
AM\1005553RO.doc PE521.490v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

2013/2112(INI)

14.10.2013

AMENDAMENTELE
1 - 221

Proiect de raport
Jutta Steinruck
(PE516.942v01-00)

referitor la inspecțiile eficiente la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă în Europa
(2013/2112(INI))



PE521.490v01-00 2/108 AM\1005553RO.doc

RO

AM_Com_NonLegReport



AM\1005553RO.doc 3/108 PE521.490v01-00

RO

Amendamentul 1
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Referirea 33 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

� având în vedere Rezoluția sa din 
23 mai 2013 referitoare la condițiile de 
muncă și standardele de sănătate și de 
siguranță în urma incendiilor ce au avut 
loc recent în mai multe fabrici și a 
prăbușirii unei clădiri în Bangladesh1,
__________________
1 P7_TA(2013)0230.

Or. de

Amendamentul 2
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât inspecțiile la locul de muncă au 
un rol esențial în ceea ce privește 
protejarea drepturilor lucrătorilor, 
împiedicarea practicilor de muncă abuzive
și promovarea unei creșteri economice 
echitabile și sociale, deoarece contribuie la 
plata efectivă a salariilor și a contribuțiilor 
la asigurările sociale și astfel la creșterea 
veniturilor din impozite și a veniturilor 
caselor de asigurări sociale;

A. întrucât inspecțiile la locul de muncă au 
un rol esențial în ceea ce privește 
protejarea drepturilor lucrătorilor, 
împiedicarea încălcării normelor de 
protecție a muncii și promovarea unei 
creșteri economice echitabile și sociale, 
deoarece contribuie la plata efectivă a 
salariilor și a contribuțiilor la asigurările 
sociale și astfel la creșterea veniturilor din 
impozite și a veniturilor caselor de 
asigurări sociale;

Or. fi
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Amendamentul 3
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât inspecțiile la locul de muncă au 
un rol esențial în ceea ce privește 
protejarea drepturilor lucrătorilor, 
împiedicarea practicilor de muncă abuzive 
și promovarea unei creșteri economice 
echitabile și sociale, deoarece contribuie la 
plata efectivă a salariilor și a contribuțiilor 
la asigurările sociale și astfel la creșterea 
veniturilor din impozite și a veniturilor 
caselor de asigurări sociale;

A. întrucât inspecțiile la locul de muncă au 
un rol esențial în ceea ce privește 
protejarea drepturilor lucrătorilor, 
asigurarea standardelor de sănătate și 
siguranță și combaterea mediilor de lucru 
nesigure, precum și împiedicarea 
practicilor de muncă abuzive și 
promovarea unei creșteri economice 
echitabile și sociale, deoarece contribuie la 
plata efectivă a salariilor și a contribuțiilor 
la asigurările sociale și astfel la creșterea 
veniturilor din impozite și a veniturilor 
caselor de asigurări sociale;

Or. en

Amendamentul 4
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât inspecțiile la locul de muncă au 
un rol esențial în ceea ce privește 
protejarea drepturilor lucrătorilor, 
împiedicarea practicilor de muncă abuzive 
și promovarea unei creșteri economice 
echitabile și sociale, deoarece contribuie la 
plata efectivă a salariilor și a contribuțiilor 
la asigurările sociale și astfel la creșterea 
veniturilor din impozite și a veniturilor 
caselor de asigurări sociale;

A. întrucât inspecțiile la locul de muncă au 
un rol esențial în ceea ce privește 
protejarea drepturilor lucrătorilor, 
împiedicarea practicilor de muncă abuzive, 
creșterea nivelului sănătății și siguranței 
la locul de muncă și promovarea unei 
creșteri economice echitabile și sociale, 
deoarece contribuie la plata efectivă a 
salariilor și a contribuțiilor la asigurările 
sociale și astfel la creșterea veniturilor din 
impozite și a veniturilor caselor de 
asigurări sociale;

Or. en
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Amendamentul 5
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât inspecțiile la locul de muncă au 
un rol esențial în ceea ce privește 
protejarea drepturilor lucrătorilor, 
împiedicarea practicilor de muncă abuzive 
și promovarea unei creșteri economice 
echitabile și sociale, deoarece contribuie la 
plata efectivă a salariilor și a contribuțiilor 
la asigurările sociale și astfel la creșterea 
veniturilor din impozite și a veniturilor 
caselor de asigurări sociale;

A. întrucât inspecțiile la locul de muncă au 
un rol esențial în ceea ce privește 
protejarea drepturilor lucrătorilor, 
împiedicarea practicilor de muncă abuzive 
și promovarea unei creșteri economice 
echitabile și sociale, deoarece contribuie la 
plata efectivă a salariilor și a contribuțiilor 
la asigurările sociale și astfel la creșterea 
veniturilor din impozite și a veniturilor 
caselor de asigurări sociale, garantând 
accesul lucrătorilor la asigurări sociale, 
cum ar fi asigurările de sănătate, de 
accidente de muncă și de pensii;

Or. fr

Amendamentul 6
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât statele membre utilizează o 
gamă variată de modele pentru efectuarea 
diferitelor inspecții specifice la locul de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 7
Philippe Boulland
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Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât inspecțiile la locul de muncă 
devin tot mai necesare în contextul 
detașării lucrătorilor în Europa;

Or. fr

Amendamentul 8
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât inspecțiile la locul de muncă 
joacă un rol fundamental în asigurarea 
exercitării drepturilor, garantând 
respectarea legii, cunoașterea drepturilor 
și a obligațiilor de către cei implicați și 
prevenirea accidentelor și a abuzurilor;

Or. en

Amendamentul 9
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât inspecțiile la locul de muncă 
vizează atât respectarea legilor și 
reglementărilor uzuale, de exemplu în 
ceea ce privește timpul de lucru, pauzele 
etc., cât și întregul domeniu al ocupării 
forței de muncă și protecției sănătății; 
întrucât inspecțiile trebuie să se axeze 
într-un mod mai eficient, în prezent și pe 
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viitor, pe respectarea reglementărilor nu 
numai în cazul contractelor de muncă cu 
normă întreagă pe durată nedeterminată, 
ci și în cazul contractelor cu caracter 
temporar și atipic, precum activitățile cu 
fracțiune de normă și pe termen scurt, 
activitățile interimare și transfrontaliere, 
inclusiv cele efectuate de lucrători 
detașați, dar și pe reducerea utilizării de 
lucrători independenți în situații 
frauduloase de false activități 
independente sau detașări, asociate în 
numeroase situații firmelor de tip „cutie 
poștală” și/sau activităților pe bază de 
contract interimar;

Or. de

Amendamentul 10
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât inspecțiile la locul de muncă 
ar trebui să poată fi efectuate și în 
parteneriat cu întreprinderile;

Or. fr

Amendamentul 11
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât, prin contractare și 
subcontractare, apelând la furnizori 
externi și prin detașarea la nivel mondial 
a proceselor de producție subordonate, 
companiile deleagă altor unități, unora 
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mai precare în majoritatea cazurilor, 
responsabilitatea pentru condițiile de 
muncă și protecția siguranței și sănătății 
la locul de muncă în cadrul lanțurilor 
regionale, naționale, europene și 
internaționale de producție;

Or. de

Amendamentul 12
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât este necesară consolidarea 
inspecțiilor la locul de muncă în cadrul 
IMM-urilor și al micilor șantiere de 
construcții;

Or. fr

Amendamentul 13
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât responsabilitatea companiilor 
multinaționale pentru condițiile de 
muncă, viață și sănătate ale lucrătorilor 
care produc bunuri și prestează servicii 
nu încetează la ușa magazinului sau la 
poarta fabricii și nu poate fi garantată 
exclusiv prin acorduri privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor;

Or. de
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Amendamentul 14
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât munca nedeclarată are efecte 
negative asupra economiei statelor membre 
și a viabilității financiare a modelului 
social european și subminează finanțarea și 
structura contribuțiilor sociale și a 
serviciilor publice;

B. întrucât munca nedeclarată are efecte 
negative asupra economiilor statelor 
membre și a viabilității financiare a 
modelului social european și subminează 
finanțarea și structura contribuțiilor sociale 
și a serviciilor publice;

Or. fr

Amendamentul 15
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât munca nedeclarată are efecte 
negative asupra economiei statelor membre 
și a viabilității financiare a modelului 
social european și subminează finanțarea și 
structura contribuțiilor sociale și a 
serviciilor publice;

B. întrucât munca nedeclarată are efecte 
negative asupra economiei statelor membre 
și a viabilității financiare a modelului 
social european și subminează finanțarea și 
structura contribuțiilor sociale și a 
serviciilor publice și generează 
nesiguranță, vulnerabilitate și sărăcie 
pentru persoanele vizate, atât pe perioada 
în care se află în câmpul muncii, cât și la 
bătrânețe;

Or. de

Amendamentul 16
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât inspectorii de muncă au un 
rol deosebit de important în protejarea 
drepturilor lucrătorilor, în prevenirea 
abuzurilor și în promovarea dezvoltării 
economice și sociale;

Or. de

Amendamentul 17
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât unul dintre efectele crizei 
economice a constat în creșterea 
sarcinilor de muncă și a presiunii asupra 
lucrătorilor, în special prin modificarea 
programului de lucru și întrucât, prin 
urmare, trebuie să se intensifice eforturile 
de monitorizare a condițiilor de muncă;

Or. de

Amendamentul 18
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât externalizarea activităților 
prin subcontractare și locuri de muncă 
interimare presupune adeseori o mână de 
lucru mai puțin calificată și relații de 
muncă discontinue, făcând mai dificilă 
identificarea responsabilității în ceea ce 
privește dispozițiile în materie de sănătate 
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și siguranță la locul de muncă (SSM);

Or. fr

Amendamentul 19
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât apar în permanență noi tipuri 
de raporturi de muncă, iar acestea sunt 
dificil de integrat în reglementările 
existente;

Or. de

Amendamentul 20
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât există consecințe negative 
indirecte pentru lucrătorii angajați ilegal, 
cum ar fi lipsa accesului la formare, teama 
de a nu a suferi un accident sau de a fi 
prinși, ceea ce afectează ulterior 
productivitatea societăților și economia în 
general;

C. întrucât există consecințe negative 
indirecte pentru lucrătorii angajați ilegal, 
cum ar fi lipsa accesului la informații, la 
sănătate la locul de muncă, la formare, 
teama de a nu a suferi un accident sau de a 
fi prinși, ceea ce afectează ulterior 
productivitatea societăților și economia în 
general;

Or. fr

Amendamentul 21
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât există consecințe negative 
indirecte pentru lucrătorii angajați ilegal, 
cum ar fi lipsa accesului la formare, teama 
de a nu a suferi un accident sau de a fi 
prinși, ceea ce afectează ulterior 
productivitatea societăților și economia în 
general;

C. întrucât există consecințe negative 
indirecte pentru lucrătorii angajați ilegal, 
cum ar fi lipsa accesului la formare, teama 
de a nu a suferi un accident sau de a fi 
prinși, ceea ce afectează ulterior 
productivitatea societăților și economia în 
general, dar și consecințe pe termen lung, 
precum lipsa dreptului la pensie pentru 
limită de vârstă sau un cuantum foarte 
scăzut al beneficiilor de pensie, ceea ce 
generează un risc ridicat de sărăcie;

Or. en

Amendamentul 22
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât munca nedeclarată duce la 
denaturarea concurenței pe piața internă, 
deoarece astfel se creează o concurență 
neloială față de alte state și întreprinderi;

D. întrucât munca nedeclarată duce la 
denaturarea concurenței pe piața internă, 
deoarece astfel se creează o concurență 
neloială față de alte întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 23
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât există o legătură intrinsecă 
între consolidarea unei piețe comune 
veritabile și eliminarea tuturor formelor 
de dumping social;
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Or. fr

Amendamentul 24
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât existența unor locuri de 
muncă neasigurate determină o 
concurență neloială între lucrătorii 
asigurați și cei neasigurați și, astfel, 
erodarea suplimentară a drepturilor de 
muncă;

Or. de

Amendamentul 25
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, în numeroase state membre, 
incidența muncii nedeclarate se află încă 
în creștere, printre altele, din cauza crizei,

Or. de

Amendamentul 26
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Εa. întrucât munca nedeclarată are 
consecințe extrem de negative, conducând 
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la o distribuire inegală a sarcinii fiscale în 
detrimentul lucrătorilor cu locuri de 
muncă remunerate; întrucât luarea unor 
măsuri drastice pentru limitarea acestei 
probleme ar avea un impact pozitiv în 
ceea ce privește garantarea creșterii 
veniturilor publice, asigurând în același 
timp sisteme fiscale și de pensii echitabile 
din punct de vedere social și distribuirea 
eficientă sau „inteligentă” a cheltuielilor 
sociale,

Or. el

Amendamentul 27
Emer Costello

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât sunt necesare măsuri în ceea 
ce privește formularea de reclamații, 
astfel încât să se faciliteze depistarea 
abuzurilor și să se asigure protecția celui 
care reclamă; întrucât UE și statele 
membre au obligația de a proteja pe 
deplin persoanele care formulează 
reclamații,

Or. en

Amendamentul 28
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât prevenirea riscurilor este 
esențială pentru a reduce numărul 
accidentelor și al bolilor profesionale; 
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întrucât buna gestionare a sănătății și a 
siguranței la locul de muncă, atât la nivel 
național, cât și european, precum și 
pentru întreprinderi, are un impact 
pozitiv,

Or. fr

Amendamentul 29
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât, într-o măsură mai mare sau 
mai mică, sistemele de inspecție nu dispun 
de personalul și de finanțarea necesare 
pentru desfășurarea în mod eficient a 
inspecțiilor la locul de muncă și, prin 
urmare, planificarea strategică a 
resurselor umane pentru inspectoratele de 
muncă din UE este deficitară, numărul 
personalului acestor inspectorate este în 
scădere în multe țări și, totodată, 
activitatea inspectorilor devine din ce în 
ce mai complexă,

Or. de

Amendamentul 30
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Εb. întrucât fragmentarea pieței forței de 
muncă, în combinație cu expansiunea 
necontrolată și nereglementată a formelor 
flexibile de ocupare a forței de muncă în 
anumite state membre, scade semnificativ 
nivelul de remunerare și creează astfel o 
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situație susceptibilă să agraveze și mai 
mult problema muncii nedeclarate,

Or. el

Amendamentul 31
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât, anual, 168 000 de cetățeni 
europeni își pierd viața în accidente de 
muncă sau din cauza bolilor profesionale 
și întrucât 7 milioane de cetățeni sunt 
răniți în accidente1,
__________________
1 EU-OSHA.

