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Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele 

petitsioonidele vastamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et kehtestatud on 

laiaulatuslik ELi õigusaktide raamistik, 

mille eesmärk on vähendada teatavat liiki 

töösuhete ebakindluse ohtu ja mis hõlmab 

tähtajaliste töölepingute direktiivi, osalise 

tööaja direktiivi, renditöö direktiivi, tööaja 

direktiivi, direktiivi, mis käsitleb võrdset 

kohtlemist töö saamisel ja kutsealale 

pääsemisel, direktiivi võrdse kohtlemise 

põhimõtte kohta sõltumata isikute 

rassilisest või etnilisest päritolust ning 

meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 

võrdse kohtlemise direktiivi; 

G. arvestades, et kehtestatud on 

laiaulatuslik ELi õigusaktide raamistik, mis 

peaks vähendama teatavat liiki töösuhete 

ebakindluse ohtu ja mis hõlmab tähtajaliste 

töölepingute direktiivi, osalise tööaja 

direktiivi, renditöö direktiivi, tööaja 

direktiivi, direktiivi, mis käsitleb võrdset 

kohtlemist töö saamisel ja kutsealale 

pääsemisel, direktiivi võrdse kohtlemise 

põhimõtte kohta sõltumata isikute 

rassilisest või etnilisest päritolust ning 

meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 

võrdse kohtlemise direktiivi; 

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

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele 

petitsioonidele vastamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. mõistab ebakindla töösuhte all 

töösuhet, mis tuleneb muu hulgas ajutiste 

töölepingute kuritarvitamisest, millega 

rikutakse töötingimusi käsitlevaid 

rahvusvahelisi standardeid, töötajate 

õigusi ja ELi õigust; rõhutab, et ebakindel 

töösuhe tähendab suuremat sotsiaal-

majandusliku haavatavuse ohtu, 

ebapiisavaid vahendeid inimväärse elu 

jaoks ja ebapiisavat sotsiaalkaitset; 

1. rõhutab, et ebakindel töösuhe 

tähendab suuremat sotsiaal-majandusliku 

haavatavuse ohtu, ebapiisavaid vahendeid 

inimväärse elu jaoks ja ebapiisavat 

sotsiaalkaitset ning et muu hulgas tekitab 

ajutiste töölepingute kuritarvituslik 

kasutamine ebakindlaid tingimusi ning on 

rahvusvaheliste töötingimuste ja 

tööõigusnormide ning ELi õiguse 

kohaselt ebaseaduslik; 

Or. en 
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Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele 

petitsioonidele vastamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 a. võtab teadmiseks parlamendi 

raporti töötingimuste ja ebakindlate 

töösuhete kohta ja laekunud petitsioonid 

ning rõhutab, et ebakindluse oht sõltub 

lepingu liigist, aga ka järgmistest 

teguritest: 

• vähene või puuduv töökohakindlus 

töö ajutise olemuse tõttu, näiteks 

mittevabatahtliku ja sageli vähese 

tähtsusega osalise tööajaga lepingute ning 

mõnedes liikmesriikides ka määratlemata 

tööaja ja töökohustuste korral, mis 

muutuvad vastavalt nõudetööle; 

• algeline kaitse töölepingu 

ülesütlemise vastu ning piisava 

sotsiaalkaitse puudumine vallandamise 

korral; 

• ebapiisav tasu, mis ei võimalda 

inimväärset elatustaset; 

• puuduvad või piiratud 

sotsiaalkaitseõigused või hüved; 

• puuduv või piiratud kaitse 

diskrimineerimise kõigi vormide vastu; 

• puuduvad või piiratud väljavaated 

tööturul edasijõudmiseks või karjääri 

arendamiseks ja koolituseks; 
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• madal kollektiivsete õiguste tase ja 

piiratud õigus kollektiivsele esindatusele; 

• töökeskkond, mis ei vasta 

tervishoiu ja ohutuse miinimumnõuetele; 

Or. en 
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fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele 

petitsioonidele vastamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 4 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

4. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 

oma õigusaktides viivitamata meetmeid, 

millega tulemuslikult käsitleda 

tööhõivetavasid, mis põhjustavad 

ebakindlust; 

4. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 

oma õigusaktides viivitamata meetmeid, 

millega tulemuslikult võidelda 

tööhõivetavade vastu, mis põhjustavad 

ebakindlust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

petitsioonikomisjoni nimel 

Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele 

petitsioonidele vastamine 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. rõhutab, et vaja on tagada kontroll, 

et ajutiste või paindlike kokkulepete alusel 

töötajatele kehtiks vähemalt samaväärne 

kaitse nagu kõigile teistele töötajatele; 

märgib, et vaja on sihipärast tegevust, et 

kasutada ILO vahendeid konkreetses 

ebakindla töö vastu võitlemise kampaanias, 

ning tõsiselt tuleb kaaluda vajadust uute 

siduvate vahendite ja õiguslike meetmete 

järele, mis piiraksid ja vähendaksid 

ebakindlat tööd ja muudaksid ebakindlad 

töölepingud tööandjatele vähem 

huvipakkuvaks; 

10. rõhutab, et vaja on tagada kontroll, 

et ajutiste või paindlike kokkulepete alusel 

töötajatele kehtiks vähemalt samaväärne 

kaitse nagu kõigile teistele töötajatele; 

märgib, et vaja on sihipärast tegevust, et 

kasutada ILO vahendeid konkreetses 

ebakindla töö vastu võitlemise kampaanias, 

ning tõsiselt tuleb kaaluda vajadust uute 

siduvate vahendite ja õiguslike meetmete 

järele, millega võidelda ebakindla töö 

vastu ja mis muudaksid ebakindlad 

töölepingud tööandjatele vähem 

huvipakkuvaks; 

Or. en 

 

 


