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Betänkande A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

En europeisk pelare för sociala rättigheter 

2016/2095(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

arbetsmarknadens parter och 

kommissionen att arbeta tillsammans för 

att lägga fram ett förslag till ramdirektiv 

om anständiga arbetsvillkor i alla former 

av sysselsättning, utvidga befintliga 

miniminormer till att omfatta nya former 

av anställningsförhållanden, på grundval av 

en grundlig konsekvensbedömning. 

Parlamentet anser att detta ramdirektiv bör 

förbättra genomförandet av EU:s 

lagstiftning, öka rättssäkerheten på hela 

den inre marknaden och förebygga 

diskriminering genom att komplettera 

befintlig EU-lagstiftning och se till att 

4. Europaparlamentet uppmanar 

arbetsmarknadens parter och 

kommissionen att arbeta tillsammans för 

att lägga fram ett förslag till ramdirektiv 

om arbetsvillkor i nya former av 

sysselsättning, utvidga befintliga 

miniminormer till att omfatta nya former 

av anställningsförhållanden, på grundval av 

en grundlig konsekvensbedömning. 

Parlamentet anser att detta ramdirektiv bör 

förbättra genomförandet av EU:s 

lagstiftning, öka rättssäkerheten på hela 

den inre marknaden och förebygga 

diskriminering genom att komplettera 

befintlig EU-lagstiftning och se till att 
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varje arbetstagare får en grundläggande 

uppsättning lagstadgade rättigheter, 

oberoende av typ av anställningsavtal eller 

anställningsförhållande, däribland 

principerna om likabehandling, hälso- och 

säkerhetsskydd, skydd under 

mammaledigheten, bestämmelser om 

arbets- och vilotid, balansen mellan arbete 

och privatliv, tillgången till utbildning, stöd 

i arbetet för personer med 

funktionsnedsättning, lämpliga rättigheter 

rörande information, samråd och 

medbestämmande, förenings- och 

representationsfrihet, kollektiva 

avtalsförhandlingar och kollektiva 

åtgärder. Parlamentet understryker att detta 

ramdirektiv bör gälla anställda och alla 

arbetstagare i atypiska anställningsformer, 

utan att nödvändigtvis ändra redan 

befintliga direktiv. Parlamentet påminner 

om att gällande arbetstagarrättigheter 

tillämpas av medlemsstaterna i enlighet 

med nationell lagstiftning och EU-

lagstiftning. Parlamentet efterlyser också 

ett mer effektivt och ändamålsenligt 

genomförande och kontroll av befintliga 

arbetsrättsliga normer i syfte att förbättra 

verkställigheten av rättigheter och 

bekämpa odeklarerat arbete. 

varje arbetstagare får en grundläggande 

uppsättning lagstadgade rättigheter, 

oberoende av typ av anställningsavtal eller 

anställningsförhållande, däribland 

principerna om likabehandling, hälso- och 

säkerhetsskydd, skydd under 

mammaledigheten, bestämmelser om 

arbets- och vilotid, balansen mellan arbete 

och privatliv, tillgången till utbildning, stöd 

i arbetet för personer med 

funktionsnedsättning, lämpliga rättigheter 

rörande information, samråd och 

medbestämmande, förenings- och 

representationsfrihet, kollektiva 

avtalsförhandlingar och kollektiva 

åtgärder. Parlamentet understryker att detta 

ramdirektiv bör gälla alla personer i nya 

anställningsformer, utan att nödvändigtvis 

ändra redan befintliga direktiv. Parlamentet 

påminner om att gällande 

arbetstagarrättigheter tillämpas av 

medlemsstaterna i enlighet med nationell 

lagstiftning och EU-lagstiftning. 

Parlamentet efterlyser också ett mer 

effektivt och ändamålsenligt genomförande 

och kontroll av befintliga arbetsrättsliga 

normer i syfte att förbättra verkställigheten 

av rättigheter och bekämpa odeklarerat 

arbete. 

