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23.2.2016 A8-0031/1 

Amendamentul  1 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea 

forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2016 

2015/2330(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. salută faptul că analiza anuală a 

creșterii prezentată de Comisie 

evidențiază necesitatea de a acorda mai 

multă atenție echității sociale în cadrul 

noilor programe naționale de stabilitate și 

reformă, adăugând trei indicatori 

referitori la ocuparea forței de muncă 
(rata de activitate, șomajul în rândul 

tinerilor și șomajul de lungă durată) în 

procedura privind dezechilibrele 

macroeconomice; îndeamnă ca acești 

indicatori să fie puși pe același plan cu 

indicatorii existenți, astfel încât să ducă la 

analize aprofundate în statele membre 

relevante și să poată garanta o evaluare în 

detaliu a dezechilibrele lor interne, fiind 

propuse și monitorizate reforme 

economice și sociale; 

2. regretă faptul că cei trei indicatori 

sociali adăugați la Raportul privind 

mecanismul de alertă pentru 2016 (rata de 

activitate, șomajul în rândul tinerilor și 

șomajul de lungă durată) nu au un impact 

puternic și, prin urmare, riscă să nu 

împiedice degradarea în continuare a 

standardelor sociale; solicită, prin 

urmare, includerea unor indicatori sociali 

care să determine adoptarea de măsuri 

politice concrete pentru eradicarea 

sărăciei și a excluziunii sociale; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0031/2 

Amendamentul  2 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea 

forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2016 

2015/2330(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că o flexicuritate studiată cu 

atenție contribuie la evitarea fragmentării 

muncii și la promovarea menținerii 

locurilor de muncă durabile și de calitate, 

dar își exprimă îngrijorarea în legătură 

cu faptul că flexicuritatea nu a fost 

aplicată adecvat în anumite state membre; 

solicită statelor membre și Comisiei, acolo 

unde este necesar, să se asigure că 

drepturile lucrătorilor și standardele de 

securitate socială sunt garantate atunci 

când se aplică modelul flexicurității; 

invită statele membre să-și modernizeze 

legislația în materie de protecție a muncii, 

pentru a promova o mai mare stabilitate a 

locurilor de muncă, precum și siguranța 

în perioada de tranziție între două locuri 

de muncă, inclusiv printr-o cooperare mai 

intensă și mai bună între serviciile publice 

și private pentru ocuparea forței de 

muncă, acolo unde este cazul, dar și 

accesul lucrătorilor la sistemele de 

securitate socială și la drepturile în materie 

de protecție socială;observă că mai multe 

state membre au finalizat reforme care au 

avut efecte pozitive vizibile, precum 

creșterea ratei de ocupare a forței de 

muncă, dar regretă faptul că, în anumite 

20. obiectează față de încercările Comisiei 

de a reintroduce conceptul nereușit al 

flexicurității, întrucât creșterea 

flexibilității a condus la accentuarea 

fragmentării pieței muncii, la adâncirea 

precarității locurilor de muncă și la 

retransformarea muncii într-o marfă, la 

incertitudini pentru angajați, la stres 

psihologic și la îngreunarea unei 

planificări stabile a vieții și a unei vieți de 

familie decente; invită statele membre să-și 

modernizeze legislația în materie de 

protecție a muncii, pentru a garanta locuri 

de muncă de înaltă calitate, cu protecție în 

cazul concedierilor, un cadru juridic solid 

pentru drepturile sindicatelor și 

acordurile colective, servicii publice de 

înaltă calitate pentru persoanele care își 

schimbă locul de muncă, precum și 

accesul lucrătorilor la standarde ridicate 

de securitate socială și la drepturile în 

materie de protecție socială; invită Comisia 

să intensifice monitorizarea practicii 

abuzive a contractelor succesive pe durată 

determinată, atât în sectorul public, cât și în 

cel privat; 
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cazuri, reformele pieței forței de muncă 

au favorizat flexibilitatea în detrimentul 

securității, conducând la precaritate și la 

o lipsă a protecției locurilor de muncă; 
invită Comisia să intensifice monitorizarea 

practicii abuzive a contractelor succesive 

pe durată determinată și a altor contracte 

atipice, atât în sectorul public, cât și în cel 

privat; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea 

forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2016 

2015/2330(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 58 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

58. invită Comisia și statele membre să 

coopereze pentru eliminarea obstacolelor 

din calea mobilității neîngrădite a forței de 

muncă, întrucât libera circulație este un 

drept fundamental în UE, și să acționeze 

pentru a crește, pe de o parte, rata 

ocupării forței de muncă și pentru a 

asigura, pe de altă parte, că lucrătorii 

mobili din UE beneficiază de un 

tratament echivalent cu cel aplicabil 

lucrătorilor naționali și sunt protejați 

împotriva abuzurilor și a discriminării, 

garantând totodată că drepturile lor 

sociale și de încadrare în muncă sunt 

respectate; 

58. invită Comisia și statele membre să 

coopereze pentru eliminarea obstacolelor 

din calea mobilității voluntare, bazate pe 

drepturi și protecție socială a forței de 

muncă, garantând tratarea corectă a 

lucrătorilor mobili din UE; prin urmare, 

solicită punerea deplină în aplicare a 

principiului remunerării egale pentru 

muncă egală (și muncă cu valoare egală) 

la același loc de muncă, precum și 

respectarea deplină a acordurilor 

colective; respinge orice încercare a 

guvernelor statelor membre sau a 

Comisiei de a-i discrimina pe lucrătorii 

din UE sau din țările terțe excluzându-i 

de la prestațiile pentru exercitarea unei 

activități profesionale; respinge orice 

încercare de revizuire a Regulamentelor 

(CE) nr. 883/2004 și nr. (CE) 987/2009 în 

sensul reducerii accesului cetățenilor din 

UE și AELS la prestații sociale; 

Or. en 

 

 


