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Predlog spremembe  1 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

v imenu Odbora za peticije 

Odgovori na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb za določen čas 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker je v zadnjih letih več držav 

članic tako v javnem kot v zasebnem 

sektorju doživelo znaten porast atipičnih in 

začasnih pogodb o zaposlitvi, in sicer v 

pravnem okviru, ki zaradi neobstoja 

učinkovitih in sorazmernih pravnih 

sredstev ne omogoča ustreznega 

preprečevanja ali kaznovanja velikega 

števila zaporednih pogodb za določen čas; 

ker to spodkopava celovitost evropske 

zakonodaje na področju dela in sodno 

prakso Sodišča Evropske unije;  

F. ker je v zadnjih letih več držav 

članic tako v javnem kot v zasebnem 

sektorju doživelo znaten porast atipičnih in 

začasnih pogodb o zaposlitvi, in sicer v 

pravnem okviru, ki zaradi neobstoja 

učinkovitih in sorazmernih pravnih 

sredstev ne omogoča ustreznega 

preprečevanja ali kaznovanja zlorabe 

pogodb za določen čas; ker to spodkopava 

celovitost evropske zakonodaje na 

področju dela in sodno prakso Sodišča 

Evropske unije; 

Or. en 
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Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja, da je treba zagotoviti 

inšpekcijske preglede, ki bi delavcem z 

začasno ali prožno pogodbeno ureditvijo 

omogočili vsaj enako raven varstva kot 

vsem drugim delavcem; ugotavlja, da si je 

treba ciljno prizadevati za uporabo 

obstoječih instrumentov Mednarodne 

organizacije dela v posebni kampanji proti 

prekarnim zaposlitvam in da bi bilo treba 

resno preučiti potrebo po novih 

zavezujočih instrumentih in pravnih 

ukrepih, s katerimi bi omejili in zmanjšali 

prekarne zaposlitve, pogodbe za take 

zaposlitve pa bi bile za delodajalce manj 

zanimive;  

10. poudarja, da je treba zagotoviti 

inšpekcijske preglede, ki bi delavcem z 

začasno ali prožno pogodbeno ureditvijo 

omogočili vsaj enako raven varstva kot 

vsem drugim delavcem; ugotavlja, da si je 

treba ciljno prizadevati za uporabo 

obstoječih instrumentov Mednarodne 

organizacije dela v posebni kampanji proti 

prekarnim zaposlitvam in da bi bilo treba 

resno preučiti potrebo po novih 

zavezujočih instrumentih in pravnih 

ukrepih, s katerimi bi odpravili prekarne 

zaposlitve; 

Or. en 

 

 


