsstaterne anvender de eksisterende 

arbejdstagerrettigheder i overensstemmelse 

med national lovgivning og EU-

lovgivning; opfordrer endvidere til en mere 

effektiv gennemførelse og kontrol af de 

eksisterende arbejdstagerrettigheder med 

henblik på at forbedre mulighederne for 

håndhævelse af rettigheder og bekæmpe 

sort arbejde; 

Or. en 
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Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. erkender, at et vist antal forskellige 

arbejdskontrakter er nyttig for en effektiv 

matchning af arbejdstagere og 

arbejdsgivere; erindrer imidlertid om, at 

der er risiko for en splittelse af 

arbejdsmarkedet og fare for, at mennesker 

bliver fanget i usikre kontrakter uden reelle 

muligheder for jobskifte opad; understreger 

betydningen af tidsubegrænsede 

ansættelseskontrakter for socioøkonomisk 

sikkerhed og henviser til de fordele, som 

disse aftaler giver arbejdsgivere på tværs af 

forskellige sektorer; støtter også fremme af 

socialøkonomiske forretningsmodeller; 

5. erkender, at et vist antal forskellige 

arbejdskontrakter er nyttig for en effektiv 

matchning af arbejdstagere og 

arbejdsgivere; erindrer imidlertid om, at 

der er risiko for en splittelse af 

arbejdsmarkedet og fare for, at mennesker 

bliver fanget i usikre kontrakter uden reelle 

muligheder for jobskifte opad; understreger 

betydningen af tidsubegrænsede 

ansættelseskontrakter for socioøkonomisk 

sikkerhed og henviser til de fordele, som 

disse aftaler giver arbejdsgivere på tværs af 

forskellige sektorer; støtter også fremme af 

socialøkonomiske forretningsmodeller; 
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opfordrer Kommissionen til at udvide 

direktivet om den skriftlige erklæring 

(91/533/EØF) til at dække alle former for 

beskæftigelse og arbejdsforhold; opfordrer 

til, at det sikres, at rammedirektivet om 

anstændige arbejdsvilkår også kommer til 

at omfatte relevante eksisterende 

minimumsstandarder for visse specifikke 

forhold, navnlig: 

a) passende lærings- og 

uddannelsesindhold og anstændige 

arbejdsvilkår for praktikophold og 

lærlingeuddannelser for at sikre, at de 

fungerer som en ægte trædesten i 

overgangen fra uddannelse til arbejdsliv, 

som omhandlet i Rådets henstilling om en 

kvalitetsramme for praktikophold, og at de 

er tidsbegrænsede og ikke træder i stedet 

for beskæftigelse for unge; vederlag bør stå 

i et rimeligt forhold til det udførte arbejde, 

personernes færdigheder og erfaring og 

behovet for at give praktikanter og lærlinge 

på arbejdsmarkedet uden for 

undervisningsplaner mulighed for at få det 

til at løbe rundt; 

b) for arbejde formidlet af digitale 

platforme og andre former for selvstændig 

virksomhed, en klar sondring i EU-retten - 

med forbehold af national lovgivning - 

mellem de reelt selvstændige og 

arbejdstagere i et ansættelsesforhold under 

hensyntagen til ILO's henstilling nr. 198, 

ifølge hvilken opfyldelsen af flere 

indikatorer er tilstrækkelig til at bestemme 

et ansættelsesforhold; status og 

grundlæggende ansvar for platformen, 

kunden og den person, der udfører 

arbejdet, skal derfor præciseres; der bør 

også indføres mindstestandarder for 

samarbejdsregler med fuldstændige og 

omfattende oplysninger til 

tjenesteudbyderen om deres rettigheder og 

forpligtelser, tilhørende socialt 

beskyttelsesniveau og arbejdsgiverens 

identitet; disse arbejdstagere samt de reelt 

selvstændige, der ansættes via 

onlineplatforme, bør have tilsvarende 

opfordrer Kommissionen til at udvide 

direktivet om den skriftlige erklæring 

(91/533/EØF) til at dække alle former for 

beskæftigelse og arbejdsforhold; opfordrer 

til, at det sikres, at rammedirektivet om 

arbejdsvilkår i nye former for 

beskæftigelse også kommer til at omfatte 

relevante eksisterende 

minimumsstandarder for visse specifikke 

forhold, navnlig: 