Or. fr

Amendamentul 32
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât sectoarele în care predomină 
munca nedeclarată sunt cele cu utilizare 
intensivă a forței de muncă, precum 
sectoarele de construcții, securitate, 
servicii de curățenie și întreținere și 
servicii rezidențiale și de îngrijire, acestea 
fiind caracterizate de condiții nesigure de 
angajare și remunerare,

Or. de
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Amendamentul 33
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul Ed (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ed. întrucât angajarea ilegală se practică 
în scopul evitării achitării impozitului și a 
contribuțiilor la asigurările sociale sau în 
scopul eludării, într-o altă manieră, a 
legilor și reglementărilor în vigoare,

Or. de

Amendamentul 34
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul Ee (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ee. întrucât munca nedeclarată este 
nocivă pentru cei care o desfășoară, dar și 
pentru alți lucrători, din punctul de 
vedere al asigurărilor sociale și al 
câștigurilor,

Or. de

Amendamentul 35
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul Ef (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ef. întrucât munca nedeclarată este 
încurajată de dezvoltarea lanțurilor de 
subcontractare și conduce la creșterea 
incidenței activităților independente, o 
parte dintre acestea fiind false,
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Or. de

Amendamentul 36
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul Eg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eg. întrucât există o legătură strânsă între 
imigrația ilegală și munca nedeclarată, 
fiindcă persoanele care locuiesc în 
Europa în mod ilegal nu au voie să se 
angajeze în condiții normale și, astfel, nu 
sunt integrate în niciun sistem de 
protecție,

Or. de

Amendamentul 37
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul Eh (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eh. întrucât lucrătorii care desfășoară 
muncă nedeclarată nu au asigurări 
sociale, de sănătate sau de accident și, 
astfel, sunt expuși unui risc sporit de 
pierderi financiare personale;

Or. de

Amendamentul 38
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul Ei (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ei. întrucât inspecțiile la locul de muncă 
în ceea ce privește serviciile și raporturile 
de muncă transfrontaliere constituie o 
problemă de natură transfrontalieră, iar 
accesul transfrontalier la date este 
inadecvat,

Or. de

Amendamentul 39
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Considerentul Ej (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ej. întrucât numeroși lucrători care 
desfășoară muncă nedeclarată se regăsesc 
în această situație, nu din proprie 
inițiativă, ci fiindcă au fost obligați,

Or. de

Amendamentul 40
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că inspecțiile la locul de 
muncă constituie o sarcină a serviciului 
public, care, în absența unor organisme 
echivalente, pot fi efectuate numai de 
angajații independenți ai serviciului 
public;

1. subliniază faptul că inspecțiile la locul 
de muncă constituie o sarcină a serviciului 
public și că ele țin exclusiv de competența 
statelor membre;

Or. fi
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Amendamentul 41
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că inspecțiile la locul de 
muncă constituie o sarcină a serviciului 
public, care, în absența unor organisme 
echivalente, pot fi efectuate numai de 
angajații independenți ai serviciului public;

1. subliniază faptul că inspecțiile la locul 
de muncă constituie o sarcină a serviciului 
public, care pot fi efectuate numai de 
angajații independenți ai serviciului public;
totuși, aceasta nu ar trebui să îi împiedice 
pe reprezentanții partenerilor sociali să îi 
asiste pe inspectorii de muncă;

Or. en

Amendamentul 42
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că inspecțiile la locul de 
muncă constituie o sarcină a serviciului 
public, care, în absența unor organisme 
echivalente, pot fi efectuate numai de 
angajații independenți ai serviciului 
public;

1. subliniază faptul că inspecțiile la locul 
de muncă constituie o sarcină a serviciului 
public, care, în absența unor organisme 
echivalente, pot fi efectuate numai de 
organisme publice independente;

Or. de

Amendamentul 43
Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că inspecțiile la locul de 
muncă constituie o sarcină a serviciului 

1. subliniază faptul că inspecțiile la locul 
de muncă constituie o sarcină a serviciului 
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public, care, în absența unor organisme 
echivalente, pot fi efectuate numai de 
angajații independenți ai serviciului 
public;

public, care, în absența unor organisme 
echivalente, pot fi efectuate numai de 
organisme publice independente;

Or. de

Amendamentul 44
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că inspecțiile la locul de 
muncă constituie o sarcină a serviciului 
public, care, în absența unor organisme 
echivalente, pot fi efectuate numai de 
angajații independenți ai serviciului public;

1. subliniază faptul că inspecțiile la locul 
de muncă constituie o sarcină a serviciului 
public, care, în absența unor organisme 
echivalente independente și cu resurse 
suficiente, pot fi efectuate de angajații 
independenți ai serviciului public;

consideră că trebuie să se garanteze 
independența serviciilor de prevenție față 
de angajator; consideră că, pentru a 
asigura sănătatea la locul de muncă, 
supravegherea, alertele, expertiza în 
materie de sănătate și consilierea avizată 
trebuie să fie asigurate de către personal 
medical independent; consideră regretabil 
faptul că gestionarea serviciilor de 
sănătate la locul de muncă le revine încă, 
în anumite state membre, unor asociații 
ale patronatului, în deplin conflict de 
interese, în cadrul cărora adunarea 
generală este cea care decide cu adevărat;

Or. xm

Amendamentul 45
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază importanța elaborării unor 
planuri naționale de acțiune pentru 
reorganizarea sau consolidarea 
mecanismelor de inspecție la locul de 
muncă, precum și pentru finanțarea 
acestora din fondurile structurale 
europene, având în vedere valoarea 
adăugată a inspecțiilor eficiente la locul 
de muncă în consolidarea coeziunii 
sociale și, în general, în consolidarea 
echității la locul de muncă;

Or. el

Amendamentul 46
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. afirmă faptul că inspectoratele de 
muncă joacă un rol crucial în prevenire și 
control și că acestea contribuie la 
îmbunătățirea informării și a expertizei în 
cadrul întreprinderilor; încurajează 
statele membre să crească resursele 
umane și financiare ale inspectoratelor 
lor de muncă, să atingă obiectivul privind 
stabilirea unui raport de 1 inspector la 
10 000 de lucrători, în conformitate cu 
recomandările OIM, și să înăsprească 
sancțiunile la adresa întreprinderilor care 
nu își respectă obligațiile în materie de 
drepturi fundamentale (salarii, durata 
muncii și SSM); consideră că aceste 
sancțiuni ar trebui să fie eficiente, 
disuasive și proporționale;

Or. fr
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Amendamentul 47
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. atrage atenția asupra faptului că toate 
categoriile de lucrători, salariați sau 
independenți, indiferent de statutul, 
condițiile de angajare sau de originea lor, 
țin de competența autorităților naționale de 
control și beneficiază de același grad de 
protecție;

2. atrage atenția asupra faptului că normele 
naționale prevăd ce activități se realizează 
în temeiul unui contract de angajare, ce 
grupuri țin de competența autorităților de 
control și cum trebuie îndeplinit obiectivul 
de a le acorda același grad de protecție;

Or. fi

Amendamentul 48
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. atrage atenția asupra faptului că toate 
categoriile de lucrători, salariați sau 
independenți, indiferent de statutul, 
condițiile de angajare sau de originea lor, 
țin de competența autorităților naționale de 
control și beneficiază de același grad de 
protecție;

2. atrage atenția asupra faptului că toate 
categoriile de lucrători, indiferent de 
statutul, condițiile de angajare sau de 
originea lor, țin de competența autorităților 
naționale de control și beneficiază de 
același grad de protecție;

Or. de

Amendamentul 49
Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. atrage atenția asupra faptului că toate (Nu privește versiunea în limba română.)
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categoriile de lucrători, salariați sau 
independenți, indiferent de statutul, 
condițiile de angajare sau de originea lor, 
țin de competența autorităților naționale de 
control și beneficiază de același grad de 
protecție;

Or. de

Amendamentul 50
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. atrage atenția asupra faptului că toate 
categoriile de lucrători, salariați sau 
independenți, indiferent de statutul, 
condițiile de angajare sau de originea lor, 
țin de competența autorităților naționale de 
control și beneficiază de același grad de 
protecție;

2. atrage atenția asupra faptului că toate 
categoriile de lucrători, salariați sau 
independenți, indiferent de statutul, 
condițiile de angajare sau de originea lor, 
țin de competența autorităților naționale de 
control și beneficiază de același grad de 
protecție; subliniază faptul că orice 
încercare de limitare a obiectului 
inspecțiilor la locul de muncă are un efect 
negativ asupra sănătății, siguranței și 
drepturilor lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 51
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază necesitatea de a consolida 
rolul inspectoratelor naționale de muncă, 
de a instrui personalul de conducere al 
acestora și de a le coordona 
responsabilitățile, astfel încât să 
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reușească să soluționeze noile provocări 
ridicate de inspecții, provocări produse 
parțial de evoluțiile din domeniul 
relațiilor industriale;

Or. el

Amendamentul 52
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că inspecțiile la locul de 
muncă pot efectuate în mod eficient numai 
dacă autoritățile competente dispun de 
suficiente resurse financiare și umane; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că 
autoritățile de control din statele membre 
nu au suficient personal;

3. consideră că inspecțiile la locul de 
muncă pot fi efectuate în mod eficient 
numai dacă autoritățile competente dispun 
de suficiente resurse financiare și umane; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul 
că autoritățile de control din statele 
membre nu au suficient personal; 
consideră că inspectoratele de muncă 
joacă un rol esențial în verificarea punerii 
în aplicare a legislației existente și, astfel, 
în prevenire, în special prin verificarea 
respectării condițiilor decente de muncă 
în cazul grupurilor de lucrători 
vulnerabili sau în cazul profesiilor 
susceptibile de a fi exercitate fără forme 
legale; încurajează statele membre să 
înăsprească sancțiunile la adresa 
întreprinderilor care nu își respectă 
obligațiile în materie de drepturi 
fundamentale (salarii, SSM, inclusiv 
durata muncii);

Or. fr

Amendamentul 53
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că inspecțiile la locul de 
muncă pot efectuate în mod eficient numai 
dacă autoritățile competente dispun de 
suficiente resurse financiare și umane; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că 
autoritățile de control din statele membre 
nu au suficient personal;

3. consideră că inspecțiile la locul de 
muncă pot fi efectuate în mod eficient 
numai dacă autoritățile competente dispun 
de suficiente resurse financiare și umane; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul 
că autoritățile de control din statele 
membre nu au suficient personal și nu 
asigură o formare continuă, în special în 
ceea ce privește chestiunile europene;

Or. fr

Amendamentul 54
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că inspecțiile la locul de 
muncă pot efectuate în mod eficient numai 
dacă autoritățile competente dispun de 
suficiente resurse financiare și umane; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că 
autoritățile de control din statele membre 
nu au suficient personal; invită statele 
membre să-și consolideze sistemele de 
inspecții la locul de muncă;

3. consideră că inspecțiile la locul de 
muncă pot fi efectuate în mod eficient 
numai dacă autoritățile competente dispun 
de suficiente resurse financiare și umane; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul 
că autoritățile de control din statele 
membre nu au suficient personal; invită 
statele membre să-și consolideze sistemele 
de inspecții la locul de muncă, întrucât 
acestea ar trebui să facă parte din 
planurile naționale de contracarare a 
crize economice actuale;

Or. en

Amendamentul 55
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește faptul că este necesară o 
formare comună a inspectorilor de muncă 
și a agenților din acest domeniu, în scopul 
de a consolida aplicarea legislației 
europene privind protecția lucrătorilor;

Or. fr

Amendamentul 56
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază faptul că reformele 
financiare aplicate în anumite state 
membre nu trebuie în niciun caz să 
diminueze forța de muncă, finanțarea și 
resursele de infrastructură materială și 
tehnică ale inspectoratelor naționale de 
muncă;

Or. el

Amendamentul 57
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. reamintește faptul că obligațiile 
juridice și solicitările angajaților 
reprezintă cei doi factori principali care îi 
determină pe angajatori să introducă 
politici de prevenire1;
__________________
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1 EU-OSHA, sondajul ESENER, 2009.

Or. fr

Amendamentul 58
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. este convins de faptul că, fără o 
evaluare a riscurilor, nu se poate asigura 
o protecție adecvată a lucrătorilor; 
consideră că este important ca IMM-urile 
să fie susținute în implementarea 
propriilor politici de prevenire a 
riscurilor; subliniază rolul pozitiv al unor 
inițiative simple, gratuite și bine 
direcționate, de tipul OiRA1;
__________________
1 Proiectul online interactiv de evaluare a 
riscurilor (Online interactive Risk 
Assessment), elaborat de EU-OSHA.

Or. fr

Amendamentul 59
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. amintește faptul că toate statele membre 
au semnat și ratificat Convenția nr. 81 a 
OIM; invită, prin urmare, statele membre 
să respecte principiile convenției;

4. amintește faptul că toate statele membre 
au semnat și ratificat Convenția nr. 81 a 
OIM; invită, prin urmare, statele membre 
să pună în aplicare principiile convenției;

Or. de
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Amendamentul 60
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază faptul că inspecțiile la locul 
de muncă sunt eficiente doar dacă au loc 
inopinat, sunt repetate și vizează obiective 
aleatorii; subliniază faptul că, pentru ca 
sancțiunile să fie eficiente, ele trebuie 
stabilite astfel încât angajatorii să nu 
poată obține câștiguri prin eludarea 
acordurilor salariale existente sau a 
legilor și reglementărilor în vigoare;

Or. de

Amendamentul 61
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. subliniază faptul că constatările 
inspecțiilor la locul de muncă trebuie să 
fie însoțite de termene clare pentru luarea 
măsurilor care se impun, astfel încât 
abuzurile să poată fi prevenite rapid, iar 
victimele să poată fi protejate din timp;

Or. de

Amendamentul 62
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. subliniază faptul că inspectorii de 
muncă din statele membre trebuie să fie 
autorizați să desfășoare inspecții pe teren, 
să utilizeze instrumente de inspecție 
inteligente, să colaboreze cu toate 
autoritățile relevante, să aibă o sferă de 
competențe corespunzătoare și să lucreze 
în mod independent;

Or. de

Amendamentul 63
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre, în cazul în care 
în timpul inspecțiilor la locul de muncă se 
descoperă abuzuri, să protejeze lucrătorii 
implicați și să le faciliteze în mod gratuit 
revendicarea drepturilor lor; atrage 
atenția asupra faptului că dispozițiile în 
acest sens, de exemplu dreptul victimelor 
de a acționa în justiție în mod individual 
sau colectiv, protejează lucrătorii 
implicați în mod eficient;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 64
Emer Costello

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre, în cazul în care în 
timpul inspecțiilor la locul de muncă se

5. invită statele membre ca, în cazul în care 
inspectorii de muncă descoperă abuzuri 
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descoperă abuzuri, să protejeze lucrătorii 
implicați și să le faciliteze în mod gratuit 
revendicarea drepturilor lor; atrage atenția 
asupra faptului că dispozițiile în acest sens, 
de exemplu dreptul victimelor de a acționa 
în justiție în mod individual sau colectiv, 
protejează lucrătorii implicați în mod 
eficient;

sau atunci când se prezintă reclamații 
care aduc la cunoștința inspectorilor de 
muncă situații de abuz, să protejeze 
lucrătorii implicați și persoanele care au 
prezentat reclamații și să le faciliteze în 
mod gratuit revendicarea drepturilor lor; 
atrage atenția asupra faptului că dispozițiile 
în acest sens, de exemplu dreptul de a 
acționa în justiție în mod individual sau 
colectiv, protejează în mod eficient 
lucrătorii implicați și persoanele care 
prezintă reclamații; solicită statelor 
membre să adopte măsuri în vederea 
protejării persoanelor care prezintă 
reclamații și a familiilor acestora, în 
scopul de a facilita depistarea abuzurilor;

Or. en

Amendamentul 65
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre, în cazul în care în 
timpul inspecțiilor la locul de muncă se 
descoperă abuzuri, să protejeze lucrătorii 
implicați și să le faciliteze în mod gratuit 
revendicarea drepturilor lor; atrage atenția 
asupra faptului că dispozițiile în acest sens, 
de exemplu dreptul victimelor de a acționa 
în justiție în mod individual sau colectiv, 
protejează lucrătorii implicați în mod 
eficient;

5. invită statele membre, în cazul în care în 
timpul inspecțiilor la locul de muncă se 
descoperă abuzuri, să protejeze lucrătorii 
implicați și să le faciliteze în mod gratuit 
revendicarea drepturilor lor; atrage atenția 
asupra faptului că dispozițiile în acest sens, 
de exemplu dreptul persoanelor afectate
de a acționa în justiție în mod individual 
sau colectiv, protejează lucrătorii implicați 
în mod eficient;

Or. de

Amendamentul 66
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre, în cazul în care în 
timpul inspecțiilor la locul de muncă se 
descoperă abuzuri, să protejeze lucrătorii 
implicați și să le faciliteze în mod gratuit 
revendicarea drepturilor lor; atrage atenția 
asupra faptului că dispozițiile în acest sens, 
de exemplu dreptul victimelor de a acționa 
în justiție în mod individual sau colectiv, 
protejează lucrătorii implicați în mod 
eficient;

5. invită statele membre, în cazul în care în 
timpul inspecțiilor la locul de muncă se 
descoperă abuzuri, să protejeze lucrătorii 
implicați și să le faciliteze în mod gratuit 
revendicarea drepturilor lor; atrage atenția 
asupra faptului că dispozițiile în acest sens, 
de exemplu dreptul victimelor de a acționa 
în justiție în mod individual, protejează 
lucrătorii implicați în mod eficient;

Or. de

Amendamentul 67
Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre, în cazul în care în 
timpul inspecțiilor la locul de muncă se 
descoperă abuzuri, să protejeze lucrătorii
implicați și să le faciliteze în mod gratuit 
revendicarea drepturilor lor; atrage atenția 
asupra faptului că dispozițiile în acest sens, 
de exemplu dreptul victimelor de a acționa 
în justiție în mod individual sau colectiv, 
protejează lucrătorii implicați în mod 
eficient;

5. invită statele membre, în cazul în care în 
timpul inspecțiilor la locul de muncă se 
descoperă abuzuri, să protejeze lucrătorii 
implicați și să le faciliteze în mod gratuit 
revendicarea drepturilor lor; atrage atenția 
asupra faptului că dispozițiile în acest sens, 
de exemplu dreptul victimelor de a acționa 
în justiție în mod individual, protejează 
lucrătorii implicați în mod eficient;

