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Amendement 1
Britta Thomsen, Anna Záborská (schaduwrapporteur PPE), Gesine Meissner 
(schaduwrapporteur ALDE), Marije Cornelissen (schaduwrapporteur Verts/ALE), 
Vilija Blinkevičiūtė
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 3 en 4

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de individualisering 
op de arbeidsmarkt – met als gevolg dat er 
minder collectief onderhandeld wordt – de 
werknemer in een kwetsbaarder positie 
plaatst die tot onzekere werkgelegenheid 
leidt, omdat ze het voor de werkgever 
gemakkelijker maakt om ongunstiger 
arbeidsvoorwaarden te bieden,

A. overwegende dat de individualisering 
en toenemende flexibiliteit op de 
arbeidsmarkt – met als gevolg dat er 
minder collectief onderhandeld wordt – de 
werknemer, en vooral de vrouw, die een 
evenwicht met haar gezinsverplichtingen 
moet zoeken, in een kwetsbaarder positie 
plaatst die tot onzekere werkgelegenheid 
kan leiden, omdat ze het voor de 
werkgever gemakkelijker maakt om 
arbeidsomstandigheden van lagere 
kwaliteit te bieden,

Or. en

Amendement 2
Britta Thomsen, Anna Záborská (schaduwrapporteur PPE), Gesine Meissner 
(schaduwrapporteur ALDE), Marije Cornelissen (schaduwrapporteur Verts/ALE), 
Cornelia Ernst (schaduwrapporteur GUE/NGL), Silvia Costa
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 18 en 19

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wijst erop dat onzekere werkgelegenheid 
seksebepaald is en stelt nogmaals de 
verschuiving van regelmatige naar 
onregelmatige en dikwijls onzekere
vormen van werkgelegenheid op de 
arbeidsmarkt vast;

1. wijst erop dat onzekere werkgelegenheid 
seksebepaald is en stelt nogmaals de 
verschuiving van regelmatige naar 
onregelmatige vormen van 
werkgelegenheid op de arbeidsmarkt vast, 
die het nodig maakt om te voorkomen dat 
onregelmatige werkgelegenheid onzeker 
werk wordt; om de problemen te 
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bestrijden moeten de lidstaten en sociale 
partners gevraagd worden om hun 
wetgeving en bij overeenkomst 
vastgelegde regels op regelmatige en 
onregelmatige werkgelegenheid in ruime 
mate in onderlinge overeenstemming te 
brengen om te voorkomen dat de 
voordeligste en goedkoopste vormen van 
werk de overhand halen, maar daarbij het 
gevaar voor uitbreiding van zwartwerk in 
het oog te houden;

Or. en

Amendement 3
Britta Thomsen, Anna Záborská (schaduwrapporteur PPE), Gesine Meissner 
(schaduwrapporteur ALDE), Marije Cornelissen (schaduwrapporteur Verts/ALE), 
Cornelia Ernst (schaduwrapporteur GUE/NGL), Mary Honeyball
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 25 en 26

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. spreekt zijn teleurstelling over het 
pakket arbeidswet van de Europese Unie 
en de richtlijnen op vaste uurregeling, 
deeltijds en tijdelijk uitzendwerk uit, die 
geen bruikbaar antwoord op 
werkgelegenheid in onzeker dienstverband 
bieden; vraagt de Europese Commissie en 
de lidstaten dan ook om doelgericht 
verdere wetgevende maatregelen te treffen, 
zoals dwingende sociale minimum 
voorwaarden voor werknemers en gelijke 
toegang tot sociale diensten en voordelen 
voor alle werknemers, o.a. 
zwangerschapsverlof, gezondheidszorg en 
ouderdomspensioen, ongeacht de
arbeidsvoorwaarden;

4. spreekt zijn teleurstelling over het 
pakket arbeidswet van de Europese Unie 
en de richtlijnen op vaste uurregeling, 
deeltijds en tijdelijk uitzendwerk uit, die 
geen bruikbaar antwoord op 
werkgelegenheid in onzeker dienstverband 
bieden; vraagt de Europese Commissie en 
de lidstaten dan ook om doelgericht 
verdere wetgevende maatregelen te treffen, 
zoals dwingende sociale minimum 
voorwaarden voor werknemers en gelijke 
toegang tot sociale diensten en voordelen 
voor alle werknemers, o.a. 
zwangerschapsverlof, gezondheidszorg en 
ouderdomspensioen, opleiding en 
bijscholing, ongeacht de 
arbeidsvoorwaarden; vraagt de lidstaten 
bovendien om wetgeving in te voeren die 
de werknemers redelijke beperking van 
het aantal arbeidsuren, gelegenheid tot 
rust en verlof garandeert;
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Or. en

Amendement 4
Britta Thomsen, Gesine Meissner (schaduwrapporteur ALDE), Marije Cornelissen 
(schaduwrapporteur Verts/ALE), Cornelia Ernst (schaduwrapporteur GUE/NGL)
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 28, 29 en 30

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat vrouwen in onzeker 
dienstverband zich moeten kunnen
verenigen, omdat bescherming van 
rechten als fatsoenlijke beloning, 
zwangerschapsverlof, eerlijke en 
regelmatige werkuren en 
arbeidsvoorwaarden zonder discriminatie, 
voor de betrokkenen van wezenlijk belang 
is; vraagt de lidstaten om belemmeringen 
van de vakbondsvrijheid in het algemeen te 
bestraffen;

