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Ændringsforslag 1
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE – skyggeordfører), Gesine Meissner (ALDE -
skyggeordfører), Marije Cornelissen (Verts/ALE - skyggeordfører), Vilija Blinkevičiūtė
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 3 og 4

Forslag til beslutning
Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til individualiseringen af 
arbejdsmarkedet - som medfører færre 
kollektive overenskomster - hvilket stiller 
arbejdstagerne i en mere sårbar situation, 
og hvilket fører til usikre 
ansættelsesforhold, eftersom det gør det 
lettere for arbejdsgiverne at tilbyde 
dårligere arbejdsvilkår,

A. der henviser til individualiseringen af og 
den øgede fleksibilitet på arbejdsmarkedet 
- som medfører færre kollektive 
overenskomster - hvilket stiller 
arbejdstagerne og især kvinder, som ofte 
skal skabe balance mellem de familiære 
forpligtelser, i en mere sårbar situation, og 
hvilket kan føre til usikre 
ansættelsesforhold, eftersom det gør det 
lettere for arbejdsgiverne at tilbyde 
dårligere arbejdsvilkår,

Or. en

Ændringsforslag 2
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE - skyggeordfører), Gesine Meissner (ALDE -
skyggeordfører), Marije Cornelissen (Verts/ALE – skyggeordfører), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL - skyggeordfører), Silvia Costa
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 18 og 19

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. påpeger den kønsspecifikke natur af 
usikre ansættelsesforhold og minder om 
skiftet på arbejdsmarkedet fra 
standardmæssige til ikke-standardmæssige, 
ofte usikre beskæftigelsesformer;

1. påpeger den kønsspecifikke natur af 
usikre ansættelsesforhold og minder om 
skiftet på arbejdsmarkedet fra 
standardmæssige til ikke-standardmæssige 
beskæftigelsesformer, der gør det 
nødvendigt at forhindre, at ikke-
standardmæssige beskæftigelsesformer 
bliver til usikre ansættelsesforhold; 
mener, hvis disse problemer skal 
bekæmpes, at medlemsstaterne og 
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arbejdsmarkedets parter skal anmodes om 
i stor udstrækning at foretage en 
tilpasning af deres lovgivning og 
overenskomstregler om standardmæssig 
beskæftigelse og atypiske arbejdsforhold 
for således at forhindre, at de mest 
bekvemme og mest 
omkostningsbesparende arbejdsformer 
skaber præcedens, idet der imidlertid 
tages højde for risikoen for en eventuel 
stigning i sort arbejde;

Or. en

Ændringsforslag 3
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE - skyggeordfører), Gesine Meissner (ALDE -
skyggeordfører), Marije Cornelissen (Verts/ALE - skyggeordfører), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL - skyggeordfører), Mary Honeyball
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 25 og 26

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. udtrykker skuffelse over, at EU’s 
lovgivningspakke på 
beskæftigelsesområdet og ovennævnte 
direktiver om tidsbegrænset arbejde, 
deltidsarbejde og vikarbureauarbejde ikke 
på hensigtsmæssig vis beskæftiger sig med 
usikre ansættelsesforhold; opfordrer derfor 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
træffe yderligere specifikke 
lovgivningsforanstaltninger, som f.eks. at 
indføre bindende mindstenormer på det 
sociale område for alle arbejdstagere og 
give alle arbejdstagere lige adgang til 
sociale tjenesteydelser og fordele, herunder 
barselsorlov, sundhedspleje og 
pensionsordninger, uanset deres 
ansættelsesforhold;

4. udtrykker skuffelse over, at EU’s 
lovgivningspakke på 
beskæftigelsesområdet og ovennævnte 
direktiver om tidsbegrænset arbejde, 
deltidsarbejde og vikarbureauarbejde ikke 
på hensigtsmæssig vis beskæftiger sig med 
usikre ansættelsesforhold; opfordrer derfor 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
træffe yderligere specifikke 
lovgivningsforanstaltninger, som f.eks. at 
indføre bindende mindstenormer på det 
sociale område for alle arbejdstagere og 
give alle arbejdstagere lige adgang til 
sociale tjenesteydelser og fordele, herunder 
barselsorlov, sundhedspleje og 
pensionsordninger, såvel som 
undervisning og uddannelse, uanset deres 
ansættelsesforhold; opfordrer 
medlemsstaterne til endvidere at indføre 
lovgivning, der giver garanti for en 
rimelig begrænsning af arbejdstiden og 
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for hvile- og fritid for arbejdstagerne;

Or. en

Ændringsforslag 4
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE - skyggeordfører), Marije Cornelissen 
(Verts/ALE - skyggeordfører), Cornelia Ernst (GUE/NGL - skyggeordfører)
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 28, 29 og 30

