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29.5.2018 B8-0238/1 

Amendement  1 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het 

misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat het aantal 

atypische en tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten in de particuliere 

en de overheidssector in de loop der jaren 

in verscheidene lidstaten aanzienlijk is 

toegenomen, binnen een rechtskader 

waarin het sluiten van veel opeenvolgende 

overeenkomsten voor bepaalde tijd 

vanwege een gebrek aan doeltreffende en 

evenredige maatregelen niet adequaat kan 

worden voorkomen, noch kan worden 

bestraft; overwegende dat dit afbreuk heeft 

gedaan aan de integriteit van de Europese 

arbeidswetgeving en aan de jurisprudentie 

van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie;  

F. overwegende dat het aantal 

atypische en tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten in de particuliere 

en de overheidssector in de loop der jaren 

in verscheidene lidstaten aanzienlijk is 

toegenomen, binnen een rechtskader 

waarin het misbruik van overeenkomsten 

voor bepaalde tijd vanwege een gebrek aan 

doeltreffende en evenredige maatregelen 

niet adequaat kan worden voorkomen, 

noch kan worden bestraft; overwegende dat 

dit afbreuk heeft gedaan aan de integriteit 

van de Europese arbeidswetgeving en aan 

de jurisprudentie van het Hof van Justitie 

van de Europese Unie; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/2 

Amendement  2 

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

namens de EFDD-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het 

misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd  

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. onderstreept dat er inspecties 

moeten worden uitgevoerd, zodat 

werknemers die op basis van tijdelijke of 

flexibele arbeidsregelingen werken, ten 

minste dezelfde bescherming genieten als 

alle andere werknemers; merkt op dat er 

gericht moet worden getracht om bestaande 

instrumenten van de IAO in specifieke 

campagnes tegen onzekere 

arbeidsomstandigheden in te zetten, en dat 

er serieus moet worden nagedacht over de 

behoefte aan nieuwe bindende 

instrumenten en wettelijke maatregelen 

onzekere arbeidsomstandigheden te 

beperken en te verminderen en om 

onzekere arbeidsovereenkomsten minder 

aantrekkelijk te maken voor werkgevers;

  

10. onderstreept dat er inspecties 

moeten worden uitgevoerd, zodat 

werknemers die op basis van tijdelijke of 

flexibele arbeidsregelingen werken, ten 

minste dezelfde bescherming genieten als 

alle andere werknemers; merkt op dat er 

gericht moet worden getracht om bestaande 

instrumenten van de IAO in specifieke 

campagnes tegen onzekere 

arbeidsomstandigheden in te zetten, en dat 

er serieus moet worden nagedacht over de 

behoefte aan nieuwe bindende 

instrumenten en wettelijke maatregelen om 

een einde te maken aan onzekere 

arbeidsomstandigheden; 

Or. en 

 

 