5. benadrukt dat vrouwen in onzeker 
dienstverband de mogelijkheid tot 
georganiseerde bescherming van rechten 
moeten krijgen, zoals fatsoenlijke 
beloning, zwangerschapsverlof, eerlijke en
regelmatige werkuren en 
arbeidsvoorwaarden zonder discriminatie, 
hetgeen voor de betrokkenen van 
wezenlijk belang is; vraagt de lidstaten om 
belemmeringen van de vakbondsvrijheid in 
het algemeen te bestraffen; dringt er bij de 
sociale partners op aan om in hun 
organen op alle niveaus voor 
evenwichtiger vertegenwoordiging van 
man en vrouw te zorgen;

Or. en

Amendement 5
Britta Thomsen, Gesine Meissner (schaduwrapporteur ALDE), Marije Cornelissen 
(schaduwrapporteur Verts/ALE), Cornelia Ernst (schaduwrapporteur GUE/NGL), 
Vilija Blinkevičiūtė, Eva-Britt Svensson
Compromisamendement ter vervanging van de amendementen 35, 36, 37 en 38

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat ongelijke behandeling op 
de arbeidsmarkt door bewustmaking en 
onderwijs van in de jongste jaren 
afgebouwd moet worden, bvb door 

7. benadrukt dat ongelijke behandeling op 
de arbeidsmarkt naargelang van beroep of 
bedrijfstak door bewustmaking en 
onderwijs van in de jongste jaren 
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arbeidsvormen die gewoonlijk met 
vrouwelijke vaardigheden in verband 
gebracht worden, bij de mannelijke 
bevolking te stimuleren; 

afgebouwd moet worden, bvb door 
arbeidsvormen die gewoonlijk met 
vrouwelijke vaardigheden in verband 
gebracht worden, bij de mannelijke 
bevolking te stimuleren, en vice versa door 
met medewerking van het Europees 
instituut voor de gelijkheid van man en 
vrouw vrouwelijke studenten voor de 
exacte wetenschappen te motiveren en het 
beeld van vrouwen als tweede 
inkomenstrekker te bestrijden;

Or. en

Amendement 6
Britta Thomsen, Anna Záborská (schaduwrapporteur PPE), Gesine Meissner 
(schaduwrapporteur ALDE), Marije Cornelissen (schaduwrapporteur Verts/ALE), 
Cornelia Ernst (schaduwrapporteur GUE/NGL), Mary Honeyball
Compromisamendement ter vervanging van amendementen 43 en 44

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de Europese Commissie om de 
lidstaten ertoe aan te zetten om de beste 
werkwijzen onderling uit te wisselen en 
volledig gebruik van de 
medefinancieringsmogelijkheden van de 
structuurfondsen te maken om ruimere 
toegang tot betaalbare en kwaliteitsvolle 
opvangvoorzieningen voor kinderen en 
ouderen te bieden, zodat werkgelegenheid 
in de thuiszorg in fatsoenlijke en blijvende 
werkgelegenheid in de openbare sector 
omgezet wordt, en om te voorkomen dat 
vrouwen tegen hun wil in deeltijds 
dienstverband gedrongen worden;

11. vraagt de Europese Commissie om de 
lidstaten ertoe aan te zetten om de beste 
werkwijzen onderling uit te wisselen en 
volledig gebruik van de
medefinancieringsmogelijkheden van de 
structuurfondsen te maken om ruimere 
toegang tot betaalbare en kwaliteitsvolle 
opvangvoorzieningen voor kinderen en 
ouderen te bieden, zodat vrouwen niet 
verplicht zijn om dergelijke taken buiten 
elk formeel dienstverband op zich te 
nemen; benadrukt bovendien dat erop 
toegezien moet worden dat onzekere 
werkgelegenheid in de thuiszorg zo veel 
mogelijk in fatsoenlijke en blijvende 
werkgelegenheid omgezet wordt;

Or. en
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Amendement 7
Britta Thomsen, Anna Záborská (schaduwrapporteur PPE), Gesine Meissner 
(schaduwrapporteur ALDE), Marije Cornelissen (schaduwrapporteur Verts/ALE), 
Cornelia Ernst (schaduwrapporteur GUE/NGL)
Compromisamendement ter vervanging van amendement 46

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. vraagt de Europese Commissie om een 
nieuwe Europese overeenkomst op au pair-
werk voor te stellen, de leeftijdsgrens van 
30 jaar omlaag te brengen zodat 
volwassen broodwinners van achteraan in 
de 20 niet meer als au pair geplaatst 
kunnen worden, en te benadrukken dat au 
pairs jonge mensen in culturele 
uitwisselingsregelingen zijn, die gewone 
dagelijkse gezinstaken helpen vervullen, 
waar ze niet meer dan 5 uur per dag aan 
mogen besteden;

12. vraagt de Europese Commissie om een 
nieuwe Europese overeenkomst op au pair-
werk voor te stellen, die de leeftijdsgrens 
van 30 jaar omlaagbrengt zodat volwassen 
broodwinners van achteraan in de 20 niet 
meer als au pair geplaatst kunnen worden, 
en die benadrukt dat au pairs de functie 
hebben om gewone dagelijkse gezinstaken 
te helpen vervullen en aan het gezinsleven 
deel te nemen, waar ze niet meer dan 30
uur per week aan mogen besteden, en dat 
het de bedoeling is dat ze cultureel inzicht 
ontwikkelen en hun taalkennis 
verbeteren;

Or. en