Or. de

Amendamentul 68
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre, în cazul în care în 
timpul inspecțiilor la locul de muncă se 
descoperă abuzuri, să protejeze lucrătorii 
implicați și să le faciliteze în mod gratuit 
revendicarea drepturilor lor; atrage atenția 
asupra faptului că dispozițiile în acest sens, 
de exemplu dreptul victimelor de a acționa 
în justiție în mod individual sau colectiv, 
protejează lucrătorii implicați în mod 
eficient;

5. invită statele membre, în cazul în care în 
timpul inspecțiilor la locul de muncă se 
descoperă abuzuri, să protejeze lucrătorii 
implicați și să le faciliteze revendicarea 
drepturilor lor; atrage atenția asupra 
faptului că dispozițiile în acest sens, de 
exemplu dreptul victimelor de a acționa în 
justiție în mod individual sau colectiv, 
protejează lucrătorii implicați în mod 
eficient;

Or. en

Amendamentul 69
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre, în cazul în care în 
timpul inspecțiilor la locul de muncă se 
descoperă abuzuri, să protejeze lucrătorii 
implicați și să le faciliteze în mod gratuit 
revendicarea drepturilor lor; atrage atenția 
asupra faptului că dispozițiile în acest sens, 
de exemplu dreptul victimelor de a acționa 
în justiție în mod individual sau colectiv, 
protejează lucrătorii implicați în mod 
eficient;

5. invită statele membre, în cazul în care în 
timpul inspecțiilor la locul de muncă se 
descoperă abuzuri, să protejeze lucrătorii 
implicați și să le faciliteze în mod gratuit 
revendicarea drepturilor lor; atrage atenția 
asupra faptului că dispozițiile în acest sens, 
de exemplu dreptul victimelor de a acționa 
în justiție în mod individual sau colectiv 
(dreptul la sesizări colective), precum și 
mecanismele de protejare a persoanelor 
care prezintă reclamații, protejează 
lucrătorii implicați în mod eficient; 
subliniază faptul că este important să se 
protejeze drepturile lucrătorilor migranți 
aflați într-o situație ilegală și că acest 
lucru trebuie să reprezinte o prioritate; în 
acest context, reamintește statelor membre 
Convenția nr. 143 din 1975 a OIM privind 
lucrătorii migranți și dispozițiile sale 
suplimentare;

Or. en
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Amendamentul 70
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să considere 
nerespectarea condițiilor de muncă o 
faptă penală;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 71
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să considere 
nerespectarea condițiilor de muncă o 
faptă penală;

6. invită statele membre să acorde 
prioritate respectării normelor relevante 
în inspecțiile la locul de muncă și să se 
asigure că măsurile sunt luate în 
următoarea ordine: stabilirea respectării 
normelor și încetarea abuzurilor, printre 
altele, furnizându-le angajatorilor 
informații și consiliere, înregistrarea 
retroactivă a lucrătorilor nedeclarați etc.

Or. de

Amendamentul 72
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să considere 
nerespectarea condițiilor de muncă o faptă 
penală;

6. invită statele membre să urmărească în 
mod ferm și, după caz, să considere 
nerespectarea condițiilor de muncă o faptă 
penală; subliniază faptul că, potrivit 
cercetărilor, acțiunile ferme și bine 
coordonate de prevenire și inspecțiile într-
o fază incipientă asigură un impact 
maxim din punctul de vedere al 
îmbunătățirii condițiilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 73
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să considere 
nerespectarea condițiilor de muncă o 
faptă penală;

6. invită statele membre să asigure
respectarea prevederilor legale prin 
aplicarea de sancțiuni;

Or. de

Amendamentul 74
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să considere 
nerespectarea condițiilor de muncă o faptă 
penală;

6. invită statele membre să aplice, în caz 
de nerespectare a condițiilor de muncă,
sancțiuni stricte, adecvate și proporționale 
cu gravitatea infracțiunii;

Or. fr

Amendamentul 75
Georges Bach
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să considere
nerespectarea condițiilor de muncă o faptă 
penală;

6. invită statele membre să sancționeze în 
mod eficient și disuasiv nerespectarea 
condițiilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 76
Csaba Őry

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să considere
nerespectarea condițiilor de muncă o faptă 
penală;

6. invită statele membre să impună 
sancțiuni pentru nerespectarea condițiilor 
de muncă;

Or. hu

Amendamentul 77
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să considere 
nerespectarea condițiilor de muncă o faptă 
penală;

6. invită statele membre să sancționeze 
nerespectarea condițiilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 78
Ole Christensen
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să considere 
nerespectarea condițiilor de muncă o faptă 
penală;

6. invită statele membre să considere cea 
mai gravă nerespectare a condițiilor de 
muncă o faptă penală;

Or. en

Amendamentul 79
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. încurajează statele membre să 
instituie un sistem de etichetare socială 
pentru a încuraja întreprinderile să 
devină din ce în ce mai responsabile din 
punct de vedere social, ceea ce, pe termen 
lung, ar putea permite reducerea 
numărului inspecțiilor la locul de muncă 
și posibilitatea direcționării acestora către 
sectoarele sensibile;

Or. fr

Amendamentul 80
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că interconectarea electronică 
a tuturor autorităților din domeniul social
implicate, cum este modelul „Crossroads 
Bank for Social Security” din Belgia, și 
schimbul de date facilitat astfel între toate 
autoritățile implicate, reprezintă un 

7. subliniază faptul că interconectarea 
electronică a tuturor autorităților implicate 
din domeniul asigurărilor sociale, după
modelul „Crossroads Bank for Social 
Security” din Belgia, și schimbul de date 
facilitat astfel între toate autoritățile 
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instrument util pentru inspecțiile naționale 
la locul de muncă de accesare rapidă a 
informațiilor necesare pentru inspecțiile 
respective;

implicate reprezintă un instrument util prin 
care inspectoratele naționale de muncă și 
partenerii sociali pot accesa rapid 
informațiile necesare pentru a efectua 
inspecții;

Or. en

Amendamentul 81
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că există multe probleme în 
ceea ce privește inspecțiile la locul de 
muncă ce vizează lucrătorii migranți 
provenind din UE și din terțe state, în 
special cu privire la rolul și la sfera de 
competențe ale autorităților naționale de 
control; atrage atenția asupra faptului că 
sistemele electronice naționale destinate 
înregistrării prealabile obligatorii ale
lucrătorilor străini de către angajatori, cum 
este, de exemplu, sistemul „LIMOSA” din 
Belgia, înlesnește foarte mult efectuarea 
inspecțiilor la locul de muncă;

8. subliniază faptul că inspecțiile la locul 
de muncă se confruntă cu anumite 
provocări în cazul inspecțiilor care îi 
vizează pe lucrătorii migranți; subliniază 
faptul că, pentru ca inspecțiile la locul de 
muncă să fie eficiente, este important ca 
în cadrul acestor acțiuni să se cunoască 
suficient situațiile cu un risc ridicat de 
neconformitate; atrage atenția asupra 
faptului că sistemele electronice naționale 
destinate înregistrării prealabile obligatorii 
a lucrătorilor străini de către angajatori, 
cum este, de exemplu, sistemul „LIMOSA” 
din Belgia, pot înlesni foarte mult 
efectuarea inspecțiilor la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 82
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că există multe probleme în 
ceea ce privește inspecțiile la locul de 

8. subliniază faptul că există multe 
probleme în ceea ce privește inspecțiile la 
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muncă ce vizează lucrătorii migranți 
provenind din UE și din terțe state, în 
special cu privire la rolul și la sfera de 
competențe ale autorităților naționale de 
control; atrage atenția asupra faptului că 
sistemele electronice naționale destinate 
înregistrării prealabile obligatorii ale 
lucrătorilor străini de către angajatori, 
cum este, de exemplu, sistemul 
„LIMOSA”16 din Belgia, înlesnește foarte 
mult efectuarea inspecțiilor la locul de 
muncă;

locul de muncă ce îi vizează pe lucrătorii 
migranți provenind din UE și din țări terțe, 
în special cu privire la rolul și la sfera 
competențelor inspectoratelor naționale;

__________________
16

https://www.socialsecurity.be/foreign/de/e
mployer_limosa/home.html

Or. en

Amendamentul 83
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că există multe probleme în 
ceea ce privește inspecțiile la locul de 
muncă ce vizează lucrătorii migranți 
provenind din UE și din terțe state, în 
special cu privire la rolul și la sfera de 
competențe ale autorităților naționale de 
control; atrage atenția asupra faptului că 
sistemele electronice naționale destinate 
înregistrării prealabile obligatorii ale
lucrătorilor străini de către angajatori, cum 
este, de exemplu, sistemul „LIMOSA”16

din Belgia, înlesnește foarte mult 
efectuarea inspecțiilor la locul de muncă;

8. subliniază faptul că există multe 
probleme în ceea ce privește inspecțiile la 
locul de muncă ce îi vizează pe lucrătorii 
migranți provenind din UE și din țări terțe, 
în special cu privire la rolul și la sfera 
competențelor inspectoratelor naționale; 
atrage atenția asupra faptului că sistemele 
electronice naționale destinate înregistrării 
prealabile obligatorii a lucrătorilor străini 
de către angajatori ar putea înlesni foarte 
mult efectuarea inspecțiilor la locul de 
muncă;

__________________
16

https://www.socialsecurity.be/foreign/de/e
mployer_limosa/home.html
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Or. en

Amendamentul 84
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că există multe probleme în 
ceea ce privește inspecțiile la locul de 
muncă ce vizează lucrătorii migranți 
provenind din UE și din terțe state, în 
special cu privire la rolul și la sfera de 
competențe ale autorităților naționale de 
control; atrage atenția asupra faptului că 
sistemele electronice naționale destinate 
înregistrării prealabile obligatorii ale
lucrătorilor străini de către angajatori, cum 
este, de exemplu, sistemul „LIMOSA” din 
Belgia, înlesnește foarte mult efectuarea 
inspecțiilor la locul de muncă;

8. subliniază faptul că există multe 
probleme în ceea ce privește inspecțiile la 
locul de muncă ce îi vizează pe lucrătorii 
migranți sau detașați provenind din UE și 
din țări terțe, în special cu privire la rolul și 
la sfera competențelor inspectoratelor
naționale; atrage atenția asupra faptului că 
sistemele electronice naționale destinate 
înregistrării prealabile obligatorii a
lucrătorilor străini de către angajatori, cum 
este, de exemplu, sistemul „LIMOSA” din 
Belgia, înlesnește foarte mult efectuarea 
inspecțiilor la locul de muncă;

Or. fr

Amendamentul 85
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că partenerii sociali și mai 
ales reprezentanții lucrătorilor au un rol 
important în ceea ce privește respectarea
reglementărilor în vigoare; invită statele 
membre să implice în mod oficial 
partenerii sociali în inspecțiile la locul de 
muncă;

9. subliniază faptul că partenerii sociali și 
mai ales reprezentanții lucrătorilor au un 
rol important în ceea ce privește inițiativa 
de a respecta reglementările în vigoare;

Or. fi
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Amendamentul 86
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că partenerii sociali și mai 
ales reprezentanții lucrătorilor au un rol 
important în ceea ce privește respectarea 
reglementărilor în vigoare; invită statele 
membre să implice în mod oficial 
partenerii sociali în inspecțiile la locul de 
muncă;

9. subliniază faptul că partenerii sociali și 
mai ales reprezentanții lucrătorilor au un 
rol important în ceea ce privește 
respectarea reglementărilor în vigoare;

Or. en

Amendamentul 87
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că partenerii sociali și mai 
ales reprezentanții lucrătorilor au un rol 
important în ceea ce privește respectarea 
reglementărilor în vigoare; invită statele 
membre să implice în mod oficial 
partenerii sociali în inspecțiile la locul de 
muncă;

9. subliniază faptul că partenerii sociali și 
mai ales reprezentanții lucrătorilor au un 
rol important în ceea ce privește 
respectarea reglementărilor în vigoare;

Or. en

Amendamentul 88
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că partenerii sociali și mai 
ales reprezentanții lucrătorilor au un rol 
important în ceea ce privește respectarea 
reglementărilor în vigoare; invită statele 
membre să implice în mod oficial 
partenerii sociali în inspecțiile la locul de 
muncă;

9. subliniază faptul că partenerii sociali și 
mai ales reprezentanții lucrătorilor au un 
rol important în ceea ce privește 
respectarea reglementărilor în vigoare; 
invită statele membre să asigure 
implicarea partenerilor sociali în 
inspecțiile la locul de muncă, în 
conformitate cu tradițiile naționale;

Or. en

Amendamentul 89
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că partenerii sociali și mai 
ales reprezentanții lucrătorilor au un rol 
important în ceea ce privește respectarea 
reglementărilor în vigoare; invită statele 
membre să implice în mod oficial
partenerii sociali în inspecțiile la locul de 
muncă;

9. subliniază faptul că partenerii sociali și 
mai ales reprezentanții lucrătorilor au un 
rol important în ceea ce privește 
respectarea reglementărilor în vigoare; 
invită statele membre să implice partenerii 
sociali în inspecțiile la locul de muncă;

Or. fr

Amendamentul 90
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că partenerii sociali și mai 
ales reprezentanții lucrătorilor au un rol 
important în ceea ce privește respectarea 
reglementărilor în vigoare; invită statele 
membre să implice în mod oficial 

9. subliniază faptul că partenerii sociali și 
mai ales reprezentanții lucrătorilor au un 
rol important în ceea ce privește 
respectarea reglementărilor în vigoare; 
invită statele membre să implice în mod 
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partenerii sociali în inspecțiile la locul de 
muncă;

oficial partenerii sociali, atât în 
proiectarea, cât și în elaborarea 
planurilor naționale privind inspecțiile la 
locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 91
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că partenerii sociali și mai 
ales reprezentanții lucrătorilor au un rol 
important în ceea ce privește respectarea 
reglementărilor în vigoare; invită statele 
membre să implice în mod oficial 
partenerii sociali în inspecțiile la locul de 
muncă;

9. subliniază faptul că toți partenerii sociali 
au un rol important în ceea ce privește 
respectarea reglementărilor în vigoare; 
invită statele membre să implice în mod 
oficial partenerii sociali în inspecțiile la 
locul de muncă;

Or. de

Amendamentul 92
Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că partenerii sociali și mai 
ales reprezentanții lucrătorilor au un rol 
important în ceea ce privește respectarea 
reglementărilor în vigoare; invită statele 
membre să implice în mod oficial 
partenerii sociali în inspecțiile la locul de 
muncă;

9. subliniază faptul că partenerii sociali au 
un rol important în ceea ce privește 
respectarea reglementărilor în vigoare; 
invită statele membre să implice în mod 
oficial partenerii sociali în inspecțiile la 
locul de muncă;

Or. de
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Amendamentul 93
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. observă că în zonele rurale se 
desfășoară mai puține inspecții la locul de 
muncă; invită statele membre să se 
asigure că regiunile rurale sunt acoperite 
în mod corespunzător;

Or. de

Amendamentul 94
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. susține înființarea de inspectorate 
sectoriale tripartite suplimentare care să 
reprezinte guvernul, lucrătorii și 
angajatorii și solicită ca acestea să fie 
puse în funcțiune ca inițiativă-pilot în 
statele membre în care se înregistrează 
cele mai ridicate niveluri ale muncii 
nedeclarate;

Or. el

Amendamentul 95
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că lucrătorii interimari 
lucrează, în comparație cu personalul cu 
contract permanent de muncă, deosebit de
des în condiții precare; remarcă faptul că, 

10. subliniază faptul că este un lucru 
obișnuit ca lucrătorii interimari să lucreze
în condiții precare în comparație cu 
personalul cu contract de muncă 
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pentru a efectua inspecții eficiente în 
legătură că munca interimară, trebuie 
extinse drepturile inspectorilor în ceea ce 
privește verificarea agențiilor care pun la 
dispoziție personal interimar, iar 
verificarea trebuie să includă respectarea 
reglementărilor tarifare și profesionale, 
precum și a salariului minim;

permanent; remarcă faptul că, pentru a 
efectua inspecții eficiente în legătură că 
munca interimară, trebuie extinse 
drepturile inspectorilor în ceea ce privește 
verificarea agențiilor care pun la dispoziție 
personal interimar, iar verificarea trebuie 
să includă respectarea reglementărilor 
tarifare și profesionale, precum și a 
salariului minim;

