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29.5.2018 B8-0238/3 

Amendamentul  3 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

în numele Comisiei pentru petiții 

Răspunsurile la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor 

pe durată determinată 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât există un cadru legislativ 

cuprinzător la nivelul UE care vizează să 

elimine riscul de precaritate în anumite 

tipuri de raporturi de muncă, cum ar fi 

Directiva privind contractele pe o durată 

determinată, Directiva privind munca pe 

fracțiune de normă, Directiva privind 

munca temporară, Directiva privind timpul 

de muncă, Directiva privind egalitate de 

tratament în ceea ce privește încadrarea în 

muncă și ocuparea forței de muncă, 

Directiva privind egalitatea de tratament a 

persoanelor și Directiva privind egalitatea 

oportunităților și egalitatea de tratament; 

G. întrucât există un cadru legislativ 

cuprinzător la nivelul UE care ar trebui să 

elimine riscul de precaritate în anumite 

tipuri de raporturi de muncă, cum ar fi 

Directiva privind contractele pe o durată 

determinată, Directiva privind munca pe 

fracțiune de normă, Directiva privind 

munca temporară, Directiva privind timpul 

de muncă, Directiva privind egalitate de 

tratament în ceea ce privește încadrarea în 

muncă și ocuparea forței de muncă, 

Directiva privind egalitatea de tratament a 

persoanelor și Directiva privind egalitatea 

oportunităților și egalitatea de tratament; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/4 

Amendamentul  4 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

în numele Comisiei pentru petiții 

Răspunsurile la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor 

pe durată determinată 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. înțelege că locurile de muncă 

precare înseamnă locurile de muncă ce se 

bazează, printre altele, pe utilizarea 

abuzivă a contractelor de angajare pe o 

perioadă determinată, fiind încălcate 

standardele internaționale privind 

condițiile de muncă, drepturile 

lucrătorilor și legislația UE; subliniază că 

munca în condiții precare presupune un 

risc mai mare de vulnerabilitate 

socioeconomică, resurse insuficiente 

pentru un trai decent și o protecție socială 

neadecvată; 

1. subliniază că munca în condiții 

precare presupune un risc mai mare de 

vulnerabilitate socioeconomică, resurse 

insuficiente pentru un trai decent și o 

protecție socială neadecvată și că, printre 

altele, o utilizare abuzivă a contractelor 

temporare de muncă generează condiții 

precare de încadrare în muncă și, 

conform standardelor internaționale 

privind condițiile de muncă și drepturile 

lucrătorilor și legislației UE, este ilegală; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/5 

Amendamentul  5 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

în numele Comisiei pentru petiții 

Răspunsurile la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor 

pe durată determinată 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. ia act de raportul Parlamentului 

European referitor la condițiile de muncă 

și locurile de muncă cu contracte precare 

și de petițiile primite și subliniază faptul 

că riscul de precaritate depinde de tipul de 

contract de muncă, dar și de următorii 

factori: 

• securitate insuficientă sau 

inexistentă a locului de muncă din cauza 

naturii nepermanente a muncii, cum ar fi 

cazul unor contracte cu fracțiune de 

normă involuntare și adesea marginale, 

și, în unele state membre, program de 

lucru neclar și sarcini de muncă care se 

schimbă din cauza muncii la cerere; 

• protecție rudimentară și lipsa unei 

protecții sociale suficiente în caz de 

concediere; 

• remunerație insuficientă pentru 

asigurarea unui nivel de trai decent; 

• drepturi de protecție socială 

inexistente sau limitate; 

• protecție împotriva discriminării 

inexistentă sau limitată; 

• perspective inexistente sau limitate 

de avansare pe piața forței de muncă sau 

de dezvoltare a carierei și de formare 
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profesională; 

• un nivel scăzut al drepturilor 

colective și drepturi limitate la 

reprezentarea colectivă; 

• un mediu de lucru care nu 

respectă standardele minime de sănătate 

și siguranță; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/6 

Amendamentul  6 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

în numele Comisiei pentru petiții 

Răspunsurile la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor 

pe durată determinată 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. îndeamnă Comisia să întreprindă 

imediat măsuri legislative pentru a trata 

efectiv practicile de angajare care duc la 

situații de precaritate; 

4. îndeamnă Comisia să întreprindă 

imediat măsuri legislative pentru a 

combate practicile de angajare care duc la 

situații de precaritate; 

Or. en 
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29.5.2018 B8-0238/7 

Amendamentul  7 

Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Ángela Vallina, Kostadinka Kuneva 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

în numele Comisiei pentru petiții 

Răspunsurile la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor 

pe durată determinată 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. subliniază că trebuie efectuate 

inspecții pentru ca lucrătorii cu contracte 

pe durată determinată sau flexibile să poată 

beneficia cel puțin de același nivel de 

protecție ca toți ceilalți lucrători; observă 

că este necesar un efort îndreptat către 

utilizarea instrumentelor existente ale OIM 

în cadrul unei campanii specifice împotriva 

muncii precare și că trebuie analizată în 

mod serios nevoia de noi instrumente 

obligatorii și măsuri legislative care să 

limiteze și să reducă munca precară și să 

scadă interesul angajatorilor față de 

contractele de muncă precare; 

10. subliniază că trebuie efectuate 

inspecții pentru ca lucrătorii cu contracte 

pe durată determinată sau flexibile să poată 

beneficia cel puțin de același nivel de 

protecție ca toți ceilalți lucrători; observă 

că este necesar un efort îndreptat către 

utilizarea instrumentelor existente ale OIM 

în cadrul unei campanii specifice împotriva 

muncii precare și că trebuie analizată în 

mod serios nevoia de noi instrumente 

obligatorii și măsuri legislative care să 

combată munca precară și să scadă 

interesul angajatorilor față de contractele 

de muncă precare; 

Or. en 

 

 


