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Betænkning A9-0233/2020
Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling
(2020/2084(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. er overbevist om, at en 
forvaltningsramme for et socialt og 
bæredygtigt Europa bør forankres i 
følgende reformer: integration af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
en protokol om sociale fremskridt i 
traktaterne, der beskytter de sociale 
rettigheder på samme niveau som de 
økonomiske friheder i det indre marked 
og vedtagelse af en pagt om bæredygtig 
udvikling og sociale fremskridt, som gør 
sociale og bæredygtige mål obligatoriske 
for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling; mener desuden, at 
semesterprocessen bør følge 
fællesskabsmetoden og aftales mellem 
Rådet og Europa-Parlamentet, mens flere 
socialpolitiske områder bør falde ind 
under den kvalificerede flertalsproces, 
navnlig ikkeforskelsbehandling, social 
beskyttelse af arbejdstagere (undtagen 
grænseoverskridende situationer, 
beskyttelse af arbejdstagere, hvor deres 
ansættelseskontrakt opsiges, repræsentation 
og kollektivt forsvar af arbejdstagernes og 
arbejdsgivernes interesser og 
ansættelsesvilkårene for 
tredjelandsstatsborgere, der har lovligt 
ophold i EU;

6. er overbevist om, at en 
forvaltningsramme for et socialt og 
bæredygtigt Europa bør forankres i 
følgende reformer: gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
vedtagelse af en pagt om bæredygtig 
udvikling og sociale fremskridt med 
sociale og bæredygtige mål for at nå FN's 
mål for bæredygtig udvikling; mener 
desuden, at medlemsstaterne skal sikre 
bedre gennemførelse af de 
landespecifikke henstillinger i 
semesterprocessen i overensstemmelse 
med målene i pagten og lægge mere vægt 
på socialpolitiske områder, navnlig 
ikkeforskelsbehandling, social beskyttelse 
af arbejdstagere (undtagen 
grænseoverskridende situationer), 
beskyttelse af arbejdstagere, hvor deres 
ansættelseskontrakt opsiges, repræsentation 
og kollektivt forsvar af arbejdstagernes og 
arbejdsgivernes interesser og 
ansættelsesvilkårene for 
tredjelandsstatsborgere, der har lovligt 
ophold i EU;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. opfordrer Kommissionen til at 
revidere EU-direktivet om offentlige 
udbud for at tilvejebringe 
fortrinsbehandling af virksomheder, som 
overholder kollektive overenskomster; 
opfordrer ligeledes Kommissionen til at 
styrke den sociale klausul og til at 
udelukke licitationer fra virksomheder, 
som har været involveret i kriminel 
aktivitet eller ødelæggelse af faglig 
organisering eller afvist at indgå i 
kollektive overenskomstforhandlinger for 
at sikre, at offentlige midler anvendes til at 
investere i dem, der inddrager retfærdig 
omstilling, med det formål at fremme 
kollektive overenskomster og øge 
organiseringsgraden i fagforeninger; mener 
desuden, at al økonomisk EU-støtte til 
virksomheder bør betinges af, at de 
overholder de gældende arbejds- og 
ansættelsesvilkår og/eller arbejdsgiveres 
forpligtelser i henhold til de relevante 
kollektive overenskomster; opfordrer 
indtrængende Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at offentlige 
tjenester, uanset om disse forvaltes af 
private eller af det offentlige, sørger for 
ordentlige arbejdsvilkår for deres ansatte 
og navnlig overholder friheden til at 
forhandle og indgå kollektive 
sektoroverenskomster eller 
virksomhedsaftaler og retten til passende 

20. opfordrer Kommissionen til kraftigt 
at håndhæve den sociale klausul i det 
eksisterende EU-direktiv om offentlige 
udbud og undersøge behovet for at 
revidere dette direktiv med henblik på at 
styrke den sociale klausul og sikre, at 
offentlige midler anvendes til bl.a. at 
investere i retfærdig omstilling og 
virksomheder, der fremmer kollektive 
overenskomster og øger 
organiseringsgraden i fagforeninger; mener 
desuden, at al økonomisk EU-støtte til 
virksomheder bør støtte overholdelse af de 
gældende arbejds- og ansættelsesvilkår 
og/eller arbejdsgiveres forpligtelser i 
henhold til de relevante kollektive 
overenskomster; opfordrer indtrængende 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
sikre, at offentlige tjenester, uanset om 
disse forvaltes af private eller af det 
offentlige, sørger for ordentlige 
arbejdsvilkår for deres ansatte og navnlig 
overholder friheden til at forhandle og 
indgå kollektive sektoroverenskomster 
eller virksomhedsaftaler og retten til 
passende lønninger;
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Punkt 24