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. understreger, at det er nødvendigt, at 
kvinder i usikre ansættelsesforhold 
tilslutter sig en fagforening, eftersom
beskyttelse af rettigheder, som f.eks. 
anstændig løn, barselsorlov, rimelige og 
regelmæssige arbejdstider og et 
arbejdsklima uden forskelsbehandling er 
altafgørende for disse kvinder; opfordrer 
medlemsstaterne til at indføre 
straffeforanstaltninger, hvis der skabes 
hindringer for deltagelse i fagforeninger 
generelt;

5. understreger, at det er nødvendigt, at 
kvinder i usikre ansættelsesforhold får 
mulighed for at tilslutte sig en fagforening, 
med henblik på beskyttelse af deres 
rettigheder, som f.eks. anstændig løn, 
barselsorlov, rimelige og regelmæssige 
arbejdstider og et arbejdsklima uden 
forskelsbehandling, hvilket er altafgørende 
for disse kvinder; opfordrer 
medlemsstaterne til at indføre 
straffeforanstaltninger, hvis der skabes 
hindringer for deltagelse i fagforeninger 
generelt; opfordrer arbejdsmarkedets 
parter til i deres organer at skabe bedre 
ligestilling på alle niveauer;

Or. en

Ændringsforslag 5
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE - skyggeordfører), Marije Cornelissen 
(Verts/ALE - skyggeordfører), Cornelia Ernst (GUE/NGL - skyggeordfører), Vilija 
Blinkevičiūtė, Eva-Britt Svensson
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 35, 36, 37 og 38

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. understreger behovet for at nedbryde 7. understreger behovet for at nedbryde 
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opdelingen af arbejdsmarkedet gennem 
bevidstgørelse og uddannelse fra en tidlig 
alder, f.eks. ved fremme af jobs til mænd, 
der kædes sammen med kvindelige 
færdigheder; 

opdelingen efter erhverv og sektor på
arbejdsmarkedet gennem bevidstgørelse og 
uddannelse fra en tidlig alder, f.eks. ved at 
fremme jobs til mænd, der kædes sammen 
med kvindelige færdigheder, og omvendt, 
ved at motivere kvindelige studerende til 
at vælge naturvidenskabelige fag og ved 
at bekæmpe opfattelsen af kvinder som 
sekundære forsørgere, under inddragelse 
af Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder;

Or. en

Ændringsforslag 6
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE - skyggeordfører), Gesine Meissner (ALDE -
skyggeordfører), Marije Cornelissen (Verts/ALE - skyggeordfører), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL - skyggeordfører), Mary Honeyball
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 43 og 44

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. opfordrer Kommissionen til at 
tilskynde medlemsstaterne til at udveksle 
bedste praksis og fuldt ud gøre brug af 
medfinansieringsmulighederne under 
strukturfondene, især Den Europæiske 
Socialfond, for at sikre bredere adgang til 
rimelige børnepasningsfaciliteter og 
plejefaciliteter for ældre af god kvalitet for 
at ændre jobs i hjemmet til anstændigt, 
langsigtet beskæftigelse i den offentlige 
sektor og for at undgå, at kvinder tvinges 
ud i ufrivilligt deltidsarbejde;

11. opfordrer Kommissionen til at 
tilskynde medlemsstaterne til at udveksle 
bedste praksis og fuldt ud gøre brug af 
medfinansieringsmulighederne under 
strukturfondene, især Den Europæiske 
Socialfond, for at sikre bredere adgang til 
rimelige børnepasningsfaciliteter og 
plejefaciliteter for ældre af god kvalitet, 
således at kvinder ikke tvinges til at 
påtage sig disse pligter på uformel vis; 
understreger endvidere, at det er vigtigt, at 
usikre jobs i form af plejearbejde i 
hjemmet i videst mulig omfang ændres til 
anstændig, langsigtet beskæftigelse;

Or. en

Ændringsforslag 7
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE - skyggeordfører), Gesine Meissner (ALDE -
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skyggeordfører), Marije Cornelissen (Verts/ALE - skyggeordfører), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL - skyggeordfører)
Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag 46

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. opfordrer Kommissionen til at foreslå 
en ny europæisk aftale om regler for au 
pair-beskæftigelse, hvor aldersgrænsen 
nedsættes fra 30 år, således at voksne 
forsørgere i slutningen af 20'erne ikke kan 
ansættes som au pairs, og understreger, at 
au pairs er unge på kulturel udveksling, 
som vil hjælpe familier i det daglige 
arbejde, der ikke må overskride fem timer 
pr. dag;

12. opfordrer Kommissionen til at foreslå 
en ny europæisk aftale om regler for au 
pair-beskæftigelse, hvorved aldersgrænsen 
nedsættes fra 30 år, således at voksne 
forsørgere i slutningen af 20'erne ikke kan 
ansættes som au pairs, og hvori 
understreges, at deres rolle er at hjælpe 
familier i det daglige arbejde og deltage i 
familiens aktiviteter, der ikke må 
overskride 30 timer pr. uge, og at målet er 
at udvikle den kulturelle forståelse og de 
sproglige færdigheder hos au pairs;

Or. en


