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29.5.2018 B8-0238/1 

Ändringsförslag  1 

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

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

för utskottet för framställningar 

Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av 

tidsbestämda anställningsavtal 

Förslag till resolution 

Skäl F 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. Flera medlemsstater har under de 

senaste åren upplevt en kraftig ökning av 

atypiska och tillfälliga anställningsavtal i 

både den offentliga och privata sektorn, 

inom en rättslig ram där många på 

varandra följande tidsbestämda 

anställningsavtal inte har kunnat 

förhindrats i tillräcklig grad eller bestraffas 

på grund av att det saknas effektiva och 

proportionerliga påföljder. Detta har 

undergrävt integriteten i europeisk 

arbetsrätt och Europeiska unionens 

domstols rättspraxis.  

F. Flera medlemsstater har under de 

senaste åren upplevt en kraftig ökning av 

atypiska och tillfälliga anställningsavtal i 

både den offentliga och privata sektorn, 

inom en rättslig ram där missbruk av 

tidsbestämda anställningsavtal inte har 

kunnat förhindrats i tillräcklig grad eller 

bestraffas på grund av att det saknas 

effektiva och proportionerliga påföljder. 

Detta har undergrävt integriteten i 

europeisk arbetsrätt och Europeiska 

unionens domstols rättspraxis. 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/2 

Ändringsförslag  2 

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

för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

för utskottet för framställningar 

Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av 

tidsbestämda anställningsavtal  

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet betonar att 

kontroller måste genomföras så att 

arbetstagare som omfattas av tillfälliga 

eller flexibla anställningsavtal har minst 

samma skydd som övriga arbetstagare. 

Parlamentet konstaterar att en riktad insats 

för att använda ILO:s befintliga instrument 

i en särskild kampanj mot osäkra 

anställningar är nödvändig, och att man 

allvarligt bör överväga behovet av nya 

bindande instrument och rättsliga åtgärder 

som skulle begränsa och minska osäkra 

anställningar och göra osäkra 

anställningsavtal mindre attraktiva för 

arbetsgivarna.  

10. Europaparlamentet betonar att 

kontroller måste genomföras så att 

arbetstagare som omfattas av tillfälliga 

eller flexibla anställningsavtal har minst 

samma skydd som övriga arbetstagare. 

Parlamentet konstaterar att en riktad insats 

för att använda ILO:s befintliga instrument 

i en särskild kampanj mot osäkra 

anställningar är nödvändig, och att man 

allvarligt bör överväga behovet av nya 

bindande instrument och rättsliga åtgärder 

som skulle få osäkra anställningar att 

upphöra. 

Or. en 

 

 


