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Muudatusettepanek 1
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE variraportöör), Gesine Meissner (ALDE 
variraportöör), Marije Cornelissen (Verts/ALE variraportöör), Vilija Blinkevičiūtė
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 3 ja 4

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus A

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

A. arvestades, et tööturu 
individualiseerumine, mis toob endaga 
kaasa kollektiivläbirääkimiste vähenemise, 
seab töötajad kaitsetumasse olukorda, mille 
tagajärjeks on ebakindlad töökohad, kuna 
see lihtsustab tööandjatel muuta 
teenistustingimusi ebasoodsamaks;

A. arvestades, et tööturu 
individualiseerumine ja kasvav 
paindlikkus, mis toob endaga kaasa 
kollektiivläbirääkimiste vähenemise, seab 
töötajad – eriti naised, kes peavad sageli 
tööelu ühitama perekondlike 
kohustustega – kaitsetumasse olukorda, 
mille tagajärjeks võivad olla ebakindlad 
töökohad, kuna see lihtsustab tööandjatel 
muuta teenistustingimusi ebasoodsamaks;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE variraportöör), Gesine Meissner (ALDE 
variraportöör), Marije Cornelissen (Verts/ALE variraportöör), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL variraportöör), Silvia Costa
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 18 ja 19

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. juhib tähelepanu ebakindlate töösuhete 
soopõhisele olemusele ja tuletab meelde 
tööturul esinevat üleminekut standardsetelt 
töösuhete vormidelt mittestandardsetele,
sageli ebakindlatele töösuhete vormidele;

1. juhib tähelepanu ebakindlate töösuhete 
soopõhisele olemusele ja tuletab meelde 
tööturul esinevat üleminekut standardsetelt 
töösuhete vormidelt mittestandardsetele,
mis tekitab vajaduse takistada 
mittestandardsete töösuhete vormide 
muutumist ebakindlaks tööks; nende 
probleemide vastu võitlemiseks tuleb 
paluda liikmesriikidel ja tööturu 
osapooltel ühtlustada olulisel määral oma 
õigusnorme ja lepingutingimusi, mis 
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reguleerivad standardseid ja ebatüüpilisi 
töövorme, et vältida olukorda, kus 
eelistatakse kõige mugavamat ja 
odavamat tööd, kusjuures tuleks siiski 
võtta arvesse deklareerimata töö 
võimaliku kasvuga kaasnevaid ohtusid;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE variraportöör), Gesine Meissner (ALDE 
variraportöör), Marije Cornelissen (Verts/ALE variraportöör), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL variraportöör), Mary Honeyball
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 25 ja 26

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. väljendab pettumust asjaolu üle, et ELi 
tööõiguse paketis ning eespool mainitud 
direktiivides tähtajalise töö, osalise tööaja 
ja renditöö kohta ei käsitleta piisavalt 
töösuhete ebakindlat olemust; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma täiendavaid õigusloomega seotud 
erimeetmeid, nagu töötajate jaoks siduvate 
sotsiaalsete miinimumstandardite 
kehtestamine ja kõikidele töötajatele 
võrdse juurdepääsu võimaldamine 
sotsiaalteenustele ja -hüvitistele, sealhulgas 
sünnituspuhkus, tervishoid ja 
vanaduspensionid, sõltumata nende 
teenistustingimustest;

4. väljendab pettumust asjaolu üle, et ELi 
tööõiguse paketis ning eespool mainitud 
direktiivides tähtajalise töö, osalise tööaja 
ja renditöö kohta ei käsitleta piisavalt 
töösuhete ebakindlat olemust; kutsub 
seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles 
võtma täiendavaid õigusloomega seotud 
erimeetmeid, nagu töötajate jaoks siduvate 
sotsiaalsete miinimumstandardite 
kehtestamine ja kõikidele töötajatele 
võrdse juurdepääsu võimaldamine 
sotsiaalteenustele ja -hüvitistele, sealhulgas 
sünnituspuhkus, tervishoid ja 
vanaduspensionid ning haridus ja 
koolitus, sõltumata nende 
teenistustingimustest; kutsub liikmesriike 
üles lisaks rakendama õigusakte, millega 
tagatakse tööpäeva mõistlik lühendamine 
ning töötajate puhkus ja vaba aeg;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE variraportöör), Marije Cornelissen 
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(Verts/ALE variraportöör), Cornelia Ernst (GUE/NGL variraportöör)
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 28, 29 ja 30

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. toonitab vajadust selle järele, et
ebakindlates töösuhetes naised ühineksid 
ametiühingutesse, kuna niisuguste õiguste
kaitse nagu väärikas tasu, sünnituspuhkus, 
õiglane ja korrapärane tööaeg ning 
mittediskrimineeriv töökeskkond on 
kõnealuste naiste jaoks ülimalt oluline;
kutsub liikmesriike üles kehtestama 
karistusi, kui takistatakse üldiselt 
ametiühingusse kuulumist;

