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Ändringsförslag 1
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE Skuggföredragande), Gesine Meissner 
(ALDE Skuggföredragande), Marije Cornelissen (Verts/ALE Skuggföredragande), 
Vilija Blinkevičiūtė
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 3 och 4

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Genom individualiseringen av 
arbetsmarknaden, som har lett till färre 
kollektivavtal, har arbetstagarna hamnat i 
en mer utsatt position, vilket leder till 
otrygga anställningar eftersom det blir 
lättare för arbetsgivarna att erbjuda sämre 
anställningsvillkor. 

A. Genom individualiseringen och 
flexibiliseringen av arbetsmarknaden, som 
har lett till färre kollektivavtal, har 
arbetstagarna, särskilt kvinnor, som ofta 
måste förena familjeplikter och arbetsliv, 
hamnat i en mer utsatt position, vilket kan 
leda till otrygga anställningar eftersom det 
blir lättare för arbetsgivarna att erbjuda 
sämre anställningsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 2
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE Skuggföredragande), Gesine Meissner 
(ALDE Skuggföredragande), Marije Cornelissen (Verts/ALE Skuggföredragande), 
Cornelia Ernst (GUE/NGL Skuggföredragande), Silvia Costa
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 18 och 19

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att otrygga 
anställningar har en könsspecifik natur och 
påminner om förändringen på 
arbetsmarknaden från standardiserade till 
icke-standardiserade, ofta otrygga, 
anställningsförhållanden. 

1. Europaparlamentet betonar att otrygga 
anställningar har en könsspecifik natur och 
påminner om förändringen på 
arbetsmarknaden från standardiserade till 
icke-standardiserade 
anställningsförhållanden, vilket gör det 
nödvändigt att förhindra att 
icke-standardiserade anställningsformer 
blir otrygga anställningar. För att 
motverka sådana företeelser måste 
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medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter uppmanas att genomföra en 
betydande harmonisering av sina lagar 
och avtalsbestämmelser om standardiserat 
och atypiskt arbete, så att man undviker 
att den bekvämaste och minst kostsamma 
formen tar överhanden, samtidigt som 
man hela tiden måste beakta riskerna 
kopplade till en eventuell ökning av 
svartarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 3
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE Skuggföredragande), Gesine Meissner 
(ALDE Skuggföredragande), Marije Cornelissen (Verts/ALE Skuggföredragande), 
Cornelia Ernst (GUE/NGL Skuggföredragande), Mary Honeyball
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 25 och 26

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uttrycker sin 
besvikelse över att EU:s 
arbetslagstiftningspaket och ovannämnda 
direktiv om tidsbegränsade kontrakt, 
deltidskontrakt och tillfällig anställning via 
bemanningsföretag inte på ett 
tillfredsställande sätt tar upp frågan om 
otrygga anställningsförhållanden. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och medlemsstaterna att 
vidta ytterliggare lagstiftningsåtgärder, 
som att till exempel införa bindande 
sociala minimistandarder för anställda och 
garantera alla anställda, oavsett 
anställningsvillkor, lika tillgång till sociala 
tjänster som mammaledighet, hälsovård 
och pensioner. 

4. Europaparlamentet uttrycker sin 
besvikelse över att EU:s 
arbetslagstiftningspaket och ovannämnda 
direktiv om tidsbegränsade kontrakt, 
deltidskontrakt och tillfällig anställning via 
bemanningsföretag inte på ett 
tillfredsställande sätt tar upp frågan om 
otrygga anställningsförhållanden. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen och medlemsstaterna att 
vidta ytterliggare lagstiftningsåtgärder, 
som att till exempel införa bindande
sociala minimistandarder för anställda och 
garantera alla anställda, oavsett 
anställningsvillkor, lika tillgång till sociala 
tjänster som mammaledighet, hälsovård,
pensioner, utbildning och fortbildning. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att även införa lagstiftning som 
garanterar arbetstagarna rimliga 
arbetstider, vila och fritid.
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Or. en

Ändringsförslag 4
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE Skuggföredragande), Marije Cornelissen 
(Verts/ALE Skuggföredragande), Cornelia Ernst (GUE/NGL Skuggföredragande)
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 28, 29 och 30

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet understryker att det 
är nödvändigt att kvinnor med otrygga 
anställningsförhållanden organiserar sig
fackligt eftersom skyddet av rättigheter 
såsom rimlig lön, mammaledighet, rättvisa 
och regelbundna arbetstider och en 
arbetsmiljö fri från diskriminering är ytterst 
viktigt för dessa kvinnor. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att införa 
straffåtgärder för dem som hindrar 
deltagande i fackföreningar i allmänhet. 