Or. en 
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Betänkande A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

En europeisk pelare för sociala rättigheter 

2016/2095(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet inser att en viss 

variation av anställningsavtal är till nytta 

för en effektiv matchning mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. Parlamentet 

påminner dock om risken med dualism på 

arbetsmarknaden och risken att människor 

fastnar i otrygga anställningsavtal utan 

rimliga utsikter till uppåtgående 

övergångar. Parlamentet betonar vikten av 

anställningsavtal utan tidsbegränsning för 

den socioekonomiska tryggheten och pekar 

på de fördelar som dessa kontrakt erbjuder 

arbetsgivare inom många sektorer. 

Parlamentet stöder även främjande av 

5. Europaparlamentet inser att en viss 

variation av anställningsavtal är till nytta 

för en effektiv matchning mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. Parlamentet 

påminner dock om risken med dualism på 

arbetsmarknaden och risken att människor 

fastnar i otrygga anställningsavtal utan 

rimliga utsikter till uppåtgående 

övergångar. Parlamentet betonar vikten av 

anställningsavtal utan tidsbegränsning för 

den socioekonomiska tryggheten och pekar 

på de fördelar som dessa kontrakt erbjuder 

arbetsgivare inom många sektorer. 

Parlamentet stöder även främjande av 
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företagsmodeller som bygger på social 

ekonomi. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att utvidga direktivet om 

skriftligt meddelande (91/533/EEG)  till att 

täcka alla former av anställningsavtal och 

anställningsförhållanden. Parlamentet 

uppmanar till att ramdirektivet om 

anständiga arbetsvillkor även bör omfatta 

relevanta befintliga minimistandarder som 

ska säkerställas i vissa särskilda 

anställningsformer, i synnerhet följande: 

(a) Lämplig utbildning och lämpligt 

lärande samt anständiga arbetsvillkor för 

praktiktjänstgöring, praktik- och 

lärlingsplatser, i syfte att säkerställa att de 

fungerar som riktiga språngbrädor för 

övergången från utbildning till yrkesliv, i 

enlighet med rådets rekommendation om 

kvalitetskriterier för praktikprogram, och 

att de är tidsbegränsade och inte utgör ett 

alternativ till sysselsättning för ungdomar. 

Ersättningen bör stå i proportion till de 

arbetsuppgifter som ska utföras, den 

berörda personens kompetens och 

erfarenhet och behovet av att släppa in 

praktikanter och lärlingar på 

arbetsmarknaden utanför kursplaner för att 

få ekonomin att gå ihop. 

(b) Arbeten som möjliggörs genom digitala 

plattformar och andra fall av beroende 

egenföretagande, en klar åtskillnad – när 

det gäller EU:s lagstiftning och utan att det 

påverkar tillämpningen av nationell 

lagstiftning – mellan de äkta 

egenföretagare och de som befinner sig i 

ett anställningsförhållande, med beaktande 

av ILO:s rekommendation nr 198, enligt 

vilken det räcker med flera uppfyllda 

indikatorer för att fastställa ett 

anställningsförhållande. Plattformens status 

och grundläggande skyldigheter, kunden 

och den person som utför arbetet bör därför 

klargöras. Miniminormer för 

samarbetsregler bör också införas med 

fullständig och uttömmande information 

till tjänsteleverantören om deras rättigheter 

och skyldigheter, sociala förmåner, 

företagsmodeller som bygger på social 

ekonomi. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att utvidga direktivet om 

skriftligt meddelande (91/533/EEG) till att 

täcka alla former av anställningsavtal och 

anställningsförhållanden. Parlamentet 

uppmanar till att ramdirektivet om 

arbetsvillkor i nya anställningsformer 

även bör omfatta relevanta befintliga 

minimistandarder som ska säkerställas i 

vissa särskilda anställningsformer, i 

synnerhet följande: 

(a) Lämplig utbildning och lämpligt 

lärande samt anständiga arbetsvillkor för 

praktiktjänstgöring, praktik- och 

lärlingsplatser, i syfte att säkerställa att de 

fungerar som riktiga språngbrädor för 

övergången från utbildning till yrkesliv, i 

enlighet med rådets rekommendation om 

kvalitetskriterier för praktikprogram, och 

att de är tidsbegränsade och inte utgör ett 

alternativ till sysselsättning för ungdomar. 