Or. de

Amendamentul 96
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că lucrătorii interimari
lucrează, în comparație cu personalul cu 
contract permanent de muncă, deosebit de 
des în condiții precare; remarcă faptul că, 
pentru a efectua inspecții eficiente în 
legătură că munca interimară, trebuie 
extinse drepturile inspectorilor în ceea ce 
privește verificarea agențiilor care pun la 
dispoziție personal interimar, iar 
verificarea trebuie să includă respectarea 
reglementărilor tarifare și profesionale, 
precum și a salariului minim;

10. subliniază faptul că este un lucru 
foarte obișnuit ca lucrătorii interimari să 
lucreze în condiții precare în comparație 
cu personalul cu contract de muncă 
permanent; remarcă faptul că, pentru a 
efectua inspecții eficiente în legătură că 
munca interimară, trebuie extinse 
drepturile inspectorilor în ceea ce privește 
verificarea agențiilor care pun la dispoziție 
personal interimar, iar verificarea trebuie 
să includă respectarea reglementărilor 
tarifare și profesionale, precum și a
principiului plății egale și, după caz, 
respectarea salariului minim; insistă 
asupra faptului că prevenirea problemelor 
de siguranță și sănătate la locul de muncă 
trebuie să beneficieze de același grad de 
atenție în sectorul public și în cel privat; 
subliniază faptul că respectarea 
principiului nediscriminării este 
obligatorie;

Or. xm

Amendamentul 97
Ole Christensen
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că lucrătorii interimari
lucrează, în comparație cu personalul cu 
contract permanent de muncă, deosebit de 
des în condiții precare; remarcă faptul că, 
pentru a efectua inspecții eficiente în 
legătură că munca interimară, trebuie 
extinse drepturile inspectorilor în ceea ce 
privește verificarea agențiilor care pun la 
dispoziție personal interimar, iar 
verificarea trebuie să includă respectarea 
reglementărilor tarifare și profesionale, 
precum și a salariului minim;

10. subliniază faptul că este un lucru 
foarte obișnuit ca lucrătorii interimari să 
lucreze în condiții precare în comparație 
cu personalul cu contract de muncă 
permanent; remarcă faptul că, pentru a 
efectua inspecții eficiente în legătură că 
munca interimară, trebuie extinse 
drepturile inspectorilor în ceea ce privește 
verificarea agențiilor care pun la dispoziție 
personal interimar, iar verificarea trebuie 
să includă respectarea reglementărilor 
tarifare și profesionale, precum și a 
salariului minim, atunci când legislația 
statului membru sau contractele colective 
naționale prevăd acest lucru;

Or. en

Amendamentul 98
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că lucrătorii interimari
lucrează, în comparație cu personalul cu 
contract permanent de muncă, deosebit de 
des în condiții precare; remarcă faptul că, 
pentru a efectua inspecții eficiente în 
legătură că munca interimară, trebuie 
extinse drepturile inspectorilor în ceea ce 
privește verificarea agențiilor care pun la 
dispoziție personal interimar, iar 
verificarea trebuie să includă respectarea 
reglementărilor tarifare și profesionale, 
precum și a salariului minim;

10. subliniază faptul că este un lucru 
foarte obișnuit ca lucrătorii interimari să 
lucreze în condiții precare în comparație 
cu personalul cu contract de muncă 
permanent; remarcă faptul că, pentru a 
efectua inspecții eficiente în legătură că 
munca interimară, trebuie extinse 
drepturile inspectorilor în ceea ce privește 
verificarea agențiilor care pun la dispoziție 
personal interimar, iar verificarea trebuie 
să includă respectarea reglementărilor 
tarifare și profesionale, precum și a 
salariului minim; afirmă că lucrătorii cu 
contracte temporare trebuie să aibă 
posibilitatea de a se informa, prin 
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intermediul unui serviciu online sau al 
unui site internet, cu privire la drepturile 
lor, inclusiv la drepturile de remunerare;

Or. nl

Amendamentul 99
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. critică utilizarea abuzivă și pe scară 
largă a contractelor de servicii ca 
modalitate de reducere a costurilor cu 
salariile și cu contribuțiile la asigurările 
sociale; invită statele membre să 
introducă norme în vederea combaterii 
acestei situații și să își pregătească 
inspectoratele de muncă pentru inspecții 
speciale asupra activităților pe bază de 
contract;

Or. de

Amendamentul 100
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
situația lucrătorilor sezonieri din 
agricultură, majoritatea acestora 
provenind din țări terțe; consideră că 
există o intensificare a inspecțiilor la 
locul de muncă în acest sector; subliniază 
faptul că o mare parte a activităților 
constituie o combinație între muncă 
declarată și nedeclarată;
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Or. de

Amendamentul 101
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. amintește că lucrătorii care prestează 
servicii la domiciliu desfășoară adesea o 
activitate nedeclarată, dar, de multe ori, 
această situație nu intră în domeniul de 
aplicare al inspecțiilor naționale la locul 
de muncă; invită statele membre să 
permită efectuarea de controale la 
domiciliul persoanelor private și să 
introducă măsuri eficiente de 
sancționare;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 102
Jelko Kacin, Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. amintește că lucrătorii care prestează 
servicii la domiciliu desfășoară adesea o 
activitate nedeclarată, dar, de multe ori, 
această situație nu intră în domeniul de 
aplicare al inspecțiilor naționale la locul 
de muncă; invită statele membre să 
permită efectuarea de controale la 
domiciliul persoanelor private și să 
introducă măsuri eficiente de 
sancționare;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 103
Csaba Őry

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. amintește că lucrătorii care prestează 
servicii la domiciliu desfășoară adesea o 
activitate nedeclarată, dar, de multe ori, 
această situație nu intră în domeniul de 
aplicare al inspecțiilor naționale la locul 
de muncă; invită statele membre să 
permită efectuarea de controale la 
domiciliul persoanelor private și să 
introducă măsuri eficiente de 
sancționare;

eliminat

Or. hu

Amendamentul 104
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. amintește că lucrătorii care prestează 
servicii la domiciliu desfășoară adesea o 
activitate nedeclarată, dar, de multe ori, 
această situație nu intră în domeniul de 
aplicare al inspecțiilor naționale la locul de 
muncă; invită statele membre să permită 
efectuarea de controale la domiciliul 
persoanelor private și să introducă măsuri 
eficiente de sancționare;

11. subliniază faptul că lucrătorii care 
prestează servicii la domiciliu desfășoară 
adesea o activitate nedeclarată sau se 
confruntă cu o reducere a drepturilor în 
comparație cu alți lucrători, dar, de multe 
ori, această situație nu intră în domeniul de 
aplicare al inspecțiilor naționale la locul de 
muncă; invită statele membre să ratifice 
Convenția nr. 189 a OIM și, în 
conformitate cu această convenție, să 
dezvolte și să implementeze măsuri 
referitoare la inspecțiile la locul de 
muncă, la punerea în aplicare și la 
sancțiuni, respectând caracteristicile 
speciale ale serviciilor prestate la 
domiciliu, în acord cu legile și 
reglementările naționale; consideră că, în 
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măsura în care sunt compatibile cu legile 
și reglementările naționale, aceste măsuri 
ar trebui să specifice condițiile în care se 
poate acorda acces în interiorul locuinței, 
respectând în mod corespunzător viața 
privată;

Or. en

Amendamentul 105
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. amintește că lucrătorii care prestează 
servicii la domiciliu desfășoară adesea o 
activitate nedeclarată, dar, de multe ori, 
această situație nu intră în domeniul de 
aplicare al inspecțiilor naționale la locul de 
muncă; invită statele membre să permită 
efectuarea de controale la domiciliul 
persoanelor private și să introducă măsuri 
eficiente de sancționare;

11. subliniază faptul că lucrătorii care 
prestează servicii la domiciliu desfășoară 
adesea o activitate nedeclarată, dar, de 
multe ori, această situație nu intră în 
domeniul de aplicare al inspecțiilor 
naționale la locul de muncă; invită statele 
membre să ratifice Convenția nr. 189 a 
OIM și să dezvolte și să implementeze 
măsuri referitoare la inspecțiile la locul 
de muncă, la punerea în aplicare și la 
sancțiuni, respectând caracteristicile 
speciale ale serviciilor desfășurate la 
domiciliu, în acord cu legile și 
reglementările naționale; consideră că, în 
măsura în care sunt compatibile cu legile 
și reglementările naționale, aceste măsuri 
ar trebui să specifice condițiile în care se 
poate acorda acces în interiorul locuinței, 
respectând în mod corespunzător viața 
privată;

Or. en

Amendamentul 106
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. atrage atenția asupra situației 
specifice a lucrătorilor la domiciliu și a 
lucrătorilor la distanță care, în contextul 
muncii la domiciliu sau al muncii în afara 
locației angajatorilor lor, pot face de 
asemenea obiectul unor abuzuri ale 
dreptului muncii dacă angajatorii nu își 
îndeplinesc obligațiile legale față de ei;

Or. pl

Amendamentul 107
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că numărul cazurilor de falsă 
activitate independentă a crescut dramatic, 
în special în sectorul construcțiilor; invită 
statele membre să introducă măsuri 
adecvate de control pentru a combate falsa 
activitate independentă, de exemplu prin 
introducerea unor criterii prin care să se 
stabilească cine are statutul de angajat și 
cine nu;

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
incidența alarmant de ridicată a cazurilor 
de falsă activitate independentă, în special 
în sectorul construcțiilor; invită statele 
membre să introducă măsuri adecvate de 
control pentru a combate falsa activitate 
independentă, de exemplu prin 
introducerea unor criterii prin care să se 
stabilească cine are statutul de angajat și 
cine nu;

Or. de

Amendamentul 108
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că numărul cazurilor de falsă 
activitate independentă a crescut dramatic, 
în special în sectorul construcțiilor; invită 

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că numărul cazurilor de falsă 
activitate independentă a crescut dramatic, 
în special în sectorul construcțiilor, 
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statele membre să introducă măsuri 
adecvate de control pentru a combate falsa 
activitate independentă, de exemplu prin 
introducerea unor criterii prin care să se 
stabilească cine are statutul de angajat și 
cine nu;

inclusiv în situațiile de detașare a 
lucrătorilor; invită statele membre să 
introducă măsuri adecvate de control 
pentru a combate falsa activitate 
independentă, de exemplu prin 
introducerea unor criterii prin care să se 
stabilească cine are statutul de angajat și 
cine nu;

Or. fr

Amendamentul 109
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că numărul cazurilor de falsă 
activitate independentă a crescut dramatic, 
în special în sectorul construcțiilor; invită 
statele membre să introducă măsuri 
adecvate de control pentru a combate falsa 
activitate independentă, de exemplu prin 
introducerea unor criterii prin care să se 
stabilească cine are statutul de angajat și 
cine nu;

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că numărul cazurilor de falsă 
activitate independentă a crescut dramatic, 
în special în sectorul construcțiilor și în 
abatoare; invită statele membre să 
introducă măsuri adecvate de control 
pentru a combate falsa activitate 
independentă, de exemplu prin 
introducerea unor criterii prin care să se 
stabilească cine are statutul de angajat și 
cine nu; consideră ar trebui să se 
introducă prezumții statutare, iar 
legislația ar trebui simplificată sau ar 
trebui inversată sarcina probei, astfel 
încât cazurile de falsă activitate 
independentă să fie mai ușor de 
demonstrat;

Or. de

Amendamentul 110
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că numărul cazurilor de falsă 
activitate independentă a crescut dramatic, 
în special în sectorul construcțiilor; invită 
statele membre să introducă măsuri 
adecvate de control pentru a combate falsa 
activitate independentă, de exemplu prin 
introducerea unor criterii prin care să se 
stabilească cine are statutul de angajat și 
cine nu;

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că numărul cazurilor de falsă 
activitate independentă a crescut dramatic, 
în special în sectorul construcțiilor; invită 
statele membre să introducă măsuri 
adecvate de control pentru a combate falsa 
activitate independentă, de exemplu prin 
introducerea unor criterii prin care să se 
stabilească cine are statutul de angajat și 
cine nu, astfel încât inspectorii de muncă 
să poată identifica falsele activități 
independente;

Or. de

Amendamentul 111
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că numărul cazurilor de falsă 
activitate independentă a crescut dramatic, 
în special în sectorul construcțiilor; invită 
statele membre să introducă măsuri 
adecvate de control pentru a combate falsa 
activitate independentă, de exemplu prin 
introducerea unor criterii prin care să se 
stabilească cine are statutul de angajat și 
cine nu;

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că numărul cazurilor de falsă 
activitate independentă a crescut dramatic, 
în special în sectorul construcțiilor; invită 
statele membre să introducă măsuri 
adecvate de control pentru a combate falsa 
activitate independentă, de exemplu prin 
introducerea unor criterii prin care să se 
stabilească cine are statutul de angajat și 
cine nu; afirmă că, în vederea prevenirii 
falselor activități independente, statele 
membre ar trebui aibă posibilitatea de a 
introduce cerințe sau măsuri de control 
mai ample;

Or. nl

Amendamentul 112
Karima Delli
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că numărul cazurilor de falsă 
activitate independentă a crescut dramatic, 
în special în sectorul construcțiilor; invită 
statele membre să introducă măsuri 
adecvate de control pentru a combate falsa 
activitate independentă, de exemplu prin 
introducerea unor criterii prin care să se 
stabilească cine are statutul de angajat și 
cine nu;

12. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că numărul cazurilor de falsă 
activitate independentă a crescut dramatic, 
în special în sectorul construcțiilor; invită 
statele membre să introducă măsuri 
adecvate de control pentru a combate falsa 
activitate independentă, de exemplu prin 
introducerea unor criterii prin care să se 
stabilească cine are statutul de angajat și 
cine nu; solicită Comisiei și statelor 
membre să accelereze punerea în aplicare 
a Regulamentului REACH, în special 
înlocuirea celor mai periculoase substanțe 
chimice; consideră că ar trebui să se țină 
seama de bolile profesionale atunci când 
se acordă prioritate acestor substanțe;

Or. fr

Amendamentul 113
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază faptul că ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită sectorului 
transporturilor, întrucât, datorită 
caracterului său mobil, acesta ar putea 
prezenta provocări suplimentare pentru 
inspectoratele de muncă; cere ca 
inspectoratele de muncă să dispună de 
dotările adecvate pentru a efectua 
inspecții eficiente în acest sector;

Or. en
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Amendamentul 114
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că sectorul locurilor de 
muncă ecologice, aflat în curs de 
dezvoltare, necesită o atenție deosebită; 
solicită să se efectueze evaluări și studii de 
impact privind toxicitatea materialelor 
ecologice și condițiile de muncă ale 
lucrătorilor din domeniul echipamentelor 
utilizate în producția de energie din surse 
regenerabile (fabricare, exploatare, 
întreținere și reciclare);

Or. fr

Amendamentul 115
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită autoritățile naționale de
inspecție a muncii să elaboreze un plan de 
acțiune de combatere a muncii nedeclarate, 
care să acopere toate formele de abuz din 
cadrul activității salariate și al celei 
independente;

13. invită inspectoratele naționale de
muncă sau alte autorități competente, 
precum poliția sau autoritățile fiscale, să 
elaboreze un plan de acțiune de combatere 
a muncii nedeclarate, care să acopere toate 
formele de abuz din cadrul activității 
salariate și al celei independente;

Or. en

Amendamentul 116
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită autoritățile naționale de 
inspecție a muncii să elaboreze un plan de 
acțiune de combatere a muncii nedeclarate, 
care să acopere toate formele de abuz din 
cadrul activității salariate și al celei 
independente;

13. invită inspectoratele naționale muncă
să elaboreze un plan de acțiune de 
combatere a muncii nedeclarate, care să 
acopere toate formele de abuz din cadrul 
activității salariate și al celei independente; 
subliniază faptul că, în condițiile în care 
nu este abordată în mod corespunzător, 
munca nedeclarată poate submina 
capacitatea UE de a-și îndeplini 
obiectivele în materie de ocupare a forței 
de muncă, respectiv creșterea numărului 
locurilor de muncă și îmbunătățirea 
calității acestora, precum și consolidarea 
dezvoltării economice;

Or. en

Amendamentul 117
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
vulnerabilitatea extremă a lucrătorilor 
migranți, cu statut nereglementat sau 
neautorizat, care pot fi exploatați în 
activități nedeclarate cu standarde 
inferioare, salarii reduse și program de 
lucru îndelungat, în medii de lucru 
nesigure;

Or. en

Amendamentul 118
Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că programele naționale de 
formare pentru inspectorii de muncă ar 
trebui să conțină și module specifice 
privind munca nedeclarată, precum și 
teme conexe precum migrația și traficul 
de persoane;

eliminat

Or. de

Amendamentul 119
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că programele naționale de 
formare pentru inspectorii de muncă ar 
trebui să conțină și module specifice 
privind munca nedeclarată, precum și teme 
conexe precum migrația și traficul de 
persoane;

