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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus F 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

F. arvestades, et mitmes liikmesriigis 

on ebatüüpiliste ja ajutiste töölepingute arv 

nii avalikus kui ka erasektoris aastate 

jooksul märkimisväärselt suurenenud, kuna 

õigusraamistik ei võimalda tulemuslike ja 

proportsionaalsete parandusmeetmete 

puudumise tõttu paljude järjestikuste 

tähtajaliste töölepingute kasutamist 

piisavalt ennetada ega selle eest karistada; 

arvestades, et see on kahjustanud Euroopa 

tööhõivet käsitlevate õigusaktide 

usaldusväärsust ja Euroopa Liidu Kohtu 

kohtupraktikat;  

F. arvestades, et mitmes liikmesriigis 

on ebatüüpiliste ja ajutiste töölepingute arv 

nii avalikus kui ka erasektoris aastate 

jooksul märkimisväärselt suurenenud, kuna 

õigusraamistik ei võimalda tulemuslike ja 

proportsionaalsete parandusmeetmete 

puudumise tõttu paljude järjestikuste 

tähtajaliste töölepingute kuritarvituslikku 

kasutamist piisavalt ennetada ega selle eest 

karistada; arvestades, et see on kahjustanud 

Euroopa tööhõivet käsitlevate õigusaktide 

usaldusväärsust ja Euroopa Liidu Kohtu 

kohtupraktikat; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. rõhutab, et vaja on tagada kontroll, 

et töötajatele, kes töötavad ajutiste või 

paindlike kokkulepete alusel, kehtiks 

vähemalt samaväärne kaitse nagu kõigile 

teistele töötajatele; märgib, et vaja on 

sihipärast tegevust, et kasutada ILO 

vahendeid konkreetses ebakindla töö vastu 

võitlemise kampaanias, ning tõsiselt tuleb 

kaaluda vajadust uute siduvate vahendite ja 

õiguslike meetmete järele, mis piiraksid ja 

vähendaksid ebakindlat tööd ja 

muudaksid ebakindlad töölepingud 

tööandjatele vähem huvipakkuvaks;  

10. rõhutab, et vaja on tagada kontroll, 

et töötajatele, kes töötavad ajutiste või 

paindlike kokkulepete alusel, kehtiks 

vähemalt samaväärne kaitse nagu kõigile 

teistele töötajatele; märgib, et vaja on 

sihipärast tegevust, et kasutada ILO 

vahendeid konkreetses ebakindla töö vastu 

võitlemise kampaanias, ning tõsiselt tuleb 

kaaluda vajadust uute siduvate vahendite ja 

õiguslike meetmete järele, mis teeksid 

ebakindlale tööle lõpu; 

Or. en 

 

 