a) passende lærings- og 

uddannelsesindhold og anstændige 

arbejdsvilkår for praktikophold og 

lærlingeuddannelser for at sikre, at de 

fungerer som en ægte trædesten i 

overgangen fra uddannelse til arbejdsliv, 

som omhandlet i Rådets henstilling om en 

kvalitetsramme for praktikophold, og at de 

er tidsbegrænsede og ikke træder i stedet 

for beskæftigelse for unge; vederlag bør stå 

i et rimeligt forhold til det udførte arbejde, 

personernes færdigheder og erfaring og 

behovet for at give praktikanter og lærlinge 

på arbejdsmarkedet uden for 

undervisningsplaner mulighed for at få det 

til at løbe rundt; 

b) for arbejde formidlet af digitale 

platforme og andre former for selvstændig 

virksomhed, en klar sondring i EU-retten - 

med forbehold af national lovgivning - 

mellem de reelt selvstændige og 

arbejdstagere i et ansættelsesforhold under 

hensyntagen til ILO's henstilling nr. 198, 

ifølge hvilken opfyldelsen af flere 

indikatorer er tilstrækkelig til at bestemme 

et ansættelsesforhold; status og 

grundlæggende ansvar for platformen, 

kunden og den person, der udfører 

arbejdet, skal derfor præciseres; der bør 

også indføres mindstestandarder for 

samarbejdsregler med fuldstændige og 

omfattende oplysninger til 

tjenesteudbyderen om deres rettigheder og 

forpligtelser, tilhørende socialt 

beskyttelsesniveau og arbejdsgiverens 

identitet; disse arbejdstagere samt de reelt 

selvstændige, der ansættes via 
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rettigheder som i resten af økonomien og 

beskyttes gennem deltagelse i social- og 

sygesikringsordninger; medlemsstaterne 

bør sikre passende tilsyn med arbejds- og 

ansættelsesvilkår eller 

tjenesteydelseskontrakt og forebygge, at 

platforme misbruger dominerende 

stillinger, 

c) begrænsninger, hvad angår ”on-

demand-”arbejde: nultimerskontrakter bør 

ikke være tilladt i betragtning af den 

ekstreme usikkerhed, som de indebærer; 

onlineplatforme, bør have tilsvarende 

rettigheder som i resten af økonomien og 

beskyttes gennem deltagelse i social- og 

sygesikringsordninger; medlemsstaterne 

bør sikre passende tilsyn med arbejds- og 

ansættelsesvilkår eller 

tjenesteydelseskontrakt og forebygge, at 

platforme misbruger dominerende 

stillinger, 

c) begrænsninger, hvad angår ”on-

demand-”arbejde: nultimerskontrakter bør 

ikke være tilladt i betragtning af den 

ekstreme usikkerhed, som de indebærer; 

Or. en 
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Betænkning A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

En europæisk søjle for sociale rettigheder 

2016/2095(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. erkender, at arbejdslønandelen af 

den samlede indkomst er faldet i Europa i 

de seneste årtier; understreger behovet for 

en fornyet opadgående social konvergens 

og for at lukke lønkløften mellem mænd og 

kvinder i hele EU med henblik på at sætte 

gang i efterspørgslen, muliggøre en 

bæredygtig og inklusiv vækst og mindske 

uligheder; anerkender, at anstændige 

lønninger er et vigtigt middel til at undgå 

fattigdom blandt personer i arbejde; 

opfordrer Kommissionen til aktivt at støtte 

bredere dækning af kollektive aftaler i 

overensstemmelse med medlemsstaternes 

6. erkender, at arbejdslønandelen af 

den samlede indkomst er faldet i Europa i 

de seneste årtier; understreger behovet for 

en fornyet opadgående social konvergens 

og for at lukke lønkløften mellem mænd og 

kvinder i hele EU med henblik på at sætte 

gang i efterspørgslen, muliggøre en 

bæredygtig og inklusiv vækst og mindske 

uligheder; anerkender, at anstændige 

lønninger er et vigtigt middel til at undgå 

fattigdom blandt personer i arbejde; 