14. consideră că toate programele de 
educație și formare pentru inspectorii de 
muncă ar trebui să conțină și module 
specifice privind strategiile cele mai 
frecvente de eludare, munca nedeclarată, 
precum și teme conexe precum traficul de 
persoane; subliniază faptul că orice 
cooperare între inspectorii de muncă și 
autoritățile din domeniul imigrării ar 
trebui să se limiteze la identificarea 
angajatorilor cu un comportament abuziv, 
fără a conduce la sancțiuni împotriva
lucrătorilor migranți sau la expulzarea 
acestora, ceea ce, de fapt, ar submina 
eforturile de combatere a muncii 
nedeclarate;

Or. en

Amendamentul 120
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că programele naționale de 
formare pentru inspectorii de muncă ar 
trebui să conțină și module specifice 
privind munca nedeclarată, precum și teme 
conexe precum migrația și traficul de 
persoane;

14. consideră că, în măsura în care 
inspectoratele naționale de muncă sunt 
responsabile pentru abordarea acestor 
probleme, programele naționale de formare 
pentru inspectorii de muncă ar trebui să 
conțină și module specifice privind munca 
nedeclarată, precum și teme conexe 
precum migrația și traficul de persoane;

Or. en

Amendamentul 121
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că programele naționale de 
formare pentru inspectorii de muncă ar 
trebui să conțină și module specifice 
privind munca nedeclarată, precum și teme 
conexe precum migrația și traficul de 
persoane;

14. consideră că programele naționale de 
formare pentru inspectorii de muncă ar 
trebui să conțină și module specifice 
privind munca nedeclarată, precum și teme 
conexe precum migrația și traficul de 
persoane, întrucât există o legătură 
strânsă între trafic și migrație în special și 
munca nedeclarată;

Or. en

Amendamentul 122
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că programele naționale de 
formare pentru inspectorii de muncă ar 
trebui să conțină și module specifice 
privind munca nedeclarată, precum și teme 

14. consideră că programele naționale de 
formare pentru inspectorii de muncă ar 
trebui să conțină și module specifice 
privind munca nedeclarată, precum și teme 
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conexe precum migrația și traficul de 
persoane;

conexe precum migrația și traficul de 
persoane; consideră că principala 
prioritate ar trebui să fie protejarea 
persoanelor afectate și tragerea la 
răspundere a celor care profită de pe 
urma exploatării;

Or. de

Amendamentul 123
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că programele naționale de 
formare pentru inspectorii de muncă ar 
trebui să conțină și module specifice 
privind munca nedeclarată, precum și teme 
conexe precum migrația și traficul de 
persoane;

14. consideră că programele naționale de 
formare pentru inspectorii de muncă ar 
trebui să conțină și module specifice 
privind munca nedeclarată, precum și teme 
conexe precum migrația și traficul de 
persoane, detașarea lucrătorilor și 
dobândirea de cunoștințe lingvistice;

Or. fr

Amendamentul 124
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că sancțiunile vor fi 
eficiente numai dacă angajatorii nu pot 
obține câștiguri din folosirea lucrătorilor 
nedeclarați fiindcă, făcând acest lucru, ar 
putea pierde semnificativ mai mult decât 
în cazul în care ar angaja în mod oficial 
persoanele respective;

Or. de
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Amendamentul 125
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru întreg lanțul de 
subcontractare reprezintă un instrument 
eficient de monitorizare mai bună a
atribuirii contractelor și este de părere că 
este necesar ca aceste sisteme să fie 
introduse în toate statele membre;

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că este important ca atribuirea 
contractelor să fie transmisă în mod 
automat inspectoratelor de muncă;

Or. fi

Amendamentul 126
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru întreg lanțul de 
subcontractare reprezintă un instrument 
eficient de monitorizare mai bună a 
atribuirii contractelor și este de părere că 
este necesar ca aceste sisteme să fie 
introduse în toate statele membre;

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor ar putea reprezenta un 
instrument eficient de monitorizare mai 
bună a atribuirii contractelor;

Or. en
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Amendamentul 127
Jelko Kacin, Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru întreg lanțul de 
subcontractare reprezintă un instrument 
eficient de monitorizare mai bună a 
atribuirii contractelor și este de părere că 
este necesar ca aceste sisteme să fie 
introduse în toate statele membre;

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru întreg lanțul de 
subcontractare ar putea reprezenta un 
instrument eficient de monitorizare mai 
bună a atribuirii contractelor;

Or. en

Amendamentul 128
Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru întreg lanțul de 
subcontractare reprezintă un instrument 
eficient de monitorizare mai bună a 
atribuirii contractelor și este de părere că 
este necesar ca aceste sisteme să fie 
introduse în toate statele membre;

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru întreg lanțul de 
subcontractare nu reprezintă un instrument 
eficient de monitorizare mai bună a 
atribuirii contractelor, singura metodă de 
contracarare a acestei tendințe fiind 
intensificarea inspecțiilor efectuate de 
autoritățile de supraveghere din domeniul 
comercial;

Or. de
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Amendamentul 129
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru întreg lanțul de 
subcontractare reprezintă un instrument 
eficient de monitorizare mai bună a 
atribuirii contractelor și este de părere că 
este necesar ca aceste sisteme să fie 
introduse în toate statele membre;

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru subcontractanți
reprezintă un instrument eficient de 
monitorizare mai bună a atribuirii 
contractelor și este de părere că este 
necesar ca aceste sisteme să fie introduse în 
toate statele membre;

Or. de

Amendamentul 130
Csaba Őry

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru întreg lanțul de 
subcontractare reprezintă un instrument 
eficient de monitorizare mai bună a 
atribuirii contractelor și este de părere că 
este necesar ca aceste sisteme să fie 
introduse în toate statele membre;

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru întreg lanțul de 
subcontractare reprezintă un instrument 
eficient de monitorizare mai bună a 
atribuirii contractelor și este de părere că ar 
trebui să se analizeze posibilitatea 
introducerii acestor sisteme în toate statele 
membre;

Or. hu

Amendamentul 131
Karima Delli
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru întreg lanțul de 
subcontractare reprezintă un instrument 
eficient de monitorizare mai bună a 
atribuirii contractelor și este de părere că 
este necesar ca aceste sisteme să fie 
introduse în toate statele membre;

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru întreg lanțul de 
subcontractare reprezintă un instrument 
eficient de creștere a conformității cu 
standardele de muncă pe parcursul 
întregului proces de producție și este de 
părere că este necesar ca aceste sisteme să 
fie introduse în toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 132
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru întreg lanțul de 
subcontractare reprezintă un instrument 
eficient de monitorizare mai bună a 
atribuirii contractelor și este de părere că 
este necesar ca aceste sisteme să fie 
introduse în toate statele membre;

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru întreg lanțul de 
subcontractare reprezintă un instrument 
eficient de monitorizare mai bună a 
atribuirii contractelor și este de părere că 
este necesar ca aceste sisteme să fie 
introduse în toate statele membre, deși 
verificările efectuate de inspectorii de 
muncă rămân fundamentale;

Or. de



PE521.490v01-00 64/108 AM\1005553RO.doc

RO

Amendamentul 133
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru întreg lanțul de 
subcontractare reprezintă un instrument 
eficient de monitorizare mai bună a 
atribuirii contractelor și este de părere că 
este necesar ca aceste sisteme să fie 
introduse în toate statele membre;

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare, ceea ce ar 
putea duce la creșterea numărului 
locurilor de muncă precare și la o 
deteriorare suplimentară a nivelului deja 
redus de protecție pentru persoanele care 
desfășoară activități nedeclarate;
avertizează că o astfel de evoluție negativă 
va necesita, în mod cert, eforturi 
suplimentare, precum și o pregătire 
specializată a inspectoratelor de muncă în 
ceea ce privește monitorizarea, prevenirea 
și combaterea muncii nedeclarate;
consideră că sistemele de răspundere 
generală a întreprinderilor pentru întreg 
lanțul de subcontractare reprezintă un 
instrument eficient de monitorizare mai 
bună a atribuirii contractelor și este de 
părere că este necesar ca aceste sisteme să 
fie introduse în toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 134
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru întreg lanțul de 
subcontractare reprezintă un instrument 
eficient de monitorizare mai bună a 

15. observă tendința actuală de a recurge 
mai des la activități independente, 
externalizare și subcontractare; consideră 
că sistemele de răspundere generală a 
întreprinderilor pentru întreg lanțul de 
subcontractare reprezintă un instrument 
eficient de monitorizare mai bună a 
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atribuirii contractelor și este de părere că 
este necesar ca aceste sisteme să fie 
introduse în toate statele membre;

atribuirii contractelor și este de părere că 
este necesar ca aceste sisteme să fie 
introduse în toate statele membre;
consideră, de asemenea, că fraudele care 
implică subcontractare, firme de tip „cutie 
poștală”, false activități independente, 
false detașări și activități pe bază de 
contract interimar nu ar trebui să fie 
rentabile din punct de vedere financiar și 
că stimulentul de a desfășura astfel de 
activități va fi eliminat, obținându-se un 
efect de descurajare, dacă aceste situații 
vor fi mai ușor de demonstrat și/sau dacă 
se va inversa sarcina probei, precum și 
dacă se vor lua în calcul prezumțiile 
statutare;

Or. de

Amendamentul 135
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază problema punerii în aplicare 
a dispozițiilor privind sănătatea și siguranța 
la locul de muncă în ceea ce privește 
lucrătorii care desfășoară activități 
nedeclarate; subliniază că dreptul la 
siguranță și la sănătate la locul de muncă 
este un drept independent de statutul 
lucrătorilor sau al persoanelor care 
desfășoară activități independente și că 
acesta trebuie garantat printr-o mai bună 
punere în aplicare a dispozițiilor în 
vigoare;

16. subliniază problema punerii în aplicare 
a dispozițiilor privind sănătatea și siguranța 
la locul de muncă în ceea ce privește 
lucrătorii care desfășoară activități 
nedeclarate; subliniază faptul că dreptul la 
siguranță și la sănătate la locul de muncă 
este un drept care i se aplică fiecărui 
lucrător sau fiecărei persoane care 
desfășoară activități independente și că 
acesta trebuie garantat printr-o mai bună 
punere în aplicare a dispozițiilor în vigoare 
în statele membre;

Or. fi

Amendamentul 136
Philippe Boulland
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază problema punerii în aplicare 
a dispozițiilor privind sănătatea și siguranța 
la locul de muncă în ceea ce privește 
lucrătorii care desfășoară activități 
nedeclarate; subliniază că dreptul la 
siguranță și la sănătate la locul de muncă 
este un drept independent de statutul 
lucrătorilor sau al persoanelor care 
desfășoară activități independente și că 
acesta trebuie garantat printr-o mai bună 
punere în aplicare a dispozițiilor în 
vigoare;

16. subliniază problema punerii în aplicare 
a dispozițiilor privind sănătatea și siguranța 
la locul de muncă în ceea ce privește 
lucrătorii care desfășoară activități 
nedeclarate; subliniază faptul că dreptul la 
siguranță și la sănătate la locul de muncă 
este un drept independent de statutul 
lucrătorilor sau al persoanelor care 
desfășoară activități independente și că 
acesta trebuie garantat printr-o mai bună 
punere în aplicare a dispozițiilor în 
vigoare; propune ca statele membre să 
analizeze posibilitatea de a impune 
tuturor lucrătorilor obligația de a efectua 
un control medical gratuit o dată pe an 
sau cel puțin o dată pe durata unui 
contract de muncă, în scopul de a le 
asigura o protecție minimă;

Or. fr

Amendamentul 137
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită înăsprirea sancțiunilor pentru 
întreprinderile care nu-și îndeplinesc 
obligațiile în ceea ce privește drepturile 
fundamentale ale lucrătorilor și consideră 
că sancțiunile în această privință trebuie să 
aibă un efect de descurajare așa de 
puternic, încât angajatorii să nu poată 
obține niciun avantaj prin eludarea 
normelor în vigoare privind protecția 
muncii și a sănătății;

17. susține înăsprirea sancțiunilor pentru 
întreprinderile care nu își îndeplinesc 
obligațiile în ceea ce privește drepturile 
fundamentale ale lucrătorilor și consideră 
că sancțiunile în această privință trebuie să 
aibă un efect de descurajare atât de 
puternic, încât angajatorii și lucrătorii să 
nu poată obține niciun avantaj prin 
eludarea normelor în vigoare privind 
protecția muncii și a sănătății;

Or. fi
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Amendamentul 138
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită înăsprirea sancțiunilor pentru 
întreprinderile care nu-și îndeplinesc 
obligațiile în ceea ce privește drepturile 
fundamentale ale lucrătorilor și consideră 
că sancțiunile în această privință trebuie să 
aibă un efect de descurajare așa de 
puternic, încât angajatorii să nu poată 
obține niciun avantaj prin eludarea 
normelor în vigoare privind protecția 
muncii și a sănătății;

17. solicită aplicarea unor sancțiuni 
eficiente și disuasive pentru întreprinderile 
care nu își îndeplinesc obligațiile în ceea 
ce privește drepturile lucrătorilor și 
consideră că sancțiunile în această privință 
trebuie să aibă un efect disuasiv și de 
descurajare atât de puternic, încât 
angajatorii să nu poată obține sub nicio 
formă vreun avantaj prin eludarea 
normelor în vigoare privind protecția 
muncii și a sănătății; solicită statelor 
membre să aibă în vedere, în cadrul 
propriilor sisteme de stabilire a 
sancțiunilor, crearea unui echilibru între 
nivelul amenzii și nivelul daunei și să se 
asigure că sancțiunea depășește profitul 
obținut în urma eludării legii;

Or. en

Amendamentul 139
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită înăsprirea sancțiunilor pentru 
întreprinderile care nu-și îndeplinesc 
obligațiile în ceea ce privește drepturile 
fundamentale ale lucrătorilor și consideră 
că sancțiunile în această privință trebuie să 
aibă un efect de descurajare așa de 
puternic, încât angajatorii să nu poată 
obține niciun avantaj prin eludarea 

17. solicită îmbunătățirea îndrumărilor 
furnizate de inspectoratele naționale de 
muncă în ceea ce privește drepturile 
fundamentale ale lucrătorilor, înăsprirea 
sancțiunilor pentru întreprinderile care nu 
își îndeplinesc obligațiile în ceea ce 
privește aceste drepturi și consideră că 
sancțiunile în această privință trebuie să 
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normelor în vigoare privind protecția 
muncii și a sănătății;

aibă un efect de descurajare atât de 
puternic, încât angajatorii să nu poată 
obține niciun avantaj prin eludarea 
normelor în vigoare privind protecția 
muncii și a sănătății;

Or. en

Amendamentul 140
Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază faptul că Strategia 
Europa 2020 atrage atenția asupra 
necesității de a crește numărul femeilor 
de pe piața forței de muncă și consideră 
că inspectorii de muncă ar trebui să 
dețină cunoștințe privind condițiile de 
muncă ale femeilor și bărbaților;

Or. sv

Amendamentul 141
Evelyn Regner

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită ca aceste sancțiuni să li se 
aplice și companiilor în cazul cărora s-a 
constatat că întocmesc liste „negre” cu 
lucrătorii care desfășoară activități 
sindicale sau în domeniul sănătății și al
siguranței;

Or. en
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Amendamentul 142
Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită sprijinirea autorităților 
naționale de supraveghere în punerea în 
aplicare a unui sistem eficient de protecție 
a muncii la nivel de întreprindere, în 
special în cadrul întreprinderilor mici și 
mijlocii; solicită ca inspecțiile să vizeze în 
special identificarea de soluții practice și 
fezabile la deficiențele în materie de 
sănătate și siguranță la locul de muncă;

Or. de

Amendamentul 143
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. solicită ca inspecțiile de muncă să 
intensifice măsurile care vizează 
prevenirea și educarea populației, pentru 
a crește gradul de sensibilizare a 
cetățenilor cu privire la importanța 
normelor și procedurilor în materie de 
sănătate și siguranță;

Or. en

Amendamentul 144
Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. consideră că Comitetul consultativ al 
Comisiei pentru securitate și sănătate la 
locul de muncă ar trebui să fie informat 
în mod regulat cu privire la evoluțiile 
înregistrate în statele membre în domeniul 
inspectoratelor de muncă și al sănătății și 
siguranței la locul de muncă;

