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Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at adskillige 

medlemsstater gennem årene har oplevet 

en betydelig stigning i atypiske og 

midlertidige ansættelseskontrakter i både 

den offentlige og den private sektor i en 

lovgivningsmæssig ramme, hvor et stort 

antal på hinanden følgende 
tidsbegrænsede kontrakter hverken kunne 

forhindres ej heller straffes på grund af 

manglen på effektive og forholdsmæssigt 

afpassede retsmidler; der henviser til, at 

dette har undergravet integriteten af 

europæisk arbejdsmarkedslovgivning og 

Den Europæiske Unions Domstols 

retspraksis;  

F. der henviser til, at adskillige 

medlemsstater gennem årene har oplevet 

en betydelig stigning i atypiske og 

midlertidige ansættelseskontrakter i både 

den offentlige og den private sektor i en 

lovgivningsmæssig ramme, hvor et 

misbrug af tidsbegrænsede kontrakter 

hverken kunne forhindres ej heller straffes 

på grund af manglen på effektive og 

forholdsmæssigt afpassede retsmidler; der 

henviser til, at dette har undergravet 

integriteten af europæisk 

arbejdsmarkedslovgivning og Den 

Europæiske Unions Domstols retspraksis; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. understreger, at inspektioner skal 

sikres, således at personer, der er omfattet 

af midlertidige eller fleksible 

kontraktordninger, nyder mindst samme 

beskyttelse som alle andre arbejdstagere; 

påpeger, at en målrettet indsats for at 

anvende eksisterende ILO-instrumenter i 

en særlig kampagne mod usikre 

ansættelsesforhold er nødvendig, og at man 

alvorligt bør overveje behovet for nye 

bindende instrumenter og retlige 

foranstaltninger, der vil begrænse og 

reducere usikre ansættelsesforhold og 

gøre usikre arbejdskontrakter mindre 

attraktive for arbejdsgiverne; 

10. understreger, at inspektioner skal 

sikres, således at personer, der er omfattet 

af midlertidige eller fleksible 

kontraktordninger, nyder mindst samme 

beskyttelse som alle andre arbejdstagere; 

påpeger, at en målrettet indsats for at 

anvende eksisterende ILO-instrumenter i 

en særlig kampagne mod usikre 

ansættelsesforhold er nødvendig, og at man 

alvorligt bør overveje behovet for nye 

bindende instrumenter og retlige 

foranstaltninger, der stopper usikre 

ansættelsesforhold; 

Or. en 

 

 


