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29.5.2018 B8-0238/3 

Tarkistus  3 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä 

koskeviin vetoomuksiin 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. toteaa, että unionin lainsäädännössä 

on kattava kehys, jolla hillitään 

tietynlaisiin työsuhteisiin liittyvää 

epävarmuuden riskiä ja johon kuuluvat 

esimerkiksi määräaikaisia sopimuksia 

koskeva direktiivi, osa-aikatyötä koskeva 

direktiivi, väliaikaista työtä koskeva 

direktiivi, työaikadirektiivi, yhdenvertaista 

kohtelua työssä ja ammatissa koskeva 

direktiivi, henkilöiden yhdenvertaista 

kohtelua koskeva direktiivi sekä yhtäläisiä 

mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua 

koskeva direktiivi; 

G. toteaa, että unionin lainsäädännössä 

on kattava kehys, jolla olisi hillittävä 

tietynlaisiin työsuhteisiin liittyvää 

epävarmuuden riskiä ja johon kuuluvat 

esimerkiksi määräaikaisia sopimuksia 

koskeva direktiivi, osa-aikatyötä koskeva 

direktiivi, väliaikaista työtä koskeva 

direktiivi, työaikadirektiivi, yhdenvertaista 

kohtelua työssä ja ammatissa koskeva 

direktiivi, henkilöiden yhdenvertaista 

kohtelua koskeva direktiivi sekä yhtäläisiä 

mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua 

koskeva direktiivi; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/4 

Tarkistus  4 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä 

koskeviin vetoomuksiin 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. katsoo epävarmojen työsuhteiden 

tarkoittavan työllisyyttä, joka johtuu 

muun muassa väliaikaisten työsuhteiden 

väärinkäytöstä, joka on vastoin 

työolosuhteita koskevia kansainvälisiä 

normeja, työntekijöiden oikeuksia ja 

unionin oikeutta; korostaa, että epävarmat 

työsuhteet merkitsevät suurempaa 

altistumista sosioekonomiselle 

haavoittuvuudelle, riittämättömiä 

resursseja ihmisarvoiseen elämään ja 

riittämätöntä sosiaalista suojelua; 

1. korostaa, että epävarmat työsuhteet 

merkitsevät suurempaa altistumista 

sosioekonomiselle haavoittuvuudelle, 

riittämättömiä resursseja ihmisarvoiseen 

elämään ja riittämätöntä sosiaalista 

suojelua ja että muun muassa 

väliaikaisten työsopimusten väärinkäyttö 

johtaa epävarmoihin oloihin ja on 

työoloja koskevien kansainvälisten 

normien, työntekijöiden oikeuksien ja 
unionin oikeuden nojalla laitonta; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/5 

Tarkistus  5 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä 

koskeviin vetoomuksiin 

Päätöslauselmaesitys 

2 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  2 a. ottaa huomioon työoloja, 

epävarmoja työsuhteita ja vastaanotettuja 

vetoomuksia koskevan parlamentin 

mietinnön ja korostaa, että epävarmuuden 

riski riippuu sopimuksen lajin ohella 

seuraavista tekijöistä:  

• työsuhdeturva on vähäinen tai sitä 

ei ole ollenkaan, mikä johtuu työn 

tilapäisestä luonteesta, joka ilmenee 

esimerkiksi vastentahtoista ja usein 

marginaalista osa-aikatyötä koskevina 

sopimuksina tai joissakin jäsenvaltioissa 

epämääräisinä työaikoina ja muuttuvina 

työtehtävinä keikkatyötä tehtäessä; 

• vähäinen irtisanomissuoja ja 

riittämätön sosiaaliturva irtisanottaessa; 

• kunnolliseen elintasoon 

riittämätön palkka; 

• sosiaaliturvaoikeudet tai 

sosiaalietuudet ovat vähäiset tai niitä ei 

ole ollenkaan; 

• suojelu syrjintää vastaan on 

vähäistä tai sitä ei ole ollenkaan; 

• etenemismahdollisuudet 

työmarkkinoilla tai urakehitys- ja 

koulutusmahdollisuudet ovat vähäiset tai 
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niitä ei ole ollenkaan; 

• kollektiiviset oikeudet ovat 

vähäiset ja oikeutta työntekijöiden 

edustukseen rajoitetaan; 

• työympäristö ei täytä terveyttä ja 

turvallisuutta koskevia 

vähimmäisvaatimuksia; 

Or. en 



 

AM\1154631FI.docx  PE621.621v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

29.5.2018 B8-0238/6 

Tarkistus  6 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä 

koskeviin vetoomuksiin 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. kehottaa komissiota toteuttamaan 

viipymättä lainsäädännöllisiä toimia, jotta 

puututtaisiin tehokkaasti epävarmoihin 

työsuhteisiin johtaviin 

työllistämiskäytänteisiin; 

4. kehottaa komissiota toteuttamaan 

viipymättä lainsäädännöllisiä toimia, jotta 

torjuttaisiin epävarmoihin työsuhteisiin 

johtavia työllistämiskäytänteitä; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/7 

Tarkistus  7 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

vetoomusvaliokunnan puolesta 

Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä 

koskeviin vetoomuksiin 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. korostaa, että on varmistettava 

tarkastukset, jotta väliaikaisin tai joustavin 

sopimusjärjestelyin palkatut työntekijät 

saavat vähintään saman suojelun kuin muut 

työntekijät; toteaa, että tarvitaan 

kohdennettuja toimia, joissa hyödynnetään 

ILO:n nykyisiä välineitä erityisessä 

epävarmojen työsuhteiden vastaisessa 

kampanjassa, ja että on harkittava 

huolellisesti, tarvitaanko uusia sitovia 

välineitä ja oikeudellisia toimenpiteitä, 

joilla rajoitettaisiin ja vähennettäisiin 

epävarmoja työsuhteita ja tehtäisiin niitä 

koskevista työsopimuksista vähemmän 

houkuttelevia työnantajille; 

10. korostaa, että on varmistettava 

tarkastukset, jotta väliaikaisin tai joustavin 

sopimusjärjestelyin palkatut työntekijät 

saavat vähintään saman suojelun kuin muut 

työntekijät; toteaa, että tarvitaan 

kohdennettuja toimia, joissa hyödynnetään 

ILO:n nykyisiä välineitä erityisessä 

epävarmojen työsuhteiden vastaisessa 

kampanjassa, ja että on harkittava 

huolellisesti, tarvitaanko uusia sitovia 

välineitä ja oikeudellisia toimenpiteitä, 

joilla torjuttaisiin epävarmoja työsuhteita 

ja tehtäisiin niitä koskevista 

työsopimuksista vähemmän houkuttelevia 

työnantajille; 

Or. en 

 

 