Or. sv

Amendamentul 145
Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. consideră că aceste aspecte legate de 
sănătate și securitate ar trebui să fie luate 
în considerare și în viitoarea strategie a 
UE privind securitatea și sănătatea la 
locul de muncă;

Or. sv

Amendamentul 146
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că un rol esențial pentru 
eliminarea dumpingului social și asigurarea 
concurenței loiale pe piața internă îl are 
buna colaborare dintre autoritățile 
naționale; salută inițiativa Comisiei de 
creare a unei platforme europene a 
inspectorilor de muncă;

18. consideră că un rol esențial pentru 
eliminarea dumpingului social și asigurarea 
concurenței loiale pe piața internă îl are 
buna colaborare dintre autoritățile 
naționale și partenerii sociali; salută 
inițiativa Comisiei de creare a unei 
platforme europene a inspectorilor de 
muncă;
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Or. en

Amendamentul 147
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că un rol esențial pentru 
eliminarea dumpingului social și asigurarea 
concurenței loiale pe piața internă îl are 
buna colaborare dintre autoritățile 
naționale; salută inițiativa Comisiei de 
creare a unei platforme europene a 
inspectorilor de muncă;

18. consideră că un rol esențial pentru 
eliminarea dumpingului social și asigurarea 
concurenței loiale pe piața internă îl are 
buna colaborare dintre autoritățile 
naționale; solicită acțiuni de colaborare la 
nivelul UE, începând cu schimbul de 
bune practici și cunoștințe, precum și prin 
partajarea datelor din registrele 
naționale; salută inițiativa Comisiei de 
creare a unei platforme europene a 
inspectorilor de muncă;

Or. en

Amendamentul 148
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că un rol esențial pentru 
eliminarea dumpingului social și asigurarea 
concurenței loiale pe piața internă îl are 
buna colaborare dintre autoritățile 
naționale; salută inițiativa Comisiei de 
creare a unei platforme europene a 
inspectorilor de muncă;

18. consideră că un rol esențial pentru 
eliminarea dumpingului social și asigurarea 
concurenței loiale pe piața internă îl are 
buna colaborare dintre autoritățile 
naționale; salută inițiativa Comisiei de 
creare a unei platforme europene a 
inspectorilor de muncă; sprijină activitatea 
pozitivă desfășurată de Comitetul 
inspectorilor de muncă principali în 
sensul apropierii culturilor naționale; 
solicită extinderea resurselor și a 
competențelor acestui comitet; solicită 
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consolidarea cooperării dintre comitet și 
Comitetul consultativ de la Luxemburg;

Or. fr

Amendamentul 149
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. consideră că un rol esențial pentru 
eliminarea dumpingului social și asigurarea 
concurenței loiale pe piața internă îl are 
buna colaborare dintre autoritățile 
naționale; salută inițiativa Comisiei de 
creare a unei platforme europene a 
inspectorilor de muncă;

18. consideră că un rol esențial pentru 
eliminarea dumpingului social și asigurarea 
concurenței loiale pe piața internă îl are 
buna colaborare dintre autoritățile 
naționale; salută inițiativa Comisiei de 
creare a unei platforme europene a 
inspectorilor de muncă; în acest sens, 
invită Comisia să creeze platforma 
europeană a inspectorilor de muncă în 
ceea ce privește munca nedeclarată, în 
cadrul Fundației Europene pentru 
Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și 
Muncă (Eurofound), ca sarcină 
suplimentară a acestei fundații, cu 
misiunea de a organiza activitatea 
platformei și de a facilita schimbul de 
experiență și de bune practici, furnizând 
informații actualizate, obiective, fiabile și 
comparabile, precum și intensificând
cooperarea transfrontalieră;

Or. en

Amendamentul 150
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să înființeze o agenție eliminat
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europeană pentru probleme 
transfrontaliere legate de încălcarea 
normelor privind protecția muncii și 
munca nedeclarată, ale cărei sarcini să 
includă, între altele, identificarea firmelor 
de tip „cutie poștală”, efectuarea de 
controale cu privire la furnizorii de 
servicii transfrontalieri, introducerea 
unor programe de formare, identificarea 
noilor tehnici de eludare și organizarea 
unor controale transfrontaliere;

Or. fi

Amendamentul 151
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să înființeze o agenție 
europeană pentru probleme 
transfrontaliere legate de încălcarea 
normelor privind protecția muncii și 
munca nedeclarată, ale cărei sarcini să 
includă, între altele, identificarea firmelor 
de tip „cutie poștală”, efectuarea de 
controale cu privire la furnizorii de 
servicii transfrontalieri, introducerea 
unor programe de formare, identificarea 
noilor tehnici de eludare și organizarea 
unor controale transfrontaliere;

19. invită Comisia să permită agențiilor 
UE deja existente și care s-au dovedit a fi 
eficiente, precum Fundația Europeană 
pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață 
și de Muncă, să identifice și să păstreze o 
evidență a firmelor de tip „cutie poștală” și
a operațiunilor similare;

Or. de

Amendamentul 152
Emer Costello

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să înființeze o agenție 
europeană pentru probleme 
transfrontaliere legate de încălcarea 
normelor privind protecția muncii și 
munca nedeclarată, ale cărei sarcini să 
includă, între altele, identificarea firmelor 
de tip „cutie poștală”, efectuarea de 
controale cu privire la furnizorii de 
servicii transfrontalieri, introducerea 
unor programe de formare, identificarea 
noilor tehnici de eludare și organizarea 
unor controale transfrontaliere;

19. invită Comisia să înființeze o
platformă europeană a inspectorilor de 
muncă în ceea ce privește munca 
nedeclarată, în cadrul Fundației 
Europene pentru Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață și Muncă 
(Eurofound), ca sarcină suplimentară a 
acestei fundații, cu misiunea de a 
organiza activitatea platformei și de a 
facilita schimbul de experiență și de bune 
practici, furnizând informații actualizate, 
obiective, fiabile și comparabile, precum 
și intensificând cooperarea 
transfrontalieră;

Justificare

După cum se sugerează în una dintre opțiunile de politică ale Comisiei Europene din 
propunerea sa referitoare la o platformă europeană în vederea consolidării cooperării la 
nivelul UE în ceea ce privește prevenirea și descurajarea muncii nedeclarate, prin înființarea 
unei noi agenții s-ar putea aborda aspecte mai ample decât în situația actuală, deși agenția a 
desfășurat în trecut cercetări comparative privind munca nedeclarată și cerințele în materie 
de resurse.

Or. en

Amendamentul 153
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să înființeze o agenție 
europeană pentru probleme 
transfrontaliere legate de încălcarea
normelor privind protecția muncii și munca 
nedeclarată, ale cărei sarcini să includă, 
între altele, identificarea firmelor de tip 
„cutie poștală”, efectuarea de controale cu 
privire la furnizorii de servicii 
transfrontalieri, introducerea unor 

19. invită Comisia ca, în cooperare cu 
partenerii sociali și cu autoritățile 
naționale competente, să dezvolte 
instrumente eficace pentru combaterea
încălcării normelor privind protecția 
muncii și munca nedeclarată, ale căror
sarcini să includă, între altele, identificarea 
firmelor de tip „cutie poștală”, efectuarea 
de controale cu privire la furnizorii de 
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programe de formare, identificarea noilor 
tehnici de eludare și organizarea unor 
controale transfrontaliere;

servicii transfrontalieri, introducerea unor 
programe de formare, identificarea noilor 
tehnici de eludare și organizarea unor 
controale transfrontaliere; de asemenea, 
invită Comisia să analizeze dacă o agenție 
a UE responsabilă pentru aceste aspecte 
ar genera valoare adăugată;

Or. en

Amendamentul 154
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să înființeze o agenție 
europeană pentru probleme
transfrontaliere legate de încălcarea 
normelor privind protecția muncii și munca 
nedeclarată, ale cărei sarcini să includă, 
între altele, identificarea firmelor de tip 
„cutie poștală”, efectuarea de controale cu 
privire la furnizorii de servicii 
transfrontalieri, introducerea unor 
programe de formare, identificarea noilor 
tehnici de eludare și organizarea unor 
controale transfrontaliere;

19. invită Comisia să coordoneze și să 
faciliteze cooperarea între statele membre 
cu privire la problemele transfrontaliere 
legate de încălcarea normelor privind 
protecția muncii și munca nedeclarată, 
inclusiv în ceea ce privește, printre altele, 
identificarea firmelor de tip „cutie poștală”, 
efectuarea de controale cu privire la 
furnizorii de servicii transfrontalieri, 
introducerea unor programe de formare, 
identificarea noilor tehnici de eludare și 
organizarea unor controale transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 155
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să înființeze o agenție 
europeană pentru probleme 
transfrontaliere legate de încălcarea 
normelor privind protecția muncii și munca 

19. invită Comisia să înființeze un serviciu 
special pentru probleme transfrontaliere 
legate de încălcarea normelor privind 
protecția muncii și munca nedeclarată, ale 
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nedeclarată, ale cărei sarcini să includă, 
între altele, identificarea firmelor de tip 
„cutie poștală”, efectuarea de controale cu 
privire la furnizorii de servicii 
transfrontalieri, introducerea unor 
programe de formare, identificarea noilor 
tehnici de eludare și organizarea unor 
controale transfrontaliere;

cărui sarcini să includă, între altele, 
identificarea firmelor de tip „cutie poștală”, 
efectuarea de controale cu privire la 
activitățile transnaționale, introducerea 
unor programe de formare, identificarea 
noilor tehnici de eludare și organizarea 
unor controale transfrontaliere;

Or. fr

Amendamentul 156
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să înființeze o agenție 
europeană pentru probleme
transfrontaliere legate de încălcarea 
normelor privind protecția muncii și munca 
nedeclarată, ale cărei sarcini să includă, 
între altele, identificarea firmelor de tip 
„cutie poștală”, efectuarea de controale 
cu privire la furnizorii de servicii
transfrontalieri, introducerea unor
programe de formare, identificarea noilor
tehnici de eludare și organizarea unor 
controale transfrontaliere;

19. invită Comisia să aloce resurse umane 
corespunzătoare pentru monitorizarea 
problemelor transfrontaliere legate de 
încălcarea normelor privind protecția 
muncii și munca nedeclarată, să dezvolte
programe de formare pentru inspectoratele 
de muncă, să identifice noile tehnici de 
eludare și să propună măsuri de sprijinire 
a statelor membre în combaterea muncii 
nedeclarate;

Or. en

Amendamentul 157
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să înființeze o agenție 
europeană pentru probleme transfrontaliere 
legate de încălcarea normelor privind 
protecția muncii și munca nedeclarată, ale 
cărei sarcini să includă, între altele, 

19. invită Comisia să înființeze o agenție 
europeană pentru probleme transfrontaliere 
legate de încălcarea normelor privind 
protecția muncii și munca nedeclarată, ale 
cărei sarcini să includă, între altele, 
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identificarea firmelor de tip „cutie poștală”, 
efectuarea de controale cu privire la 
furnizorii de servicii transfrontalieri, 
introducerea unor programe de formare, 
identificarea noilor tehnici de eludare și 
organizarea unor controale transfrontaliere;

identificarea firmelor de tip „cutie poștală”, 
efectuarea de controale cu privire la 
furnizorii de servicii transfrontalieri, 
introducerea unor programe de formare la 
nivelul UE care să abordeze provocări 
precum falsele activități independente, 
noile tipuri de riscuri în materie de 
angajare și detașări, identificarea noilor 
tehnici de eludare și organizarea unor 
controale transfrontaliere;

Or. de

Amendamentul 158
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să înființeze o agenție 
europeană pentru probleme transfrontaliere 
legate de încălcarea normelor privind 
protecția muncii și munca nedeclarată, ale 
cărei sarcini să includă, între altele, 
identificarea firmelor de tip „cutie poștală”, 
efectuarea de controale cu privire la 
furnizorii de servicii transfrontalieri, 
introducerea unor programe de formare, 
identificarea noilor tehnici de eludare și 
organizarea unor controale transfrontaliere;

19. invită Comisia, fără a aduce atingere 
principiului subsidiarității, să înființeze o 
agenție europeană pentru probleme 
transfrontaliere legate de încălcarea 
normelor privind protecția muncii și munca 
nedeclarată, ale cărei sarcini să includă,
între altele, identificarea firmelor de tip 
„cutie poștală”, efectuarea de controale cu 
privire la furnizorii de servicii 
transfrontalieri, introducerea unor 
programe de formare, identificarea noilor 
tehnici de eludare și organizarea unor 
controale transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 159
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să înființeze o agenție 
europeană pentru probleme transfrontaliere 
legate de încălcarea normelor privind 
protecția muncii și munca nedeclarată, ale 
cărei sarcini să includă, între altele, 
identificarea firmelor de tip „cutie poștală”, 
efectuarea de controale cu privire la 
furnizorii de servicii transfrontalieri, 
introducerea unor programe de formare, 
identificarea noilor tehnici de eludare și 
organizarea unor controale transfrontaliere;

19. invită Comisia să înființeze o agenție 
europeană pentru probleme transfrontaliere 
legate de încălcarea normelor privind 
protecția muncii și munca nedeclarată, ale 
cărei sarcini să includă, între altele, 
identificarea firmelor de tip „cutie poștală”, 
efectuarea de controale cu privire la 
furnizorii de servicii transfrontalieri, 
introducerea unor programe de formare, 
identificarea noilor tehnici de eludare și 
organizarea unor controale transfrontaliere; 
recomandă, de asemenea, efectuarea 
ocazională a unor inspecții 
transfrontaliere comune între 
inspectoratele naționale de muncă, în 
special în regiunile situate în apropierea 
zonelor de frontieră;

Or. en

Amendamentul 160
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită Comisia să înființeze o 
platformă europeană a inspectorilor de 
muncă în ceea ce privește munca 
nedeclarată, în cadrul Fundației 
Europene pentru Îmbunătățirea 
Condițiilor de Viață și de Muncă 
(Eurofound), ca sarcină suplimentară a 
acestei fundații, cu misiunea de a 
organiza activitatea platformei și de a 
facilita schimbul de experiență și de bune 
practici, furnizând informații obiective, 
fiabile și comparabile, actualizate 
periodic, precum și intensificând 
cooperarea transfrontalieră, permițând în 
special identificarea și controlul firmelor 
de prestări servicii de tip „cutie poștală”;
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Or. fr

Amendamentul 161
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să introducă un card de 
asigurare socială european care să nu 
poată fi falsificat, pe care să fie stocate 
toate informațiile necesare pentru 
verificarea raportului de muncă, cum ar fi 
asigurarea socială și programul de lucru, 
și care să facă obiectul unor norme stricte 
privind protecția datelor;

20. invită Comisia și statele membre să 
analizeze, în contextul coordonării 
asigurărilor sociale, opțiunile prin care se 
poate garanta faptul că lucrătorii mobili 
își pot demonstra statutul oficial în 
materie de angajare și asigurări sociale, 
astfel încât să faciliteze verificarea acestui 
statut; subliniază faptul că orice 
document de acest tip ar face obiectul 
unor norme stricte privind protecția 
datelor;

Or. en

Amendamentul 162
Csaba Őry

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să introducă un card de 
asigurare socială european care să nu poată 
fi falsificat, pe care să fie stocate toate 
informațiile necesare pentru verificarea 
raportului de muncă, cum ar fi asigurarea 
socială și programul de lucru, și care să
facă obiectul unor norme stricte privind 
protecția datelor;

20. invită Comisia să analizeze beneficiile 
introducerii unui card de asigurare socială 
european care să nu poată fi falsificat, pe 
care să fie stocate toate informațiile 
necesare pentru verificarea raportului de 
muncă, cum ar fi asigurarea socială și 
programul de lucru, și care să facă obiectul 
unor norme stricte privind protecția 
datelor;

Or. hu
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Amendamentul 163
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să introducă un card de 
asigurare socială european care să nu poată 
fi falsificat, pe care să fie stocate toate 
informațiile necesare pentru verificarea 
raportului de muncă, cum ar fi asigurarea 
socială și programul de lucru, și care să 
facă obiectul unor norme stricte privind 
protecția datelor;

20. invită Comisia să aibă în vedere 
introducerea, după o evaluare riguroasă a 
impactului, a unui card de asigurare 
socială european sau a unui alt document 
de identitate la nivelul UE care să nu poată 
fi falsificat, pe care să fie stocate toate 
informațiile necesare pentru verificarea 
raportului de muncă, cum ar fi asigurarea 
socială și programul de lucru, și care să 
facă obiectul unor norme stricte privind 
protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 164
Jelko Kacin, Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să introducă un card de 
asigurare socială european care să nu poată 
fi falsificat, pe care să fie stocate toate 
informațiile necesare pentru verificarea 
raportului de muncă, cum ar fi asigurarea 
socială și programul de lucru, și care să 
facă obiectul unor norme stricte privind 
protecția datelor;