Ersättningen bör stå i proportion till de 

arbetsuppgifter som ska utföras, den 

berörda personens kompetens och 

erfarenhet och behovet av att släppa in 

praktikanter och lärlingar på 

arbetsmarknaden utanför kursplaner för att 

få ekonomin att gå ihop. 

(b) Arbeten som möjliggörs genom digitala 

plattformar och andra fall av beroende 

egenföretagande, en klar åtskillnad – när 

det gäller EU:s lagstiftning och utan att det 

påverkar tillämpningen av nationell 

lagstiftning – mellan de äkta 

egenföretagare och de som befinner sig i 

ett anställningsförhållande, med beaktande 

av ILO:s rekommendation nr 198, enligt 

vilken det räcker med flera uppfyllda 

indikatorer för att fastställa ett 

anställningsförhållande. Plattformens status 

och grundläggande skyldigheter, kunden 

och den person som utför arbetet bör därför 

klargöras. Miniminormer för 

samarbetsregler bör också införas med 

fullständig och uttömmande information 

till tjänsteleverantören om deras rättigheter 
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tillhörande social skyddsnivå och 

arbetsgivarens identitet. De anställda samt 

de äkta egenföretagare som arbetar via 

nätplattformar bör ha liknande rättigheter 

som i resten av ekonomin och skyddas 

genom deltagande i de sociala 

trygghetssystemen och 

sjukförsäkringssystemen. Medlemsstaterna 

bör säkerställa att villkoren och 

bestämmelserna för 

anställningsförhållandet eller tjänsteavtalet 

övervakas korrekt för att förebygga 

missbruk av dominerande ställningar av 

plattformsägare. 

(c) Begränsningar avseende behovsarbete: 

Arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej 

avtalats bör inte tillåtas, med hänsyn till 

den extrema osäkerhet som de medför. 

och skyldigheter, sociala förmåner, 

tillhörande social skyddsnivå och 

arbetsgivarens identitet. De anställda samt 

de äkta egenföretagare som arbetar via 

nätplattformar bör ha liknande rättigheter 

som i resten av ekonomin och skyddas 

genom deltagande i de sociala 

trygghetssystemen och 

sjukförsäkringssystemen. Medlemsstaterna 

bör säkerställa att villkoren och 

bestämmelserna för 

anställningsförhållandet eller tjänsteavtalet 

övervakas korrekt för att förebygga 

missbruk av dominerande ställningar av 

plattformsägare. 

(c) Begränsningar avseende behovsarbete: 

Arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej 

avtalats bör inte tillåtas, med hänsyn till 

den extrema osäkerhet som de medför. 

Or. en 
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Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Enrique Calvet 

Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Betänkande A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

En europeisk pelare för sociala rättigheter 

2016/2095(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet erkänner den 

minskande andelen arbetsinkomst av den 

totala inkomsten i Europa under de senaste 

decennierna. Parlamentet betonar behovet 

av förnyad uppåtgående social konvergens 

och att löneklyftan mellan könen måste 

undanröjas över hela EU för att stimulera 

efterfrågan, möjliggöra en hållbar tillväxt 

för alla och minska ojämlikheten. 

Parlamentet inser att anständiga löner är 

viktiga som ett sätt att undvika fattigdom 

bland förvärvsarbetande. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att aktivt stödja 

en bredare täckning för kollektivavtal i 

6. Europaparlamentet erkänner den 

minskande andelen arbetsinkomst av den 

totala inkomsten i Europa under de senaste 

decennierna. Parlamentet betonar behovet 

av förnyad uppåtgående social konvergens 

och att löneklyftan mellan könen måste 

undanröjas över hela EU för att stimulera 

efterfrågan, möjliggöra en hållbar tillväxt 

för alla och minska ojämlikheten. 

