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Amendamentul  8 

Mara Bizzotto 

în numele Grupului ENF 

 

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 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5.  ia act de propunerea Comisiei de a 

se crea o autoritate europeană în domeniul 

muncii și solicită ca această autoritate să 

beneficieze de un buget propriu suficient, 

fără ca resursele respective să fie 

transferate de la alte organisme 

importante; invită Comisia să-și intensifice 

eforturile de eliminare a clauzelor abuzive 

din contractele de muncă, eliminând toate 

abuzurile și lacunele; ia act de noua 

propunere de directivă privind transparența 

și previzibilitatea condițiilor de muncă, al 

cărei scop este instituirea de noi drepturi 

pentru toți lucrătorii, îndeosebi în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de muncă pentru 

lucrătorii angajați în noi forme de muncă și 

la locuri de muncă atipice, limitând 

totodată sarcina ce le revine angajatorilor și 

menținând capacitatea de adaptare a pieței 

forței de muncă; 

5. ia act de propunerea Comisiei de a 

se crea o autoritate europeană în domeniul 

muncii, însă nu consideră că acest demers 

constituie o soluție corespunzătoare care 

ar respecta principiul subsidiarității, 

deoarece legislația în domeniul muncii și 

al salarizării reprezintă o competență 

exclusivă a statelor membre; invită 

Comisia să-și intensifice eforturile de 

eliminare a clauzelor abuzive din 

contractele de muncă, eliminând toate 

abuzurile și lacunele; ia act de noua 

propunere de directivă privind transparența 

și previzibilitatea condițiilor de muncă, al 

cărei scop este instituirea de noi drepturi 

pentru toți lucrătorii, îndeosebi în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de muncă pentru 

lucrătorii angajați în noi forme de muncă și 

la locuri de muncă atipice, limitând 

totodată sarcina ce le revine angajatorilor și 

menținând capacitatea de adaptare a pieței 

forței de muncă; 

Or. en 

 

 


