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29.5.2018 B8-0238/1 

Alteração  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Resposta às petições sobre a luta contra a precariedade e a utilização abusiva de contratos a 

termo certo 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que, ao longo dos 

anos, vários Estados-Membros têm 

registado um aumento significativo do 

número de contratos de trabalho 

temporários e atípicos, tanto no setor 

público, como privado, num quadro 

jurídico em que a sucessão de um elevado 

número de contratos de trabalho a termo 

não pode ser adequadamente evitada nem 

sancionada devido à ausência de medidas 

corretivas eficazes e proporcionadas; 

considerando que esta situação prejudicou 

a integridade da legislação laboral europeia 

e a jurisprudência do Tribunal de Justiça da 

União Europeia;  

F. Considerando que, ao longo dos 

anos, vários Estados-Membros têm 

registado um aumento significativo do 

número de contratos de trabalho 

temporários e atípicos, tanto no setor 

público, como privado, num quadro 

jurídico em que o recurso abusivo a 

contratos de trabalho a termo não pode ser 

adequadamente evitado nem sancionado 

devido à ausência de medidas corretivas 

eficazes e proporcionadas; considerando 

que esta situação prejudicou a integridade 

da legislação laboral europeia e a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça da 

União Europeia; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/2 

Alteração  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

em nome da Comissão das Petições 

Resposta às petições sobre a luta contra a precariedade e a utilização abusiva de contratos a 

termo certo  

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Sublinha que as inspeções devem 

garantir que os trabalhadores sujeitos a 

disposições contratuais temporárias ou 

flexíveis beneficiem, pelo menos, do 

mesmo nível de proteção que todos os 

outros trabalhadores; observa que é 

necessário empreender esforços para 

utilizar os instrumentos existentes da OIT 

no âmbito de uma campanha específica 

contra o trabalho precário, e que se deve 

conferir especial atenção à necessidade de 

adotar novos instrumentos vinculativos e 

novas medidas legislativas que restrinjam 

o recurso ao trabalho precário e tornem os 

contratos de trabalho precário menos 

atrativos para os empregadores;  

10. Sublinha que as inspeções devem 

garantir que os trabalhadores sujeitos a 

disposições contratuais temporárias ou 

flexíveis beneficiem, pelo menos, do 

mesmo nível de proteção que todos os 

outros trabalhadores; observa que é 

necessário empreender esforços para 

utilizar os instrumentos existentes da OIT 

no âmbito de uma campanha específica 

contra o trabalho precário, e que se deve 

conferir especial atenção à necessidade de 

adotar novos instrumentos vinculativos e 

novas medidas legislativas que ponham 

termo ao trabalho precário; 

Or. en 

 

 