5. toonitab vajadust näha ebakindlates 
töösuhetes naistele ette võimalus 
ametiühingute kaitseks niisuguste õiguste
osas nagu väärikas tasu, sünnituspuhkus, 
õiglane ja korrapärane tööaeg ning 
mittediskrimineeriv töökeskkond, mis on 
kõnealuste naiste jaoks ülimalt olulised;
kutsub liikmesriike üles kehtestama 
karistusi, kui takistatakse üldiselt 
ametiühingusse kuulumist; kutsub tööturu 
osapooli üles suurendama soolist 
võrdõiguslikkust oma kõigi tasandite 
organites;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE variraportöör), Marije Cornelissen 
(Verts/ALE variraportöör), Cornelia Ernst (GUE/NGL variraportöör), Vilija 
Blinkevičiūtė, Eva-Britt Svensson
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 35, 36, 37 ja 38

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 7

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. rõhutab vajadust teha lõpp 
vahetegemisele tööturul teadlikkuse 
tõstmise ja hariduse abil juba varasest east 
alates, näiteks meestele naiselike oskustega 
seonduvate töökohtade andmise 
edendamise kaudu;

7. rõhutab vajadust teha lõpp kutse- ja 
sektoripõhisele vahetegemisele tööturul 
teadlikkuse tõstmise ja hariduse abil juba 
varasest east alates, näiteks meestele 
naiselike oskustega seonduvate töökohtade 
andmise edendamise kaudu ja vastupidi, 
suunates naissoost üliõpilasi 
teadusaladele ning võideldes selle vastu, 
et naist peetakse leibkonnas teiseks palka 
saavaks isikuks, kusjuures selles töös 
peaks osalema Euroopa Soolise 
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Võrdõiguslikkuse Instituut;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE variraportöör), Gesine Meissner (ALDE 
variraportöör), Marije Cornelissen (Verts/ALE variraportöör), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL variraportöör), Mary Honeyball
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud 43 ja 44

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kutsub komisjoni üles julgustama 
liikmesriike vahetama parimaid tavasid ja 
kasutama täies ulatuses ära 
kaasrahastamise võimalusi, mida pakuvad 
struktuurifondid, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfond, et tagada ulatuslikum 
juurdepääs taskukohastele ja kvaliteetsetele 
lapsehoiu- ja vanurite hoolekande 
võimalustele, et muuta koduse hooldusega 
seotud töökohad väärikateks ja 
pikaajalisteks avaliku sektori töökohtadeks
ning et vältida naiste sundimist asuma 
mittevabatahtlikesse osalise tööajaga 
töösuhetesse;

11. kutsub komisjoni üles julgustama 
liikmesriike vahetama parimaid tavasid ja 
kasutama täies ulatuses ära 
kaasrahastamise võimalusi, mida pakuvad 
struktuurifondid, eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfond, et tagada ulatuslikum 
juurdepääs taskukohastele ja kvaliteetsetele 
lapsehoiu- ja vanurite hoolekande 
võimalustele, et naised ei oleks sunnitud 
neid kohustusi täitma mitteametlikult; 
rõhutab lisaks vajadust tagada võimaluse 
korral koduse hooldusega seotud
ebakindlate töökohtade muutmine
väärikateks ja pikaajalisteks töökohtadeks;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE variraportöör), Gesine Meissner (ALDE 
variraportöör), Marije Cornelissen (Verts/ALE variraportöör), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL variraportöör)
Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanek 46

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. kutsub komisjoni üles esildama uue 12. kutsub komisjoni üles esildama uue 
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Euroopa kokkuleppe au pair’e käsitlevate 
eeskirjade kohta, millega alandataks 
vanusepiiri 30 eluaastalt nii, et 
täiskasvanud leivateenijad, kelle vanus 
langeb kahekümnendate eluaastate lõppu, 
ei saaks töötada au pair’ina, ning milles 
toonitataks, et au pair’id on 
kultuurivahetuses osalevad noored 
inimesed, kes on abiks igapäevaste 
perekohustuste täitmisel, mis ei tohi päevas
ületada viite tundi;

Euroopa kokkuleppe au pair’e käsitlevate 
eeskirjade kohta, millega alandataks 
vanusepiiri 30 eluaastalt nii, et 
täiskasvanud leivateenijad, kelle vanus 
langeb kahekümnendate eluaastate lõppu, 
ei saaks töötada au pair’ina, ning milles 
toonitataks, et au pair’ide roll on olla
abiks igapäevaste perekohustuste täitmisel
ja osaleda perekondlikus tegevuses, mis ei 
tohi nädalas ületada 30 tundi, ning selle 
eesmärk on arendada nende keeleoskust 
ja arusaamist kultuurist;

Or. en


