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Tarkistus 1
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP:n varjoesittelijä), Gesine Meissner (ALDE:n 
varjoesittelijä), Marije Cornelissen (Verts/ALE:n varjoesittelijä), Vilija Blinkevičiūtė
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 3 ja 4

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. katsoo, että työmarkkinoiden 
yksilöllistymisestä johtuvan 
työehtosopimusten harvinaistumisen myötä 
työntekijät ovat haavoittuvammassa 
asemassa, mikä johtaa epävarmoihin 
työsuhteisiin, koska työnantajien on 
helpompi heikentää työehtoja,

A. katsoo, että työmarkkinoiden 
yksilöllistymisestä ja joustavuuden 
lisääntymisestä johtuvan 
työehtosopimusten harvinaistumisen myötä 
työntekijät ja erityisesti naiset, joilla on 
usein myös perhevelvollisuuksia 
hoidettavanaan, ovat haavoittuvammassa 
asemassa, mikä voi johtaa epävarmoihin 
työsuhteisiin, koska työnantajien on 
helpompi heikentää työehtoja,

Or. en

Tarkistus 2
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP:n varjoesittelijä), Gesine Meissner (ALDE:n 
varjoesittelijä), Marije Cornelissen (Verts/ALE:n varjoesittelijä), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL:n varjoesittelijä), Silvia Costa
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 18 ja 19

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille epävarmojen 
työsuhteiden sukupuolisidonnaisen 
luonteen ja palauttaa mieliin, että 
työmarkkinoilla on tapahtunut muutos 
tavanomaisista työsuhteista 
epätavanomaisiksi, usein epävarmoiksi 
työsuhteiksi;

1. panee merkille epävarmojen 
työsuhteiden sukupuolisidonnaisen 
luonteen ja palauttaa mieliin, että 
työmarkkinoilla on tapahtunut muutos 
tavanomaisista työsuhteista 
epätavanomaisiksi työsuhteiksi, minkä 
vuoksi epätyypillisten työsuhteiden 
muuttumista epävarmoiksi työsuhteiksi on 
pyrittävä estämään; katsoo, että näiden 
ongelmien torjumiseksi jäsenvaltioita ja 
työmarkkinaosapuolia on kehotettava 
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yhdenmukaistamaan suurelta osin niiden 
normaaleja tai epätyypillisiä työsuhteita 
koskevia sopimusehtoja ja lainsäädäntöä, 
jotta estetään helpoimpien ja 
edullisimpien työsuhteiden muuttuminen 
ensisijaisiksi, mutta ottamaan kuitenkin 
huomioon pimeän työn mahdollisen 
lisääntymisriskin;

Or. en

Tarkistus 3
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP:n varjoesittelijä), Gesine Meissner (ALDE:n 
varjoesittelijä), Marije Cornelissen (Verts/ALE:n varjoesittelijä), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL:n varjoesittelijä), Mary Honeyball
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 25 ja 26

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. ilmaisee pettymyksensä siihen, että EU:n 
työlainsäädäntöpaketti ja edellä mainitut 
direktiivit määräaikaisesta, osa-aikaisesta 
ja tilapäisestä vuokratyöstä eivät puutu 
riittävällä tavalla työsuhteiden epävarmaan 
luonteeseen; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan lisää erityisiä 
lainsäädäntötoimia, kuten työntekijöiden 
sitovien sosiaalisten vähimmäisnormien 
käyttöönotto ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien takaaminen äitiysloman, 
sairausvakuutuksen ja eläkkeiden kaltaisten 
sosiaalipalvelujen ja -etuisuuksien 
käyttämiseen työehdoista riippumatta;

4. ilmaisee pettymyksensä siihen, että EU:n 
työlainsäädäntöpaketti ja edellä mainitut 
direktiivit määräaikaisesta, osa-aikaisesta 
ja tilapäisestä vuokratyöstä eivät puutu 
riittävällä tavalla työsuhteiden epävarmaan 
luonteeseen; kehottaa siksi komissiota ja 
jäsenvaltioita toteuttamaan lisää erityisiä 
lainsäädäntötoimia, kuten työntekijöiden 
sitovien sosiaalisten vähimmäisnormien 
käyttöönotto ja yhtäläisten 
mahdollisuuksien takaaminen äitiysloman, 
sairausvakuutuksen ja eläkkeiden kaltaisten 
sosiaalipalvelujen ja -etuisuuksien 
käyttämiseen sekä yleissivistävään ja 
ammatilliseen koulutukseen työehdoista 
riippumatta; kehottaa jäsenvaltioita myös 
panemaan täytäntöön lainsäädäntöä, jolla 
varmistetaan työntekijöiden työajan 
järkevä rajoittaminen, lepo ja vapaa-aika;

Or. en
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Tarkistus 4
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE:n varjoesittelijä), Marije Cornelissen 
(Verts/ALE:n varjoesittelijä), Cornelia Ernst (GUE/NGL:n varjoesittelijä)
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 28, 29 ja 30

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. tähdentää, että on epävarmoissa 
työsuhteissa olevien naistyöntekijöiden 
järjestäytyminen on tärkeää, sillä
kohtuullisen palkan, äitiysloman, 
oikeudenmukaisten ja säännöllisten 
työaikojen sekä syrjimättömän 
työympäristön merkitys on ratkaisevan 
suuri näille naisille; kehottaa jäsenvaltioita 
rankaisemaan niitä, jotka yleensä asettavat 
esteitä ammattiyhdistystoiminnalle;

