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Tarkistus  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä 

koskeviin vetoomuksiin 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan F kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

F. toteaa useiden unionin 

jäsenvaltioiden havainneen vuosien 

mittaan, että epätyypillisten ja väliaikaisten 

työsopimusten määrä on kasvanut 

merkittävästi niin julkisella kuin 

yksityisellä sektorilla, kun oikeudellisessa 

järjestelmässä ei ole tehokkaiden ja 

oikeasuhteisten korjauskeinojen puutteessa 

kyetty asianmukaisesti estämään useiden 

perättäisten määräaikaisten sopimusten 

ongelmaa eikä päättämään niitä koskevista 

seuraamuksista; katsoo tämän heikentäneen 

unionin työlainsäädännön eheyttä ja 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä; 

F. toteaa useiden unionin 

jäsenvaltioiden havainneen vuosien 

mittaan, että epätyypillisten ja väliaikaisten 

työsopimusten määrä on kasvanut 

merkittävästi niin julkisella kuin 

yksityisellä sektorilla, kun oikeudellisessa 

järjestelmässä ei ole tehokkaiden ja 

oikeasuhteisten korjauskeinojen puutteessa 

kyetty asianmukaisesti estämään 

määräaikaisten sopimusten väärinkäyttöä 

eikä päättämään niitä koskevista 

seuraamuksista; katsoo tämän heikentäneen 

unionin työlainsäädännön eheyttä ja 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä; 

Or. en 
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Tarkistus  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä 

koskeviin vetoomuksiin  

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. korostaa, että on varmistettava 

tarkastukset, jotta väliaikaisin tai joustavin 

sopimusjärjestelyin palkatut työntekijät 

saavat vähintään saman suojelun kuin muut 

työntekijät; toteaa, että tarvitaan 

kohdennettuja toimia, joissa hyödynnetään 

ILO:n nykyisiä välineitä erityisessä 

epävarmojen työsuhteiden vastaisessa 

kampanjassa, ja että on harkittava 

huolellisesti, tarvitaanko uusia sitovia 

välineitä ja oikeudellisia toimenpiteitä, 

joilla rajoitettaisiin ja vähennettäisiin 

epävarmoja työsuhteita ja tehtäisiin niitä 

koskevista työsopimuksista vähemmän 

houkuttelevia työnantajille; 

10. korostaa, että on varmistettava 

tarkastukset, jotta väliaikaisin tai joustavin 

sopimusjärjestelyin palkatut työntekijät 

saavat vähintään saman suojelun kuin muut 

työntekijät; toteaa, että tarvitaan 

kohdennettuja toimia, joissa hyödynnetään 

ILO:n nykyisiä välineitä erityisessä 

epävarmojen työsuhteiden vastaisessa 

kampanjassa, ja että on harkittava 

huolellisesti, tarvitaanko uusia sitovia 

välineitä ja oikeudellisia toimenpiteitä, 

joilla lopetettaisiin epävarmat työsuhteet; 

Or. en 

 

 


