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Amendement  8 

Mara Bizzotto 

namens de ENF-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

namens de Commissie verzoekschriften 

Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het 

misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd  

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5.  neemt kennis van het voorstel van 

de Commissie tot oprichting van een 

Europese arbeidsautoriteit (ELA) en pleit 

voor een toereikende, eigen begroting 

voor deze autoriteit waarvoor geen 

middelen uit de begrotingen van andere 

belangrijke organen hoeven te worden 

overgeheveld; verzoekt de Commissie haar 

inspanningen om een einde te maken aan 

oneerlijke voorwaarden in 

arbeidsovereenkomsten te intensiveren 

door alle vormen van misbruik aan te 

pakken en alle mazen te dichten; neemt 

kennis van het nieuwe voorstel voor een 

richtlijn betreffende transparante en 

voorspelbare arbeidsvoorwaarden, met als 

doel voor alle werknemers nieuwe rechten 

vast te stellen, en met name de 

arbeidsvoorwaarden voor werknemers die 

nieuwe en niet-standaardvormen van werk 

verrichten te verbeteren, alsmede de lasten 

voor werkgevers te beperken en het 

aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt 

te handhaven; 

5. neemt kennis van het voorstel van 

de Commissie tot oprichting van een 

Europese arbeidsautoriteit (ELA), maar 

acht het niet een passende oplossing die 

voldoet aan het subsidiariteitsbeginsel, 

omdat de arbeids- en loonwetgeving tot de 

exclusieve bevoegdheid van de lidstaten 

behoren; verzoekt de Commissie haar 

inspanningen om een einde te maken aan 

oneerlijke voorwaarden in 

arbeidsovereenkomsten te intensiveren 

door alle vormen van misbruik aan te 

pakken en alle mazen te dichten; neemt 

kennis van het nieuwe voorstel voor een 

richtlijn betreffende transparante en 

voorspelbare arbeidsvoorwaarden, met als 

doel voor alle werknemers nieuwe rechten 

vast te stellen, en met name de 

arbeidsvoorwaarden voor werknemers die 

nieuwe en niet-standaardvormen van werk 

verrichten te verbeteren, alsmede de lasten 

voor werkgevers te beperken en het 

aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt 

te handhaven; 

Or. en 

 

 