5. tähdentää, että on tärkeää tarjota
epävarmoissa työsuhteissa oleville 
naistyöntekijöille mahdollisuus sellaisten 
oikeuksien kuin kohtuullisen palkan, 
äitiysloman, oikeudenmukaisten ja 
säännöllisten työaikojen sekä 
syrjimättömän työympäristön suojeluun 
järjestäytyneen toiminnan kautta, sillä 
näiden oikeuksien merkitys on ratkaisevan 
suuri näille naisille; kehottaa jäsenvaltioita 
rankaisemaan niitä, jotka yleensä asettavat 
esteitä ammattiyhdistystoiminnalle;
kehottaa työmarkkinaosapuolia 
parantamaan sukupuolten tasa-arvoa 
organisaationsa kaikilla tasoilla;

Or. en

Tarkistus 5
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE:n varjoesittelijä), Marije Cornelissen 
(Verts/ALE:n varjoesittelijä), Cornelia Ernst (GUE/NGL:n varjoesittelijä), Vilija 
Blinkevičiūtė, Eva-Britt Svensson
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 35, 36, 37 ja 38

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. painottaa, että työmarkkinoiden 
eriytyminen on lopetettava jo nuoresta iästä 
lähtien tiedotuksella ja koulutuksella ja 
esimerkiksi lisäämällä naisellisiin taitoihin 
liitettyjen töiden kiinnostavuutta miesten 
keskuudessa;

7. painottaa, että työmarkkinoiden
ammatillinen ja sektorikohtainen
eriytyminen on lopetettava jo nuoresta iästä 
lähtien tiedotuksella ja koulutuksella ja 
esimerkiksi lisäämällä naisellisiin taitoihin 
liitettyjen töiden kiinnostavuutta miesten 
keskuudessa ja päinvastoin, 
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kannustamalla naisopiskelijoita 
kiinnostumaan tieteistä ja torjumalla 
käsitystä, että naiset olisivat toissijaisia 
tulonsaajia, siten, että myös Euroopan 
tasa-arvoinstituutti osallistuu tähän;

Or. en

Tarkistus 6
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP:n varjoesittelijä), Gesine Meissner (ALDE:n 
varjoesittelijä), Marije Cornelissen (Verts/ALE:n varjoesittelijä), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL:n varjoesittelijä), Mary Honeyball
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistukset 43 ja 44

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa komissiota kannustamaan 
jäsenvaltioita parhaiden käytäntöjen 
vaihtamiseen ja rakennerahastojen, kuten 
Euroopan sosiaalirahaston, tarjoamien 
yhteisrahoitusmahdollisuuksien 
täysimittaiseen hyödyntämiseen, jotta 
varmistetaan kohtuuhintaiset ja laadukkaat 
päivähoitopalvelut ja vanhustenhoito ja 
jotta kodinhoitotyöstä tehtäisiin
kunniallisia pitkän aikavälin julkisen 
sektorin työpaikkoja ja vältettäisiin 
naisten pakottaminen osa-aikaisiin 
työsuhteisiin;

11. kehottaa komissiota kannustamaan 
jäsenvaltioita parhaiden käytäntöjen 
vaihtamiseen ja rakennerahastojen, kuten 
Euroopan sosiaalirahaston, tarjoamien 
yhteisrahoitusmahdollisuuksien 
täysimittaiseen hyödyntämiseen, jotta 
varmistetaan kohtuuhintaiset ja laadukkaat 
päivähoitopalvelut ja vanhustenhoito ja 
jotta naisten ei ole pakko ottaa näitä 
velvollisuuksia epävirallisesti 
hoitaakseen; painottaa lisäksi tarvetta 
varmistaa, että epävarmoista 
kodinhoitotyöpaikoista tehdään 
mahdollisuuksien mukaan kunniallisia 
pitkän aikavälin työpaikkoja;

Or. en
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Tarkistus 7
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP:n varjoesittelijä), Gesine Meissner (ALDE:n 
varjoesittelijä), Marije Cornelissen (Verts/ALE:n varjoesittelijä), Cornelia Ernst 
(GUE/NGL:n varjoesittelijä)
Kompromissitarkistus, joka korvaa tarkistuksen 46

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa komissiota ehdottamaan uutta 
Euroopan tason sopimusta au pair -
paikkoja koskevista säännöistä laskemalla
ikärajaa nykyisestä 30 vuodesta, mikä estää 
lähes 30-vuotiaita aikuisia työntekijöitä 
pääsemästä au paireiksi, ja korostamalla, 
että au pairit ovat kulttuurivaihdossa 
olevia nuoria ihmisiä, jotka auttavat
perheen päivittäisissä rutiineissa, jotka 
eivät saa ylittää viittä tuntia päivässä;

12. kehottaa komissiota ehdottamaan
sellaista uutta Euroopan tason sopimusta 
au pair -paikkoja koskevista säännöistä, 
jossa lasketaan ikärajaa nykyisestä 30 
vuodesta, mikä estää lähes 30-vuotiaita 
aikuisia työntekijöitä pääsemästä au 
paireiksi, ja jossa korostetaan, että au 
pairien tehtävänä on auttaa perheen 
päivittäisissä rutiineissa ja osallistua 
toimintaan perheen parissa siten, että 
30 viikkotunnin raja ei ylity, ja että 
tavoitteena on au pairin 
kulttuurintuntemuksen ja kielitaidon 
kehittäminen;

Or. en


