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29.5.2018 B8-0238/3 

Amendement  3 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

Het reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het 

misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat er een integraal 

EU-wetgevingskader bestaat dat gericht is 

op de beperking van het risico op onzekere 

arbeidsomstandigheden in verband met 

bepaalde soorten dienstverbanden en onder 

meer de richtlijn inzake 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, 

de richtlijn inzake deeltijdse arbeid, de 

richtlijn inzake tijdelijke arbeid, de 

arbeidstijdenrichtlijn, de richtlijn inzake 

gelijke behandeling in arbeid en beroep, de 

richtlijn inzake gelijke behandeling van 

personen en de richtlijn inzake gelijke 

kansen en gelijke behandeling omvat; 

G. overwegende dat er een integraal 

EU-wetgevingskader bestaat dat het risico 

op onzekere arbeidsomstandigheden in 

verband met bepaalde soorten 

dienstverbanden moet beperken, en onder 

meer de richtlijn inzake 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, 

de richtlijn inzake deeltijdse arbeid, de 

richtlijn inzake tijdelijke arbeid, de 

arbeidstijdenrichtlijn, de richtlijn inzake 

gelijke behandeling in arbeid en beroep, de 

richtlijn inzake gelijke behandeling van 

personen en de richtlijn inzake gelijke 

kansen en gelijke behandeling omvat; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/4 

Amendement  4 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

Het reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het 

misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. verstaat onder onzekere 

arbeidsomstandigheden 

arbeidsomstandigheden die onder meer 

voortkomen uit het misbruik van tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten en daarmee in 

strijd zijn met de internationale normen 

voor arbeidsvoorwaarden, de 

arbeidsrechten en het EU-recht; 
onderstreept dat onzekere 

arbeidsomstandigheden een grotere kans 

op sociaaleconomische kwetsbaarheid, 

onvoldoende middelen voor het leiden van 

een degelijk bestaan en ontoereikende 

sociale bescherming met zich meebrengen; 

1. onderstreept dat onzekere 

arbeidsomstandigheden een grotere kans 

op sociaaleconomische kwetsbaarheid, 

onvoldoende middelen voor het leiden van 

een degelijk bestaan en ontoereikende 

sociale bescherming met zich meebrengen 

en dat, onder andere, misbruik van 

tijdelijke arbeidsovereenkomsten leidt tot 

onzekere arbeidsomstandigheden en 

illegaal is volgens de internationale 

normen voor arbeidsvoorwaarden, de 

arbeidsrechten en het EU-recht; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/5 

Amendement  5 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

Het reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het 

misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. neemt kennis van het verslag van 

het Parlement over 

arbeidsomstandigheden en onzeker werk 

en van de ontvangen verzoekschriften, en 

benadrukt dat het risico op onzekere 

arbeidsomstandigheden afhangt van het 

soort overeenkomst maar ook van de 

volgende factoren: 

 • weinig of geen baanzekerheid als 

gevolg van de niet-vaste aard van het 

werk, zoals het geval is bij onvrijwillige en 

vaak marginale deeltijdovereenkomsten 

en, in sommige lidstaten, onduidelijke 

werktijden en veranderlijke taken als 

gevolg van werk op aanvraag; 

 • rudimentaire ontslagbescherming 

en onvoldoende sociale bescherming bij 

ontslag; 

 • onvoldoende beloning voor een 

fatsoenlijk levenspeil; 

 • geen of beperkte 

socialezekerheidsrechten of -uitkeringen; 

 • geen of beperkte bescherming 

tegen discriminatie; 

 • geen of geringe vooruitzichten op 

een betere positie op de arbeidsmarkt of 
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loopbaanontwikkeling en opleiding; 

 • weinig collectieve rechten en 

beperkt recht op collectieve 

vertegenwoordiging van werknemers; 

 • arbeidsomstandigheden die niet 

aan de minimumregels voor veiligheid en 

gezondheid beantwoorden; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/6 

Amendement  6 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

Het reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het 

misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. verzoekt de Commissie met klem 

onmiddellijk wetgevende maatregelen te 

nemen om arbeidspraktijken die ten 

grondslag liggen aan onzekere 

werkomstandigheden op doeltreffende 

wijze aan te pakken; 

4. verzoekt de Commissie met klem 

onmiddellijk wetgevende maatregelen te 

nemen om arbeidspraktijken die ten 

grondslag liggen aan onzekere 

werkomstandigheden te bestrijden; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/7 

Amendement  7 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

Het reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het 

misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. onderstreept dat er inspecties 

moeten worden uitgevoerd, zodat 

werknemers die op basis van tijdelijke of 

flexibele arbeidsregelingen werken, ten 

minste dezelfde bescherming genieten als 

alle andere werknemers; merkt op dat er 

gericht moet worden getracht om bestaande 

instrumenten van de IAO in specifieke 

campagnes tegen onzekere 

arbeidsomstandigheden in te zetten, en dat 

er serieus moet worden nagedacht over de 

behoefte aan nieuwe bindende 

instrumenten en wettelijke maatregelen 

onzekere arbeidsomstandigheden te 

beperken en te verminderen en om 

onzekere arbeidsovereenkomsten minder 

aantrekkelijk te maken voor werkgevers; 

10. onderstreept dat er inspecties 

moeten worden uitgevoerd, zodat 

werknemers die op basis van tijdelijke of 

flexibele arbeidsregelingen werken, ten 

minste dezelfde bescherming genieten als 

alle andere werknemers; merkt op dat er 

gericht moet worden getracht om bestaande 

instrumenten van de IAO in specifieke 

campagnes tegen onzekere 

arbeidsomstandigheden in te zetten, en dat 

er serieus moet worden nagedacht over de 

behoefte aan nieuwe bindende 

instrumenten en wettelijke maatregelen om 

onzekere arbeidsomstandigheden te 

bestrijden en om onzekere 

arbeidsovereenkomsten minder 

aantrekkelijk te maken voor werkgevers; 

Or. en 

 

 


