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Forslag til beslutning B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

for Udvalget for Andragender 

Svar på andragender om bekæmpelse af usikre ansættelsesforhold og misbrug af 

tidsbegrænsede ansættelseskontrakter 

Forslag til beslutning 

Betragtning G 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at der er en 

omfattende ramme af gældende EU-

lovgivning, der forsøger at begrænse 

risikoen for usikkerhed af visse typer af 

ansættelsesforhold, såsom direktivet om 

tidsbegrænsede kontrakter, direktivet om 

deltidsarbejde, direktivet om midlertidigt 

arbejde, arbejdstidsdirektivet, direktivet om 

ligebehandling med hensyn til 

beskæftigelse og erhverv, direktivet om 

ligebehandling mellem personer og 

direktivet om lige muligheder og 

ligebehandling; 

G. der henviser til, at der er en 

omfattende ramme af gældende EU-

lovgivning, der bør begrænse risikoen for 

usikkerhed af visse typer af 

ansættelsesforhold, såsom direktivet om 

tidsbegrænsede kontrakter, direktivet om 

deltidsarbejde, direktivet om midlertidigt 

arbejde, arbejdstidsdirektivet, direktivet om 

ligebehandling med hensyn til 

beskæftigelse og erhverv, direktivet om 

ligebehandling mellem personer og 

direktivet om lige muligheder og 

ligebehandling; 

Or. en 
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Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

for Udvalget for Andragender 

Svar på andragender om bekæmpelse af usikre ansættelsesforhold og misbrug af 

tidsbegrænsede ansættelseskontrakter 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. forstår ved usikker beskæftigelse 

en ansættelsesform, som opstår som følge 

af bl.a. misbrug af tidsbegrænsede 

ansættelseskontrakter i strid med 

internationale standarder vedrørende 

arbejdsvilkår, arbejdstagerrettigheder og 

EU-ret; understreger, at usikre 

ansættelsesforhold medfører større 

eksponering for socioøkonomisk 

sårbarhed, utilstrækkelige ressourcer til et 

anstændigt liv og utilstrækkelig social 

beskyttelse; 

1. understreger, at usikre 

ansættelsesforhold medfører større 

eksponering for socioøkonomiske 

sårbarhed, utilstrækkelige ressourcer til et 

anstændigt liv og utilstrækkelig social 

beskyttelse, og at et misbrug af 

tidsbegrænsede ansættelseskontrakter 

bl.a. skaber usikre ansættelsesforhold og 

er ulovlig i henhold til internationale 

standarder for arbejdsvilkår og 

arbejdstagerrettigheder og i henhold til 

EU-retten; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

for Udvalget for Andragender 

Svar på andragender om bekæmpelse af usikre ansættelsesforhold og misbrug af 

tidsbegrænsede ansættelseskontrakter 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2a. noterer sig Parlamentets 

betænkning om arbejdsvilkår og usikre 

ansættelsesforhold og de modtagne 

andragender, og understreger, at risikoen 

for usikker beskæftigelse afhænger af 

kontraktens art, men også af følgende 

faktorer: 

• lille eller ingen sikkerhed i 

ansættelsen på grund af arbejdets ikke-

permanente karakter, som f.eks. i 

forbindelse med ufrivillige og ofte 

marginale deltidskontrakter og - i visse 

medlemsstater - ikke nærmere angivne 

arbejdstider og opgaver, der varierer med 

kravene på arbejdspladsen 

• ringe beskyttelse mod afskedigelse 

og utilstrækkelig social sikring i tilfælde 

af afskedigelse 

• utilstrækkelig aflønning til sikring 

af en anstændig levestandard 

• ingen eller kun begrænset ret til 

social beskyttelse eller sociale ydelser 

• ingen eller kun begrænset 

beskyttelse imod forskelsbehandling 

• begrænsede eller ingen udsigter til 

udvikling på arbejdsmarkedet eller til 
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forfremmelser eller kompetenceudvikling 

• få kollektive rettigheder og kun 

begrænset ret til kollektiv repræsentation 

• et arbejdsmiljø, som ikke opfylder 

mindstekravene for sundhed og sikkerhed 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

for Udvalget for Andragender 

Svar på andragender om bekæmpelse af usikre ansættelsesforhold og misbrug af 

tidsbegrænsede ansættelseskontrakter 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til omgående at skride til 

handling i sin lovgivning for effektivt at 

imødegå de praksisser, der fører til usikre 

ansættelsesforhold; 

4. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til omgående at skride til 

handling i sin lovgivning for at bekæmpe 

de praksisser, der fører til usikre 

ansættelsesforhold; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

for Udvalget for Andragender 

Svar på andragender om bekæmpelse af usikre ansættelsesforhold og misbrug af 

tidsbegrænsede ansættelseskontrakter 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. understreger, at inspektioner skal 

sikres, således at personer, der er omfattet 

af midlertidige eller fleksible 

kontraktordninger, nyder mindst samme 

beskyttelse som alle andre arbejdstagere; 

påpeger, at en målrettet indsats for at 

anvende eksisterende ILO-instrumenter i 

en særlig kampagne mod usikre 

ansættelsesforhold er nødvendig, og at man 

alvorligt bør overveje behovet for nye 

bindende instrumenter og retlige 

foranstaltninger, der vil begrænse og 

reducere usikre ansættelsesforhold og gøre 

usikre arbejdskontrakter mindre attraktive 

for arbejdsgiverne; 

10. understreger, at inspektioner skal 

sikres, således at personer, der er omfattet 

af midlertidige eller fleksible 

kontraktordninger, nyder mindst samme 

beskyttelse som alle andre arbejdstagere; 

påpeger, at en målrettet indsats for at 

anvende eksisterende ILO-instrumenter i 

en særlig kampagne mod usikre 

ansættelsesforhold er nødvendig, og at man 

alvorligt bør overveje behovet for nye 

bindende instrumenter og retlige 

foranstaltninger, der vil bekæmpe usikre 

ansættelsesforhold og gøre usikre 

arbejdskontrakter mindre attraktive for 

arbejdsgiverne; 

Or. en 

 

 