20. invită Comisia să pună la dispoziție un 
card de asigurare socială european care să 
nu poată fi falsificat, pe care să fie stocate 
toate informațiile necesare pentru 
verificarea raportului de muncă, cum ar fi 
asigurarea socială și programul de lucru, și 
care să facă obiectul unor norme stricte 
privind protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 165
Olle Ludvigsson
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită Comisia să introducă un card de 
asigurare socială european care să nu poată 
fi falsificat, pe care să fie stocate toate 
informațiile necesare pentru verificarea 
raportului de muncă, cum ar fi asigurarea 
socială și programul de lucru, și care să 
facă obiectul unor norme stricte privind 
protecția datelor;

20. invită Comisia să introducă un card de 
asigurare socială european care să nu poată 
fi falsificat, pe care să fie stocate toate 
informațiile necesare pentru verificarea 
raportului de muncă, cum ar fi asigurarea 
socială și programul de lucru, și care să 
facă obiectul unor norme stricte privind 
protecția datelor, în special în cazul în 
care se prelucrează date confidențiale cu 
caracter personal; prin urmare, subliniază 
importanța examinării atente a 
impactului acestui card asupra vieții 
private, înainte și pe parcursul întregului 
proces de dezvoltare a sa;

Or. sv

Amendamentul 166
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să introducă un 
mecanism european de avertizare 
timpurie pentru cazurile de încălcare a 
protecției muncii și de muncă nedeclarată 
care să promoveze schimbul rapid de 
informații între statele membre și care să 
fie însoțit de o lisă neagră, astfel încât 
abuzurile legate de lucrători să fie 
prevenite din timp; subliniază că acest 
mecanism de avertizare timpurie poate 
urma modelul Sistemului european de 
alertă rapidă destinat protecției 
consumatorilor care există deja 
(RAPEX);

eliminat

Or. en



PE521.490v01-00 82/108 AM\1005553RO.doc

RO

Amendamentul 167
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să introducă un 
mecanism european de avertizare timpurie 
pentru cazurile de încălcare a protecției 
muncii și de muncă nedeclarată care să 
promoveze schimbul rapid de informații 
între statele membre și care să fie însoțit de 
o lisă neagră, astfel încât abuzurile legate 
de lucrători să fie prevenite din timp; 
subliniază că acest mecanism de avertizare 
timpurie poate urma modelul Sistemului 
european de alertă rapidă destinat protecției 
consumatorilor care există deja (RAPEX);

21. invită Comisia să realizeze un proiect-
pilot pentru un mecanism european de 
avertizare timpurie menit să semnaleze 
cazurile de încălcare a protecției muncii și 
de muncă nedeclarată care să promoveze 
schimbul rapid de informații între statele 
membre și care să fie însoțit de o listă
neagră, astfel încât încălcările normelor de 
protecție a muncii să fie prevenite din timp 
în mod mai eficient; subliniază faptul că 
acest mecanism de avertizare timpurie 
poate urma modelul Sistemului european 
de alertă rapidă destinat protecției 
consumatorilor care există deja (RAPEX);

Or. fi

Amendamentul 168
Csaba Őry

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să introducă un
mecanism european de avertizare timpurie 
pentru cazurile de încălcare a protecției 
muncii și de muncă nedeclarată care să 
promoveze schimbul rapid de informații 
între statele membre și care să fie însoțit de 
o lisă neagră, astfel încât abuzurile legate 
de lucrători să fie prevenite din timp; 
subliniază că acest mecanism de avertizare 
timpurie poate urma modelul Sistemului 
european de alertă rapidă destinat protecției 
consumatorilor care există deja (RAPEX);

21. invită Comisia să analizeze beneficiile 
introducerii unui mecanism european de 
avertizare timpurie pentru cazurile de 
încălcare a protecției muncii și de muncă 
nedeclarată care să promoveze schimbul 
rapid de informații între statele membre și 
care să fie însoțit de o listă neagră, astfel 
încât abuzurile legate de lucrători să fie 
prevenite din timp; subliniază faptul că 
acest mecanism de avertizare timpurie 
poate urma modelul Sistemului european 
de alertă rapidă destinat protecției 
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consumatorilor care există deja (RAPEX);

Or. hu

Amendamentul 169
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să introducă un
mecanism european de avertizare timpurie 
pentru cazurile de încălcare a protecției 
muncii și de muncă nedeclarată care să 
promoveze schimbul rapid de informații 
între statele membre și care să fie însoțit de 
o lisă neagră, astfel încât abuzurile legate 
de lucrători să fie prevenite din timp; 
subliniază că acest mecanism de avertizare 
timpurie poate urma modelul Sistemului 
european de alertă rapidă destinat protecției 
consumatorilor care există deja (RAPEX);

21. invită Comisia să evalueze 
posibilitatea introducerii unui mecanism 
european de avertizare timpurie pentru 
cazurile de încălcare a protecției muncii și 
de muncă nedeclarată care să promoveze 
schimbul rapid de informații între statele 
membre și care să fie însoțit de o listă
neagră, astfel încât abuzurile legate de 
lucrători să fie prevenite din timp; 
subliniază faptul că acest mecanism de 
avertizare timpurie poate urma modelul 
Sistemului european de alertă rapidă 
destinat protecției consumatorilor care 
există deja (RAPEX);

Or. en

Amendamentul 170
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită Comisia să introducă un 
mecanism european de avertizare timpurie 
pentru cazurile de încălcare a protecției 
muncii și de muncă nedeclarată care să 
promoveze schimbul rapid de informații 
între statele membre și care să fie însoțit de 
o lisă neagră, astfel încât abuzurile legate 

21. invită Comisia să introducă un 
mecanism european de avertizare timpurie 
pentru cazurile de încălcare a protecției 
muncii și de muncă nedeclarată care să 
promoveze schimbul rapid de informații 
între statele membre și care să fie însoțit de 
o listă neagră, astfel încât abuzurile legate 
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de lucrători să fie prevenite din timp; 
subliniază că acest mecanism de avertizare 
timpurie poate urma modelul Sistemului 
european de alertă rapidă destinat protecției 
consumatorilor care există deja (RAPEX);

de lucrători să fie prevenite din timp; 
subliniază faptul că acest mecanism de 
avertizare timpurie poate urma modelul 
Sistemului european de alertă rapidă 
destinat protecției consumatorilor care 
există deja (RAPEX); subliniază faptul că 
încălcarea normelor trebuie să fie 
documentată cu acuratețe, prin 
înregistrarea sistematică a constatărilor 
inspecțiilor, astfel încât să se poată lua 
măsuri specifice împotriva abuzurilor;

Or. de

Amendamentul 171
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că o bază de date europeană 
care să conțină date și fapte privind 
munca ilegală aduce o valoare adăugată 
europeană însemnată pentru combaterea 
muncii nedeclarate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 172
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că o bază de date europeană 
care să conțină date și fapte privind 
munca ilegală aduce o valoare adăugată 
europeană însemnată pentru combaterea 
muncii nedeclarate;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 173
Jelko Kacin, Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că o bază de date europeană 
care să conțină date și fapte privind 
munca ilegală aduce o valoare adăugată 
europeană însemnată pentru combaterea 
muncii nedeclarate;

22. consideră că intensificarea cooperării 
și a partajării de informații între statele 
membre privind munca ilegală poate aduce 
o valoare adăugată europeană însemnată 
pentru combaterea muncii nedeclarate;

Or. en

Amendamentul 174
Antigoni Papadopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că o bază de date europeană 
care să conțină date și fapte privind munca 
ilegală aduce o valoare adăugată europeană 
însemnată pentru combaterea muncii 
nedeclarate;

22. consideră că o bază de date europeană 
care să conțină date și fapte privind munca 
ilegală va îmbunătăți coordonarea între 
inspectoratele de muncă din diferite țări și 
poate aduce o valoare adăugată europeană 
însemnată pentru combaterea muncii 
nedeclarate;

Or. en

Amendamentul 175
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. consideră că o bază de date europeană 
care să conțină date și fapte privind munca 
ilegală aduce o valoare adăugată europeană 
însemnată pentru combaterea muncii 
nedeclarate;

22. consideră că o bază de date europeană 
care să conțină date și fapte privind munca 
ilegală aduce o valoare adăugată europeană 
însemnată pentru combaterea muncii 
nedeclarate; subliniază faptul că o astfel 
de bază de date ar reprezenta un 
fundament util pentru inițiativele juridice 
ale UE privind munca nedeclarată și le-ar 
permite statelor membre să facă schimb 
de bune practici pentru combaterea 
muncii nedeclarate;

Or. de

Amendamentul 176
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că autoritățile naționale de 
control au avut, până în prezent, drepturi 
foarte limitate privind efectuarea de 
controale în cazul întreprinderilor străine; 
solicită ca certificatele de detașare A1 să 
fie introduse într-un registru electronic la 
nivelul UE pentru a permite efectuarea de 
controale naționale în legătură cu 
lucrătorii detașați;

23. subliniază faptul că autoritățile 
naționale de control au avut, până în 
prezent, drepturi foarte limitate privind 
efectuarea de controale în cazul 
întreprinderilor străine;

Or. en

Amendamentul 177
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că autoritățile naționale de 
control au avut, până în prezent, drepturi 
foarte limitate privind efectuarea de 
controale în cazul întreprinderilor străine; 
solicită ca certificatele de detașare A1 să 
fie introduse într-un registru electronic la 
nivelul UE pentru a permite efectuarea de 
controale naționale în legătură cu 
lucrătorii detașați;

23. subliniază importanța asigurării unor 
condiții echitabile pentru toate 
întreprinderile, indiferent de locul 
înființării, inclusiv în ceea ce privește 
inspecțiile de muncă; invită Comisia și 
statele membre să se asigure că 
autoritățile de inspecție a muncii își pot 
exercita pe deplin dreptul la inspecții 
independente fără discriminări, indiferent 
de locul înființării întreprinderii;
subliniază faptul că autoritățile naționale 
de control au avut, în anumite situații 
transfrontaliere, drepturi foarte limitate 
privind efectuarea de controale în cazul 
întreprinderilor străine și că acest fapt a 
periclitat atât protecția lucrătorilor, cât și 
corectitudinea pe piața internă; solicită ca 
formularele A1 să nu fie retroactive și să 
se aibă în vedere dezvoltarea unor sisteme 
de înregistrare, pentru a permite efectuarea 
de controale naționale;

Or. en

Amendamentul 178
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că autoritățile naționale de 
control au avut, până în prezent, drepturi 
foarte limitate privind efectuarea de 
controale în cazul întreprinderilor străine; 
solicită ca certificatele de detașare A1 să 
fie introduse într-un registru electronic la 
nivelul UE pentru a permite efectuarea de 
controale naționale în legătură cu lucrătorii 
detașați;

23. subliniază faptul că autoritățile 
naționale de control au avut, până în 
prezent, drepturi foarte limitate privind 
efectuarea de controale în cazul 
întreprinderilor străine; solicită ca 
informațiile de detașare a lucrătorilor să 
fie introduse într-un registru aflat la 
dispoziția autorităților din întreaga UE 
pentru a permite efectuarea de controale 
naționale în legătură cu lucrătorii detașați;

Or. fi
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Amendamentul 179
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că autoritățile naționale de 
control au avut, până în prezent, drepturi 
foarte limitate privind efectuarea de 
controale în cazul întreprinderilor străine; 
solicită ca certificatele de detașare A1 să 
fie introduse într-un registru electronic la 
nivelul UE pentru a permite efectuarea de 
controale naționale în legătură cu lucrătorii 
detașați;

23. subliniază faptul că autoritățile 
naționale de control au avut, până în 
prezent, drepturi foarte limitate privind 
efectuarea de controale în cazul 
întreprinderilor străine și că aceste drepturi 
ar trebui extinse; solicită ca certificatele de 
detașare A1 să fie introduse într-un registru 
electronic la nivelul UE, care să 
completeze registrele naționale existente,
pentru a permite efectuarea de controale 
naționale în legătură cu lucrătorii detașați;

Or. en

Amendamentul 180
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că autoritățile naționale de 
control au avut, până în prezent, drepturi 
foarte limitate privind efectuarea de 
controale în cazul întreprinderilor străine; 
solicită ca certificatele de detașare A1 să 
fie introduse într-un registru electronic la 
nivelul UE pentru a permite efectuarea de 
controale naționale în legătură cu lucrătorii 
detașați;

23. subliniază faptul că autoritățile 
naționale de control au avut, până în 
prezent, drepturi foarte limitate privind 
efectuarea de controale în cazul 
întreprinderilor străine; solicită ca 
certificatele de detașare A1 să fie introduse 
într-un registru electronic la nivelul UE 
pentru a permite efectuarea de controale 
naționale în legătură cu lucrătorii detașați; 
în acest sens, afirmă că eficientizarea 
schimbului transfrontalier de informații 
între diferitele autorități competente are o 
importanță majoră;

Or. nl
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Amendamentul 181
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că autoritățile naționale de 
control au avut, până în prezent, drepturi 
foarte limitate privind efectuarea de 
controale în cazul întreprinderilor străine; 
solicită ca certificatele de detașare A1 să 
fie introduse într-un registru electronic la 
nivelul UE pentru a permite efectuarea de 
controale naționale în legătură cu lucrătorii 
detașați;

23. subliniază faptul că autoritățile 
naționale de control au avut, până în 
prezent, drepturi foarte limitate privind 
efectuarea de controale în cazul 
întreprinderilor străine; solicită ca 
certificatele de detașare A1 să fie introduse 
într-un registru electronic multilingv la 
nivelul UE pentru a permite efectuarea de 
controale naționale în legătură cu lucrătorii 
detașați;

Or. fr

Amendamentul 182
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. reamintește faptul că, în 
conformitate cu Directiva privind 
executarea Directivei 96/71/CE privind 
detașarea lucrătorilor, documentele 
trebuie să fie traduse, indiferent de 
dimensiunea lor, atunci când acest lucru 
este solicitat în cadrul unei inspecții;

Or. fr

Amendamentul 183
Georges Bach
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că directivele în vigoare 
referitoare la domeniul social și al 
ocupării forței de muncă nu se referă
suficient la punerea mai bună în aplicare 
și la rolul inspecțiilor la locul de muncă; 
consideră că este necesar ca directivele în 
vigoare să fie analizate și, dacă e cazul, 
revizuite în acest sens și că rolul 
inspecțiilor la locul de muncă trebuie luat 
în considerare în cadrul noilor inițiative 
legislative din domeniul social și al 
ocupării forței de muncă într-o formă 
care să permită o protecție eficientă:

24. subliniază faptul că directivele aflate în 
vigoare în domeniul asigurărilor sociale și 
al ocupării forței de muncă nu vizează 
suficient îmbunătățirea punerii în aplicare 
și rolul inspectoratelor de muncă; 
consideră că este necesar ca directivele în 
vigoare să fie analizate și, dacă este cazul, 
revizuite în acest sens;

Or. de

Amendamentul 184
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că directivele în vigoare 
referitoare la domeniul social și al 
ocupării forței de muncă nu se referă
suficient la punerea mai bună în aplicare 
și la rolul inspecțiilor la locul de muncă; 
consideră că este necesar ca directivele în 
vigoare să fie analizate și, dacă e cazul, 
revizuite în acest sens și că rolul 
inspecțiilor la locul de muncă trebuie luat 
în considerare în cadrul noilor inițiative 
legislative din domeniul social și al 
ocupării forței de muncă într-o formă care 
să permită o protecție eficientă:

24. subliniază faptul că directivele aflate în 
vigoare în domeniul asigurărilor sociale și 
al ocupării forței de muncă nu vizează 
suficient îmbunătățirea punerii în aplicare 
și rolul inspectoratelor de muncă; 
consideră că este necesar ca directivele în 
vigoare să fie analizate și, dacă este cazul, 
revizuite în acest sens și că rolul 
inspectoratelor de muncă trebuie luat în 
considerare în cadrul noilor inițiative 
legislative din domeniul asigurărilor 
sociale și al ocupării forței de muncă într-o 
formă care să permită o protecție eficientă;

