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29.5.2018 B8-0238/3 

Ändringsförslag  3 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

för GUE/NGL-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 G 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Det finns en övergripande ram i 

EU:s lagstiftning som syftar till att minska 

risken för otrygghet i vissa typer av 

anställningsförhållanden, såsom direktivet 

om visstidsanställning, direktivet om 

deltidsarbete, direktivet om 

deltidsanställning, arbetstidsdirektivet, 

direktivet om likabehandling i arbetslivet, 

direktivet om likabehandling av personer 

och direktivet om lika möjligheter och 

likabehandling. 

G. Det finns en övergripande ram i 

EU:s lagstiftning som bör minska risken 

för otrygghet i vissa typer av 

anställningsförhållanden, såsom direktivet 

om visstidsanställning, direktivet om 

deltidsarbete, direktivet om 

deltidsanställning, arbetstidsdirektivet, 

direktivet om likabehandling i arbetslivet, 

direktivet om likabehandling av personer 

och direktivet om lika möjligheter och 

likabehandling. 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/4 

Ändringsförslag  4 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

för GUE/NGL-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 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet betraktar 

osäker anställning som en anställning 

som har sitt ursprung i bland annat 

missbruk av tillfälliga anställningsavtal i 

strid med internationella normer om 

arbetsvillkor, arbetstagares rättigheter 

och EU:s lagstiftning. Parlamentet 
understryker att osäkra anställningar 

innebär en större risk för socioekonomisk 

sårbarhet, otillräckliga resurser för att leva 

ett värdigt liv och otillräckligt socialt 

skydd. 

1. Europaparlamentet understryker 

att osäkra anställningar innebär en större 

risk för socioekonomisk sårbarhet, 

otillräckliga resurser för att leva ett värdigt 

liv och otillräckligt socialt skydd, och att 

ett missbruk av tillfälliga 

anställningsavtal bland annat skapar 

otrygga förhållanden och är olagligt 

enligt internationella normer om 

arbetsvillkor och arbetstagares rättigheter 

och enligt EU:s lagstiftning. 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/5 

Ändringsförslag  5 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

för GUE/NGL-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 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  2a. Europaparlamentet noterar 

Europaparlamentets betänkande om 

arbetsvillkor och osäkra anställningar 

och de framställningar som mottagits, och 

understryker att risken för otrygghet beror 

på typ av avtal men även på följande 

faktorer: 

• Liten eller ingen 

anställningstrygghet på grund av arbetets 

icke-permanenta karaktär, såsom i 

samband med ofrivilliga och ofta 

marginella deltidsavtal, och i vissa 

medlemsstater oklara arbetstider och 

arbetsuppgifter som ändras på grund av 

behovsarbete. 

• Rudimentärt uppsägningsskydd 

och otillräckligt socialt skydd vid 

uppsägning. 

• Otillräckliga löner för anständig 

en levnadsstandard. 

• Inga eller begränsade rättigheter 

till socialt skydd eller förmåner. 

• Inget eller begränsat skydd mot 

alla former av diskriminering. 

• Inga eller begränsade utsikter till 

avancemang på arbetsmarknaden eller 
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karriärutveckling och fortbildning. 

• Svaga kollektiva rättigheter och 

begränsade rättigheter till kollektiv 

representation. 

• En arbetsmiljö som inte uppfyller 

minimikraven för hälsa och säkerhet. 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/6 

Ändringsförslag  6 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

för GUE/NGL-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 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att vidta omedelbara 

åtgärder inom ramen för sin lagstiftning för 

att på ett effektivt sätt hantera de 

anställningsförfaranden som leder till 

otrygghet. 

4. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att vidta omedelbara 

åtgärder inom ramen för sin lagstiftning för 

att bekämpa anställningsförfaranden som 

leder till otrygghet. 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/7 

Ändringsförslag  7 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

för GUE/NGL-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 bekämpa osäkra anställningar 

och göra osäkra anställningsavtal mindre 

attraktiva för arbetsgivarna. 

Or. en 

 

 