5. Europaparlamentet understryker att det 
är nödvändigt att ge kvinnor med otrygga 
anställningsförhållanden möjlighet till 
fackligt skydd av rättigheter såsom rimlig 
lön, mammaledighet, rättvisa och 
regelbundna arbetstider och en arbetsmiljö 
fri från diskriminering, som är ytterst 
viktiga för dessa kvinnor. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att införa 
straffåtgärder för dem som hindrar 
deltagande i fackföreningar i allmänhet. 
Parlamentet uppmanar arbetsmarknadens 
parter att uppnå en jämnare 
könsfördelning inom sina organ på alla 
nivåer.

Or. en

Ändringsförslag 5
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE Skuggföredragande), Marije Cornelissen 
(Verts/ALE Skuggföredragande), Cornelia Ernst (GUE/NGL Skuggföredragande), 
Vilija Blinkevičiūtė, Eva-Britt Svensson
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 35, 36, 37 och 38

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet understryker behovet 
av att bryta ner segregationen på 
arbetsmarknaden genom ökad medvetenhet 
och utbildning från en tidig ålder, till 

7. Europaparlamentet understryker behovet 
av att bryta ner den yrkesmässiga och 
sektoriella segregationen på 
arbetsmarknaden genom ökad medvetenhet 
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exempel genom att underlätta för män att ta 
arbeten som förknippas med kvinnliga 
färdigheter.

och utbildning från en tidig ålder, till 
exempel genom att underlätta för män att ta 
arbeten som förknippas med kvinnliga
färdigheter – och tvärtom – motivera 
kvinnliga studerande att välja 
naturvetenskap och motverka 
föreställningen om kvinnan som den 
andra familjeförsörjaren i ett hushåll, 
varvid det europeiska 
jämställdhetsinstitutet bör involveras.

Or. en

Ändringsförslag 6
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE Skuggföredragande), Gesine Meissner 
(ALDE Skuggföredragande), Marije Cornelissen (Verts/ALE Skuggföredragande), 
Cornelia Ernst (GUE/NGL Skuggföredragande), Mary Honeyball
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 43 och 44

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utbyta bästa praxis och 
att fullt ut utnyttja de möjligheter till 
medfinansiering som erbjuds av 
strukturfonderna, i synnerhet 
Europeiska socialfonden, för att garantera 
bredare tillgång till förmånliga och 
kvalitativa inrättningar för barn- och 
äldreomsorg och på så sätt omvandla 
omsorgsarbeten i hemmet till anständiga, 
långsiktiga jobb inom den offentliga 
sektorn och undvika att kvinnor tvingas 
till ofrivilligt deltidsarbete.

11. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utbyta bästa praxis och 
att fullt ut utnyttja de möjligheter till 
medfinansiering som erbjuds av 
strukturfonderna, i synnerhet 
Europeiska socialfonden, för att garantera 
bredare tillgång till förmånliga och 
kvalitativa inrättningar för barn- och 
äldreomsorg och på så sätt undvika att 
kvinnor tvingas utföra denna typ av 
sysslor informellt. Parlamentet framhåller 
dessutom behovet av att så långt möjligt 
omvandla otrygga omsorgsarbeten i 
hemmet till anständiga, långsiktiga jobb.

Or. en

Ändringsförslag 7
Britta Thomsen, Anna Záborská (PPE Skuggföredragande), Gesine Meissner 
(ALDE Skuggföredragande), Marije Cornelissen (Verts/ALE Skuggföredragande), 
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Cornelia Ernst (GUE/NGL Skuggföredragande)
Kompromissändringsförslag som ersätter ändringsförslag 46

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå ett nytt 
europeiskt avtal om regler för au pair-
tjänster och sänka åldersgränsen från 30 år 
så att vuxna familjeförsörjare i slutet av 
20-årsåldern inte kan anställas som 
au-pairer, samt betonar att au-pairer är 
unga människor på kulturellt utbyte som 
hjälper familjer med de dagliga sysslorna 
under högst fem timmar om dagen. 

12. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå ett nytt 
europeiskt avtal om regler för au pair-
tjänster, där åldersgränsen sänks från 30 år 
så att vuxna familjeförsörjare i slutet av 
20-årsåldern inte kan anställas som 
au-pairer, och där det betonas att au-
pairernas roll är att hjälpa familjer med 
de dagliga sysslorna och delta i 
familjeaktiviteter under högst 30 timmar i
veckan i syfte att öka förståelsen för 
andra kulturer och förbättra sina 
språkkunskaper.

Or. en