opfordrer Kommissionen til aktivt at støtte 

bredere dækning af kollektive aftaler i 

overensstemmelse med medlemsstaternes 
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nationale traditioner og praksis og med 

fuld respekt for arbejdsmarkedets parters 

selvstændighed; anbefaler fastsættelse af 

bundgrænser for lønninger i form af en 

national mindsteløn, hvor det er relevant, 

under hensyntagen til praksis i hver 

medlemsstat og efter høring af 

arbejdsmarkedets parter med henblik på 

gradvist at gennemføre målet om mindst 

60 % af den respektive nationale 

medianløn, hvis det er muligt, og ikke 

lavere end en eksistenssikrende løn i den 

pågældende region; opfordrer 

Kommissionen til at udarbejde en 

pilotudgave af en regionalt 

eksistenssikrende lønberegning, som vil 

kunne bidrage til at definere en løn, man 

kan leve af, og tjene som et 

referenceredskab for arbejdsmarkedets 

parter og bidrage til at udveksle bedste 

praksis på dette område; 

nationale traditioner og praksis og med 

fuld respekt for arbejdsmarkedets parters 

selvstændighed; anbefaler fastsættelse af 

bundgrænser for lønninger i form af en 

national mindsteløn, hvor det er relevant, 

under hensyntagen til praksis i hver 

medlemsstat og efter høring af 

arbejdsmarkedets parter; opfordrer 

Kommissionen til at bidrage til at udveksle 

bedste praksis på dette område; 

Or. en 
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2016/2095(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. anbefaler, at alle arbejdstagere 

dækkes af en forsikring mod ufrivillig 

arbejdsløshed eller ufrivillig 

deltidsbeskæftigelse kombineret med hjælp 

til jobsøgning og investeringer i omskoling 

og uddannelse i overensstemmelse med de 

betingelser, som fastlægges af den enkelte 

medlemsstat i samråd med 

arbejdsmarkedets parter; minder om, at en 

tilstrækkeligt stor 

arbejdsløshedsunderstøttelse forbedrer 

matchningsprocessen og derfor gavner 

produktivitetet, mens det samtidig spiller 

en vigtig rolle i at forebygge og mindske 

14. anbefaler, at alle arbejdstagere 

dækkes af 

arbejdsløshedsunderstøttelsesordninger 
kombineret med hjælp til jobsøgning og 

investeringer i omskoling og uddannelse i 

overensstemmelse med de betingelser, som 

fastlægges af den enkelte medlemsstat i 

samråd med arbejdsmarkedets parter; 

minder om, at en tilstrækkeligt stor 

arbejdsløshedsunderstøttelse forbedrer 

matchningsprocessen og derfor gavner 

produktivitetet, mens det samtidig spiller 

en vigtig rolle i at forebygge og mindske 

fattigdom; mener, at den europæiske søjle 
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fattigdom; mener, at den europæiske søjle 

for sociale rettigheder bør anbefale 

kvalitetskriterier for nationale 

arbejdsløshedsforsikringsordninger, 
navnlig vedrørende dækning, 

aktiveringskrav, en forbindelse mellem 

støttens varighed og den gennemsnitlige 

nationale jobsøgningsperiode og kvaliteten 

af den støtte, der ydes af jobcentrene; 

for sociale rettigheder bør lette udveksling 

af bedste praksis om nationale 

arbejdsløshedsunderstøttelsesordninger, 

navnlig vedrørende dækning, 

aktiveringskrav, en forbindelse mellem 

støttens varighed og den gennemsnitlige 

nationale jobsøgningsperiode og kvaliteten 

af den støtte, der ydes af jobcentrene; 