Forslag til beslutning Ændringsforslag

24. er bekymret for det større antal 
arbejdstagere med usikre og utraditionelle 
ansættelsesvilkår, proformaselvstændige og 
arbejdstagere med ansættelse uden et fast 
timetal, herunder i nationale offentlige 
forvaltninger; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at arbejde hen imod 
målet om at afskaffe ufrivillig midlertidig 
beskæftigelse og ufrivillig 
deltidsbeskæftigelse inden 2030 og nå 
målet om, at 80 % af de arbejdspladser, der 
skabes, skal være mellem- eller højtbetalte 
og koncentreret i bæredygtige sektorer; 
opfordrer indtrængende Kommissionen 
og medlemsstaterne til at afskaffe praksis 
med ansættelse uden et fast timetal og 
proformaselvstændige;

24. er bekymret for det større antal 
arbejdstagere med usikre ansættelsesvilkår, 
proformaselvstændige og arbejdstagere 
med ansættelse uden et fast timetal, 
herunder i nationale offentlige 
forvaltninger; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at arbejde hen imod 
målet om at afskaffe ufrivillig midlertidig 
beskæftigelse og ufrivillig 
deltidsbeskæftigelse inden 2030 og nå 
målet om, at flertallet af de arbejdspladser, 
der skabes, skal være mellem- eller 
højtbetalte og koncentreret i bæredygtige 
sektorer;

Or. en
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Punkt 27
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27. anerkender, at retfærdigt og socialt 
bæredygtigt arbejde og reel 
medbestemmelse ved fastlæggelse af 
arbejdsvilkår er mere vigtigt end 
nogensinde på digitale platforme og i alle 
andre sektorer, og at arbejdstagerne skal 
have demokratisk indflydelse på 
tilrettelæggelsen af arbejdet; understreger, 
at fordelene ved digitaliseringen skal deles 
bredt og ligeligt, og at arbejdstagere i den 
digitale sektor skal have de samme 
rettigheder og arbejdsvilkår som 
arbejdstagere i andre sektorer; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå et direktiv om 
anstændige arbejdsvilkår og rettigheder i 
den digitale økonomi, som omfatter alle 
arbejdstagere, heriblandt ikke-
standardmæssige arbejdstagere med 
atypiske kontrakter, arbejdstagere i 
platformvirksomheder og selvstændige; 
opfordrer Kommissionen til i dette direktiv 
at sikre, at platformvirksomheder 
overholder gældende national lovgivning 
og EU-lovgivning, afklare den 
beskæftigelsesstatus, som platformbaserede 
arbejdstagere har i kraft af en afkræftelig 
formodning om et ansættelsesforhold, og 
sikre deres arbejdsvilkår, sociale 
beskyttelse og sikkerhed samt deres ret til 
at organisere sig, være repræsenteret af 
fagforeninger og forhandle kollektive 
overenskomster, herunder for de 

27. anerkender, at retfærdigt og socialt 
bæredygtigt arbejde og reel 
medbestemmelse ved fastlæggelse af 
arbejdsvilkår er mere vigtigt end 
nogensinde på digitale platforme og i alle 
andre sektorer, og at arbejdstagerne skal 
have demokratisk indflydelse på 
tilrettelæggelsen af arbejdet; understreger, 
at fordelene ved digitaliseringen skal deles 
bredt og ligeligt, og at arbejdstagere i den 
digitale sektor skal have de samme 
rettigheder og arbejdsvilkår som 
arbejdstagere i andre sektorer; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå et direktiv om 
anstændige arbejdsvilkår og rettigheder i 
den digitale økonomi, som omfatter alle 
arbejdstagere, opfordrer Kommissionen til 
i dette direktiv at sikre, at 
platformvirksomheder overholder 
gældende national lovgivning og EU-
lovgivning, afklare den 
beskæftigelsesstatus, som platformbaserede 
arbejdstagere har, og sikre deres 
arbejdsvilkår, sociale beskyttelse og 
sikkerhed samt deres ret til at organisere 
sig og forhandle kollektive 
overenskomster, herunder for de 
selvstændige; glæder sig over 
Kommissionens nylige offentlige høring 
om selvstændige enkeltpersoner og 
platforme, der havde til formål at vurdere, 
om det er nødvendigt at vedtage en 
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selvstændige; opfordrer indtrængende 
Kommissionen til at foretage en målrettet 
revision af EU's konkurrencelovgivning for 
at muliggøre kollektiv prisfastsættelse for 
selvstændigt erhvervsdrivende med usikre 
vilkår med det formål at sikre en bedre 
balance i forhandlingskraft og et mere 
retfærdigt indre marked;

målrettet revision af EU's 
konkurrencelovgivning for at gøre det 
muligt for soloselvstændige at forene sig 
og indgå kollektive overenskomster, og 
over, at den har til hensigt om nødvendigt 
at foreslå lovgivningsmæssige ændringer; 
afventer offentliggørelsen af 
konsekvensanalysen med de første 
valgmuligheder for fremtidige tiltag;

Or. en


