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29.5.2018 B8-0238/3 

Predlog spremembe  3 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Ángela 

Vallina, Kostadinka Kuneva 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

v imenu Odbora za peticije 

o odgovorih na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen 

čas 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker EU razpolaga s celovitim 

okvirom zakonodaje, katerega cilj je 

omejiti tveganja, ki jih prinaša prekarnost 

nekaterih oblik delovnih razmerij; v to 

zakonodajo spadajo direktiva o pogodbah 

za določen čas, direktiva o delu s krajšim 

delovnim časom, direktiva o začasni 

zaposlitvi, direktiva o delovnem času, 

direktiva o enakem obravnavanju pri 

zaposlovanju in delu, direktiva o enakem 

obravnavanju oseb in direktiva o enakih 

možnostih in enakem obravnavanju; 

G. ker EU razpolaga s celovitim 

okvirom zakonodaje, ki bi moral omejiti 

tveganja, ki jih prinaša prekarnost 

nekaterih oblik delovnih razmerij; v to 

zakonodajo spadajo direktiva o pogodbah 

za določen čas, direktiva o delu s krajšim 

delovnim časom, direktiva o začasni 

zaposlitvi, direktiva o delovnem času, 

direktiva o enakem obravnavanju pri 

zaposlovanju in delu, direktiva o enakem 

obravnavanju oseb in direktiva o enakih 

možnostih in enakem obravnavanju; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/4 

Predlog spremembe  4 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Ángela 

Vallina, Kostadinka Kuneva 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

v imenu Odbora za peticije 

o odgovorih na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen 

čas 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. meni, da prekarna zaposlitev 

pomeni zaposlitev, ki med drugim izhaja iz 

zlorabe pogodbe o zaposlitvi za določen 

čas, kar je v nasprotju z mednarodnimi 

standardi na področju delovnih razmer, 

pravic delavcev in prava EU; poudarja, da 

so prekarno zaposleni bolj izpostavljeni 

socialno-ekonomski ranljivosti ter imajo 

premalo sredstev za dostojno življenje in 

nezadostno socialno zaščito; 

1. poudarja, da so prekarno zaposleni 

bolj izpostavljeni socialno-ekonomski 

ranljivosti ter imajo premalo sredstev za 

dostojno življenje in nezadostno socialno 

zaščito, zlorabe pogodb o zaposlitvi za 

določen čas pa med drugim ustvarjajo 

prekarne razmere in so po mednarodnih 

standardih o delovnih pogojih in pravicah 

delavcev ter pravu EU nezakonite; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/5 

Predlog spremembe  5 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Ángela 

Vallina, Kostadinka Kuneva 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

v imenu Odbora za peticije 

o odgovorih na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen 

čas 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  2a. je seznanjen s poročilom 

Parlamenta o delovnih pogojih in 

prekarni zaposlitvi ter prejetimi peticijami 

in poudarja, da je tveganje prekarnosti 

odvisno od vrste pogodbe, pa tudi od 

naslednjih dejavnikov: 

• majhne ali neobstoječe varnosti 

zaposlitve zaradi nestalne narave dela, kar 

je značilno za neprostovoljne in pogosto 

postranske pogodbe za krajši delovni čas, 

v nekaterih državah članicah pa tudi 

nejasno določenega delovnega časa in 

spremenljivih delovnih nalog zaradi dela 

na zahtevo, 

• nepopolne zaščite pred 

odpuščanjem in nezadostne socialne 

zaščite v primeru odpovedi delovnega 

razmerja, 

• nezadostnega plačila za dostojno 

življenje, 

• neobstoječih ali le omejenih pravic 

do socialne zaščite oziroma 

socialnovarstvenih prejemkov, 

• neobstoječe ali le omejene zaščite 

pred diskriminacijo, 

• neobstoječe ali le omejene zaščite 
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pred diskriminacijo, 

• nizke ravni kolektivnih pravic in 

omejenih pravic do kolektivnega 

zastopanja, 

• delovnega okolja, ki ne izpolnjuje 

minimalnih zdravstvenih in varnostnih 

standardov; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/6 

Predlog spremembe  6 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Ángela 

Vallina, Kostadinka Kuneva 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

v imenu Odbora za peticije 

o odgovorih na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen 

čas 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo, naj nemudoma 

sprejme zakonodajne ukrepe, ki bodo 

učinkovito urejali zaposlitvene prakse, ki 

vodijo v prekarnost; 

4. poziva Komisijo, naj nemudoma 

sprejme zakonodajne ukrepe, ki bodo 

odpravili zaposlitvene prakse, ki vodijo v 

prekarnost; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/7 

Predlog spremembe  7 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Ángela 

Vallina, Kostadinka Kuneva 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

v imenu Odbora za peticije 

o odgovorih na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen 

čas 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poudarja, da je treba zagotoviti 

inšpekcijske preglede, ki bi delavcem z 

začasno ali prožno pogodbeno ureditvijo 

omogočili vsaj enako raven varstva kot 

vsem drugim delavcem; ugotavlja, da si je 

treba ciljno prizadevati za uporabo 

obstoječih instrumentov Mednarodne 

organizacije dela v posebni kampanji proti 

prekarnim zaposlitvam in da bi bilo treba 

resno preučiti potrebo po novih 

zavezujočih instrumentih in pravnih 

ukrepih, s katerimi bi omejili in zmanjšali 

prekarne zaposlitve, pogodbe za take 

zaposlitve pa bi bile za delodajalce manj 

zanimive; 

10. poudarja, da je treba zagotoviti 

inšpekcijske preglede, ki bi delavcem z 

začasno ali prožno pogodbeno ureditvijo 

omogočili vsaj enako raven varstva kot 

vsem drugim delavcem; ugotavlja, da si je 

treba ciljno prizadevati za uporabo 

obstoječih instrumentov Mednarodne 

organizacije dela v posebni kampanji proti 

prekarnim zaposlitvam in da bi bilo treba 

resno preučiti potrebo po novih 

zavezujočih instrumentih in pravnih 

ukrepih, s katerimi bi odpravili prekarne 

zaposlitve, pogodbe za take zaposlitve pa 

bi bile za delodajalce manj zanimive; 

Or. en 

 

 