Parlamentet inser att anständiga löner är 

viktiga som ett sätt att undvika fattigdom 

bland förvärvsarbetande. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att aktivt stödja 

en bredare täckning för kollektivavtal i 
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enlighet med medlemsstaternas nationella 

traditioner och praxis och med respekt för 

arbetsmarknadsparternas oberoende. 

Parlamentet rekommenderar införandet av 

lägstalöner i form av en nationell 

minimilön där så är tillämpligt, i enlighet 

med praxisen i varje medlemsstat och efter 

samråd med arbetsmarknadens parter, i 

syfte att gradvis uppnå minst 60 % av 

respektive nationell medianlön, om detta 

är möjligt, och inte lägre än den lön som 

det går att leva på nivån för den berörda 

regionen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att ta fram en 

försöksversion av en regional beräkning 

av levnadslön som skulle kunna bidra till 

att definiera löner som det går att leva på, 

fungera som ett referensverktyg för 

arbetsmarknadens parter och bidra till att 
utbyta bästa praxis på detta område. 

enlighet med medlemsstaternas nationella 

traditioner och praxis och med respekt för 

arbetsmarknadsparternas oberoende. 

Parlamentet rekommenderar införandet av 

lägstalöner i form av en nationell 

minimilön där så är tillämpligt, i enlighet 

med praxisen i varje medlemsstat och efter 

samråd med arbetsmarknadens parter. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

utbyta bästa praxis på detta område. 

Or. en 
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Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Anneli 

Jäätteenmäki, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Betänkande A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

En europeisk pelare för sociala rättigheter 

2016/2095(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet rekommenderar att 

alla arbetstagare bör omfattas av en 

försäkring mot arbetslöshet eller ofrivillig 

deltidsanställning, åtföljt av stöd vid 

arbetssökning och investeringar i 

utbildning och omskolning utifrån de 

villkor som fastställs av varje medlemsstat 

i samråd med arbetsmarknadens parter. 

Parlamentet påminner om att adekvat 

arbetslöshetsersättning förbättrar 

matchningsprocessen och är därför viktig 

för produktiviteten, samtidigt som den 

spelar en central roll i arbetet med att 

förebygga och minska fattigdom. 

14. Europaparlamentet rekommenderar att 

alla arbetstagare bör omfattas av ett 

arbetslöshetsersättningssystem, åtföljt av 

stöd vid arbetssökning och investeringar i 

utbildning och omskolning utifrån de 

villkor som fastställs av varje medlemsstat 

i samråd med arbetsmarknadens parter. 

Parlamentet påminner om att adekvat 

arbetslöshetsersättning förbättrar 

matchningsprocessen och är därför viktig 

för produktiviteten, samtidigt som den 

spelar en central roll i arbetet med att 

förebygga och minska fattigdom. 

Parlamentet anser att den europeiska 
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Parlamentet anser att den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter bör 

rekommendera kvalitetsriktmärken för 
nationella arbetslöshetsförsäkringssystem, 

särskilt när det gäller deras täckning, krav 

på aktivering, en koppling mellan 

varaktighet för stödet och det nationella 

genomsnittet för perioden för 

arbetssökning, samt kvaliteten på det stöd 

som tillhandahålls av arbetsförmedlingar. 

pelaren för sociala rättigheter bör främja 

utbyte av bästa praxis i fråga om 
nationella arbetslöshetersättningssystem, 

särskilt när det gäller deras täckning, krav 

på aktivering, en koppling mellan 

varaktighet för stödet och det nationella 

genomsnittet för perioden för 

arbetssökning, samt kvaliteten på det stöd 

som tillhandahålls av arbetsförmedlingar. 

