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Alteração  8 

Mara Bizzotto 

em nome do Grupo ENF 

 

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 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5.  Está a par da proposta da Comissão 

relativa à criação de uma Autoridade 

Europeia de Trabalho e solicita que essa 

autoridade seja dotada de recursos 

próprios suficientes, sem estar sujeita à 

transferência de recursos a partir de 

outros organismos importantes; insta a 

Comissão a intensificar os seus esforços 

para pôr termo às cláusulas abusivas nos 

contratos de trabalho, abordando, para tal, 

todos os abusos e todas as lacunas; regista 

a nova proposta de diretiva relativa a 

condições de trabalho transparentes e 

previsíveis, que tem por objetivo criar 

novos direitos para todos os trabalhadores, 

em particular com vista a melhorar as 

condições de trabalho dos trabalhadores de 

novas e atípicas formas de emprego, 

limitando, simultaneamente, os encargos 

para os empregadores e mantendo a 

adaptabilidade do mercado de trabalho; 

5. Está a par da proposta da Comissão 

relativa à criação de uma Autoridade 

Europeia de Trabalho, mas não a 

considera uma solução adequada que 

obedeça ao princípio da subsidiariedade, 

uma vez que a legislação laboral e salarial 

é da competência exclusiva dos 

Estados-Membros; insta a Comissão a 

intensificar os seus esforços para pôr termo 

às cláusulas abusivas nos contratos de 

trabalho, abordando, para tal, todos os 

abusos e todas as lacunas; regista a nova 

proposta de diretiva relativa a condições de 

trabalho transparentes e previsíveis, que 

tem por objetivo criar novos direitos para 

todos os trabalhadores, em particular com 

vista a melhorar as condições de trabalho 

dos trabalhadores de novas e atípicas 

formas de emprego, limitando, 

simultaneamente, os encargos para os 

empregadores e mantendo a adaptabilidade 

do mercado de trabalho; 

Or. en 

 

 