Or. en 
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26. minder om, at Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder forbyder enhver 

forskelsbehandling på grund af bl.a. køn, 

race, farve, etnisk eller social oprindelse, 

genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, 

politiske eller andre anskuelser, 

tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 

formueforhold, fødsel, handicap, alder og 

seksuel orientering; understreger, at alle 

bør have lige muligheder gennem hele 

livet, herunder når de søger arbejde og er i 

arbejde; understreger behovet for en 

korrekt gennemførelse af direktiv 

2000/78/EF om ligebehandling på 

26. minder om, at Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder forbyder enhver 

forskelsbehandling på grund af bl.a. køn, 

race, farve, etnisk eller social oprindelse, 

genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, 

politiske eller andre anskuelser, 

tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 

formueforhold, fødsel, handicap, alder og 

seksuel orientering; understreger, at alle 

bør have lige muligheder gennem hele 

livet, herunder når de søger arbejde og er i 

arbejde; understreger behovet for en 

korrekt gennemførelse af direktiv 

2000/78/EF om ligebehandling på 
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beskæftigelsesområdet og direktivet om 

racelighed (direktiv 2000/43/EF); opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til at 

fremskynde gennemførelsen og 

Kommissionen til at vurdere håndhævelsen 

af eksisterende foranstaltninger til sikring 

af ikke-forskelsbehandling og lige 

muligheder og fremme af 

arbejdsmarkedsdeltagelse og social 

integrering af underrepræsenterede 

grupper; opfordrer Kommissionen til at 

foreslå nye konkrete henstillinger eller 

andre foranstaltninger i denne forbindelse, 

hvis det er nødvendigt; minder om, at 

direktivet om ligebehandling, der blev 

foreslået i 2008, og som endnu ikke er 

vedtaget, udgør et element, der mangler i 

de lovgivningsmæssige rammer for ikke-

forskelsbehandling; henleder 

opmærksomheden på europæisk og 

national retspraksis, hvoraf det fremgår, at 

en forpligtelse til rimelige tilpasninger for 

alle former for forskelsbehandling bør 

nedfældes i EU-lovgivningen og national 

lovgivning, forudsat at dette ikke medfører 

en uforholdsmæssig stor byrde for 

arbejdsgivere eller leverandører af 

tjenesteydelser; opfordrer Kommissionen 

til at overvåge de retlige rammer og 

politikker i medlemsstaterne i 

overensstemmelse med gældende EU-

lovgivning for at sikre integration, 

ligebehandling og værdige arbejdsvilkår 

for alle personer med flygtningestatus; 

understreger, at alle, der er ofre for 

udnyttelse og forskelsbehandling, bør 

sikres adgang til retsmidler og beskyttelse; 

beskæftigelsesområdet og direktivet om 

racelighed (direktiv 2000/43/EF); opfordrer 

indtrængende medlemsstaterne til at 

fremskynde gennemførelsen og 

Kommissionen til at vurdere håndhævelsen 

af eksisterende foranstaltninger til sikring 

af ikke-forskelsbehandling og lige 

muligheder og fremme af 

arbejdsmarkedsdeltagelse og social 

integrering af underrepræsenterede 

grupper; opfordrer Kommissionen til at 

foreslå nye konkrete henstillinger eller 

andre foranstaltninger i denne forbindelse, 

hvis det er nødvendigt; henleder 

opmærksomheden på europæisk og 

national retspraksis, hvoraf det fremgår, at 

en forpligtelse til rimelige tilpasninger for 

alle former for forskelsbehandling bør 

nedfældes i EU-lovgivningen og national 

lovgivning, forudsat at dette ikke medfører 

en uforholdsmæssig stor byrde for 

arbejdsgivere eller leverandører af 

tjenesteydelser; opfordrer Kommissionen 

til at overvåge de retlige rammer og 

politikker i medlemsstaterne i 

overensstemmelse med gældende EU-

lovgivning for at sikre integration, 

ligebehandling og værdige arbejdsvilkår 

for alle personer med flygtningestatus; 

understreger, at alle, der er ofre for 

udnyttelse og forskelsbehandling, bør 

sikres adgang til retsmidler og beskyttelse; 

Or. en 

 

 