Or. en 
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Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet påminner om att 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna förbjuder all 

diskriminering på grund av bland annat 

kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt 

ursprung, genetiska särdrag, språk, religion 

eller övertygelse, politisk eller annan 

åskådning, tillhörighet till nationell 

minoritet, förmögenhet, börd, 

funktionshinder, ålder och sexuell 

läggning. Parlamentet betonar att alla 

människor bör åtnjuta lika möjligheter 

under hela livet, inklusive när de söker 

arbete och på arbetsplatsen. Parlamentet 

lyfter fram behovet av ett ordentligt 

26. Europaparlamentet påminner om att 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna förbjuder all 

diskriminering på grund av bland annat 

kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt 

ursprung, genetiska särdrag, språk, religion 

eller övertygelse, politisk eller annan 

åskådning, tillhörighet till nationell 

minoritet, förmögenhet, börd, 

funktionshinder, ålder och sexuell 

läggning. Parlamentet betonar att alla 

människor bör åtnjuta lika möjligheter 

under hela livet, inklusive när de söker 

arbete och på arbetsplatsen. Parlamentet 

lyfter fram behovet av ett ordentligt 
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genomförande av direktiv 2000/78/EG om 

likabehandling i arbetslivet och direktiv 

2000/43/EG om likabehandling oavsett ras. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

påskynda genomförandet och 

kommissionen att utvärdera efterlevandet 

av befintliga åtgärder för att säkerställa 

icke-diskriminering och lika möjligheter 

och för att främja deltagande på 

arbetsmarknaden och social integrering för 

underrepresenterade grupper. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att föreslå nya 

konkreta rekommendationer eller andra 

åtgärder i detta avseende, om sådana 

behövs. Parlamentet påminner om att 

direktivet om likabehandling som 

föreslogs 2008 och som ännu inte antagits 

utgör en felande länk i den rättsliga 

ramen i fråga om icke-diskriminering. 
Parlamentet framhåller en att europeisk och 

nationell rättspraxis som visar att en 

skyldighet rörande rimliga 

anpassningsåtgärder för alla grunder till 

diskriminering bör läggas fram, förutsatt 

att detta inte ålägger arbetsgivare eller 

tjänsteleverantörer en oproportionerlig 

börda. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att övervaka de rättsliga 

ramarna och politiken i medlemsstaterna i 

enlighet med tillämplig EU-lagstiftning för 

att säkerställa integration, lika behandling 

och garantera anständiga arbetsvillkor för 

alla personer med flyktingstatus. 

Parlamentet betonar att rättshjälp och 

tillgång till skydd bör garanteras alla offer 

för exploatering och diskriminering. 

genomförande av direktiv 2000/78/EG om 

likabehandling i arbetslivet och direktiv 

2000/43/EG om likabehandling oavsett ras. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 

påskynda genomförandet och 

kommissionen att utvärdera efterlevandet 

av befintliga åtgärder för att säkerställa 

icke-diskriminering och lika möjligheter 

och för att främja deltagande på 

arbetsmarknaden och social integrering för 

underrepresenterade grupper. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att föreslå nya 

konkreta rekommendationer eller andra 

åtgärder i detta avseende, om sådana 

behövs. Parlamentet framhåller en att 

europeisk och nationell rättspraxis som 

visar att en skyldighet rörande rimliga 

anpassningsåtgärder för alla grunder till 

diskriminering bör läggas fram, förutsatt 

att detta inte ålägger arbetsgivare eller 

tjänsteleverantörer en oproportionerlig 

börda. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att övervaka de rättsliga 

ramarna och politiken i medlemsstaterna i 

enlighet med tillämplig EU-lagstiftning för 

att säkerställa integration, lika behandling 

och garantera anständiga arbetsvillkor för 

alla personer med flyktingstatus. 

Parlamentet betonar att rättshjälp och 

tillgång till skydd bör garanteras alla offer 

för exploatering och diskriminering. 

 

Or. en 

 

 