Or. de
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Amendamentul 185
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că directivele în vigoare 
referitoare la domeniul social și al 
ocupării forței de muncă nu se referă
suficient la punerea mai bună în aplicare 
și la rolul inspecțiilor la locul de muncă; 
consideră că este necesar ca directivele în 
vigoare să fie analizate și, dacă e cazul, 
revizuite în acest sens și că rolul 
inspecțiilor la locul de muncă trebuie luat 
în considerare în cadrul noilor inițiative 
legislative din domeniul social și al 
ocupării forței de muncă într-o formă care 
să permită o protecție eficientă:

24. subliniază faptul că directivele aflate în 
vigoare în domeniul asigurărilor sociale și 
al ocupării forței de muncă nu vizează 
suficient îmbunătățirea punerii în aplicare 
și rolul inspectoratelor de muncă; 
consideră că este necesar ca directivele în 
vigoare să fie analizate și, dacă este cazul, 
revizuite în acest sens și că rolul 
inspectoratelor de muncă și al partenerilor 
sociali trebuie să fie luat în considerare în 
cadrul noilor inițiative legislative din 
domeniul asigurărilor sociale și al ocupării 
forței de muncă într-o formă care să 
permită o protecție eficientă;

Or. en

Amendamentul 186
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că directivele în vigoare 
referitoare la domeniul social și al 
ocupării forței de muncă nu se referă
suficient la punerea mai bună în aplicare 
și la rolul inspecțiilor la locul de muncă; 
consideră că este necesar ca directivele în 
vigoare să fie analizate și, dacă e cazul, 
revizuite în acest sens și că rolul 
inspecțiilor la locul de muncă trebuie luat 
în considerare în cadrul noilor inițiative 
legislative din domeniul social și al 
ocupării forței de muncă într-o formă care 
să permită o protecție eficientă:

24. subliniază faptul că directivele aflate în 
vigoare în domeniul asigurărilor sociale și 
al ocupării forței de muncă nu vizează 
suficient îmbunătățirea punerii în aplicare 
și rolul inspectoratelor de muncă; 
consideră că este necesar ca directivele în 
vigoare să fie analizate și, dacă este cazul, 
revizuite în acest sens și că problema 
punerii în aplicare trebuie să fie abordată 
într-un mod mai adecvat în legislația 
europeană în materie de muncă; salută, 
în acest context, faptul că Comisia a 
propus standarde minime de inspecție în 
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directivele referitoare la anumite grupuri 
de lucrători; invită Comisia și statele 
membre să continue în această direcție, 
îmbunătățind în mod fundamental 
punerea în aplicare a drepturilor, inclusiv 
prin dotarea autorităților de inspecție a 
muncii cu resurse suficiente; subliniază
faptul că rolul inspectoratelor de muncă 
trebuie să fie luat în considerare în cadrul 
noilor inițiative legislative din domeniul 
asigurărilor sociale și al ocupării forței de 
muncă într-o formă care să permită o 
protecție eficientă;

Or. en

Amendamentul 187
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că directivele în vigoare 
referitoare la domeniul social și al 
ocupării forței de muncă nu se referă
suficient la punerea mai bună în aplicare 
și la rolul inspecțiilor la locul de muncă; 
consideră că este necesar ca directivele în 
vigoare să fie analizate și, dacă e cazul, 
revizuite în acest sens și că rolul 
inspecțiilor la locul de muncă trebuie luat 
în considerare în cadrul noilor inițiative 
legislative din domeniul social și al 
ocupării forței de muncă într-o formă care 
să permită o protecție eficientă:

24. subliniază faptul că directivele aflate în 
vigoare în domeniul asigurărilor sociale și 
al ocupării forței de muncă nu vizează
suficient îmbunătățirea punerii în aplicare 
și rolul inspectoratelor de muncă; 
consideră că este necesar ca directivele în
vigoare să fie analizate și, dacă este cazul, 
revizuite în acest sens și că rolul 
inspectoratelor de muncă trebuie să fie 
luat în considerare în cadrul noilor 
inițiative legislative din domeniul 
asigurărilor sociale și al ocupării forței de 
muncă într-o formă care să permită o 
protecție eficientă și care să promoveze 
introducerea voluntară a unor standarde 
de muncă înalte de către întreprinderi, 
prin intermediul etichetelor sociale 
gratuite recunoscute la nivel național sau 
european;

Or. fr
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Amendamentul 188
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază faptul că, în unele state 
membre, copiii sub 14 ani lucrează; 
consideră că rolul inspectorilor de muncă 
trebuie să fie consolidat și că trebuie să se 
intensifice campaniile împotriva muncii 
copiilor; invită Comisia să organizeze 
campanii specifice de monitorizare și 
control la nivelul UE, care să se axeze 
asupra condițiilor de muncă ale copiilor, 
în special ale tinerilor migranți;

Or. de

Amendamentul 189
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită Comisia și statele membre să 
se asigure că drepturile procedurale și de 
punere în aplicare, astfel cum sunt 
prezentate în propunerea de directivă 
privind măsurile de facilitare a exercitării 
drepturilor conferite lucrătorilor în 
contextul liberei circulații a lucrătorilor, 
se află la dispoziția tuturor lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 190
Jelko Kacin, Phil Bennion



PE521.490v01-00 94/108 AM\1005553RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. critică, în contextul Directivei de 
punere în aplicare a Directivei privind 
detașarea lucrătorilor, propunerea 
Comisiei de a limita competențele 
naționale în materie de control prin liste 
închise măsuri; consideră că este 
important ca autoritățile naționale de 
inspecție a muncii să poată controla tot 
ceea ce ele consideră că este important;

eliminat

Or. en

Amendamentul 191
Csaba Őry

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. critică, în contextul Directivei de 
punere în aplicare a Directivei privind 
detașarea lucrătorilor, propunerea 
Comisiei de a limita competențele 
naționale în materie de control prin liste 
închise măsuri; consideră că este 
important ca autoritățile naționale de 
inspecție a muncii să poată controla tot 
ceea ce ele consideră că este important;

eliminat

Or. hu

Amendamentul 192
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 25



AM\1005553RO.doc 95/108 PE521.490v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. critică, în contextul Directivei de 
punere în aplicare a Directivei privind 
detașarea lucrătorilor, propunerea 
Comisiei de a limita competențele 
naționale în materie de control prin liste 
închise măsuri; consideră că este 
important ca autoritățile naționale de 
inspecție a muncii să poată controla tot 
ceea ce ele consideră că este important;

eliminat

Or. en

Amendamentul 193
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. critică, în contextul Directivei de 
punere în aplicare a Directivei privind 
detașarea lucrătorilor, propunerea 
Comisiei de a limita competențele 
naționale în materie de control prin liste 
închise măsuri; consideră că este 
important ca autoritățile naționale de
inspecție a muncii să poată controla tot 
ceea ce ele consideră că este important;

25. consideră că este important ca, în 
contextul Directivei privind executarea
Directivei privind detașarea lucrătorilor, 
inspectoratele naționale de muncă să poată 
controla tot ceea ce ele consideră că este 
important;

Or. fi

Amendamentul 194
Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. critică, în contextul Directivei de 
punere în aplicare a Directivei privind 

25. critică, în contextul Directivei privind 
executarea Directivei privind detașarea 
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detașarea lucrătorilor, propunerea Comisiei 
de a limita competențele naționale în 
materie de control prin liste închise măsuri; 
consideră că este important ca autoritățile
naționale de inspecție a muncii să poată 
controla tot ceea ce ele consideră că este 
important;

lucrătorilor, propunerea Comisiei de a 
limita competențele naționale în materie de 
control prin liste închise de măsuri; 
consideră că este important ca 
inspectoratele naționale de muncă și 
organizațiile angajaților să poată controla 
tot ceea ce ele consideră că este important;

Or. sv

Amendamentul 195
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. critică, în contextul Directivei de 
punere în aplicare a Directivei privind 
detașarea lucrătorilor, propunerea Comisiei 
de a limita competențele naționale în 
materie de control prin liste închise măsuri; 
consideră că este important ca autoritățile
naționale de inspecție a muncii să poată 
controla tot ceea ce ele consideră că este 
important;

25. critică, în contextul Directivei privind 
executarea Directivei privind detașarea 
lucrătorilor, propunerea Comisiei de a 
limita competențele naționale în materie de 
control prin liste închise de măsuri; 
consideră că este important ca 
inspectoratele naționale de muncă să poată 
controla tot ceea ce ele consideră că este 
important; observă că statele membre 
trebuie să se asigure că pe teritoriul lor 
sunt introduse controale eficiente și 
mecanisme de monitorizare care să 
verifice și să monitorizeze respectarea
dispozițiilor și a normelor stabilite de 
directiva de executare;

Or. nl

Amendamentul 196
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să propună o directivă 
care să permită controale globale ale 
intermedierilor de forță de muncă prin 
care să se autorizeze firmele de 
intermediere, iar activitatea de 

eliminat
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intermediere a acestora să fie înregistrată 
la un organism central;

Or. de

Amendamentul 197
Csaba Őry

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să propună o directivă 
care să permită controale globale ale 
intermedierilor de forță de muncă prin 
care să se autorizeze firmele de 
intermediere, iar activitatea de 
intermediere a acestora să fie înregistrată 
la un organism central;

eliminat

Or. hu

Amendamentul 198
Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să propună o directivă 
care să permită controale globale ale 
intermedierilor de forță de muncă prin 
care să se autorizeze firmele de 
intermediere, iar activitatea de 
intermediere a acestora să fie înregistrată 
la un organism central;

eliminat

Or. de

Amendamentul 199
Jelko Kacin, Phil Bennion
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Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să propună o directivă 
care să permită controale globale ale 
intermedierilor de forță de muncă prin 
care să se autorizeze firmele de 
intermediere, iar activitatea de 
intermediere a acestora să fie înregistrată 
la un organism central;

26. invită Comisia să conceapă și să 
furnizeze statelor membre orientări 
privind bunele practici, precum și să 
faciliteze cooperarea și schimbul de 
informații între acestea, astfel încât ele să 
poată analiza și controla mai eficient 
activitatea agențiilor de ocupare a forței 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 200
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să propună o directivă 
care să permită controale globale ale 
intermedierilor de forță de muncă prin care 
să se autorizeze firmele de intermediere, 
iar activitatea de intermediere a acestora 
să fie înregistrată la un organism central;

26. invită statele membre să intensifice
controalele globale ale intermedierilor de 
forță de muncă și să aibă în vedere măsuri 
prin care firmele de intermediere să facă 
obiectul obligațiilor de certificare și 
raportare;

Or. en

Amendamentul 201
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să propună o directivă 
care să permită controale globale ale 

26. invită Comisia să propună o directivă 
care să permită controale globale ale 
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intermedierilor de forță de muncă prin 
care să se autorizeze firmele de 
intermediere, iar activitatea de 
intermediere a acestora să fie înregistrată la 
un organism central;

agențiilor de recrutare prin care să se 
autorizeze aceste agenții, iar activitatea de 
intermediere a acestora să fie înregistrată la 
un organism central;

Or. de

Amendamentul 202
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită Comisiei să propună o 
directivă prin care să se protejeze 
reclamațiile și expertiza în cazul 
persoanelor care prezintă în mod legitim 
reclamații cu privire la riscurile 
nerecunoscute în cadrul unei 
întreprinderi;

Or. fr

Amendamentul 203
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să propună, fără a 
aduce atingere principiului subsidiarității, 
o directivă prin care să se consolideze 
rolul inspectorilor de muncă și să se 
stabilească standarde europene privind 
inspecțiile la locul de muncă;

eliminat

Or. fi
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Amendamentul 204
Csaba Őry

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să propună, fără a 
aduce atingere principiului subsidiarității, 
o directivă prin care să se consolideze 
rolul inspectorilor de muncă și să se 
stabilească standarde europene privind 
inspecțiile la locul de muncă;

eliminat

Or. hu

Amendamentul 205
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să propună, fără a 
aduce atingere principiului subsidiarității, 
o directivă prin care să se consolideze 
rolul inspectorilor de muncă și să se 
stabilească standarde europene privind 
inspecțiile la locul de muncă;

27. subliniază faptul că inspecțiile la locul 
de muncă țin exclusiv de competența 
statelor membre; subliniază faptul că 
Comisia Europeană ar trebui să se abțină 
de la restricționarea prin orice mijloace a 
inspecțiilor la locul de muncă; subliniază 
faptul că, acolo unde este necesar, 
legislația europeană ar putea fi 
completată cu o clauză de salvgardare sau 
cu o referire la această competență 
națională și la importanța sa pentru piața 
unică europeană, atât din punctul de 
vedere al protecției lucrătorilor, cât și al 
concurenței loiale;

Or. en

Amendamentul 206
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch
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Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să propună, fără a aduce 
atingere principiului subsidiarității, o 
directivă prin care să se consolideze rolul 
inspectorilor de muncă și să se stabilească 
standarde europene privind inspecțiile la 
locul de muncă;

27. invită Comisia să propună, fără a aduce 
atingere principiului subsidiarității, 
principii orientative prin care să se 
consolideze rolul inspectorilor de muncă și 
să se stabilească standarde europene 
privind inspecțiile la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 207
Philippe Boulland

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să propună, fără a aduce 
atingere principiului subsidiarității, o 
directivă prin care să se consolideze rolul 
inspectorilor de muncă și să se stabilească 
standarde europene privind inspecțiile la 
locul de muncă;

27. invită Comisia să propună, fără a aduce 
atingere principiului subsidiarității, o 
directivă prin care să se consolideze rolul 
inspectorilor de muncă și să se stabilească 
standarde europene și o formare comună
privind inspecțiile la locul de muncă;

Or. fr

Amendamentul 208
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. invită Comisia să propună, fără a aduce 
atingere principiului subsidiarității, o 
directivă prin care să se consolideze rolul 
inspectorilor de muncă și să se stabilească 
standarde europene privind inspecțiile la 
locul de muncă;

27. invită Comisia să propună, fără a aduce 
atingere principiului subsidiarității, o 
directivă prin care să se consolideze rolul 
inspectorilor de muncă și să se stabilească 
standarde europene privind inspecțiile la 
locul de muncă, care să ia în considerare 
diferențele dintre piețele naționale ale 
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muncii;

Or. en

Amendamentul 209
Thomas Händel

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită statele membre să acorde 
inspectorilor naționali de muncă, în baza 
acordurilor de recunoaștere reciprocă, 
autorizațiile necesare pentru a efectua 
inspecții transfrontaliere neanunțate în 
fabrici, pe șantiere de construcții etc.; 
invită statele membre și Comisia să 
analizeze posibilitatea desemnării unor 
inspectori de muncă la nivelul UE, care 
să desfășoare aceste activități în locul
inspectorilor naționali, în colaborare cu 
aceștia sau suplimentar față de ei; invită 
statele membre să extindă atribuțiile 
inspectorilor naționali de muncă în țara 
în care își are sediul sau sediul european 
o anumită întreprindere, astfel încât 
aceștia să poată inspecta întregul lanț de 
producție;

Or. de

Amendamentul 210
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că aplicarea politicii 
concurențiale are loc la nivel european; 
consideră că este necesar să se introducă 
în Tratatul UE, conform aceluiași model, 

eliminat
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măsuri de combatere a dumpingului 
social, iar Comisiei să i se confere 
competența de a le pune în aplicare; 
consideră că aceste competențe ar trebui 
să se refere și la aplicarea de sancțiuni, 
conform modelului de sancțiuni din 
dreptul concurențial;

Or. fi

Amendamentul 211
Jelko Kacin, Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că aplicarea politicii 
concurențiale are loc la nivel european; 
consideră că este necesar să se introducă
în Tratatul UE, conform aceluiași model, 
măsuri de combatere a dumpingului 
social, iar Comisiei să i se confere 
competența de a le pune în aplicare; 
consideră că aceste competențe ar trebui 
să se refere și la aplicarea de sancțiuni, 
conform modelului de sancțiuni din 
dreptul concurențial;

eliminat

Or. en

Amendamentul 212
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că aplicarea politicii 
concurențiale are loc la nivel european; 
consideră că este necesar să se introducă 
în Tratatul UE, conform aceluiași model, 
măsuri de combatere a dumpingului 

eliminat
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social, iar Comisiei să i se confere 
competența de a le pune în aplicare; 
consideră că aceste competențe ar trebui 
să se refere și la aplicarea de sancțiuni, 
conform modelului de sancțiuni din 
dreptul concurențial;

Or. de

Amendamentul 213
Csaba Őry

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că aplicarea politicii 
concurențiale are loc la nivel european; 
consideră că este necesar să se introducă 
în Tratatul UE, conform aceluiași model, 
măsuri de combatere a dumpingului 
social, iar Comisiei să i se confere 
competența de a le pune în aplicare; 
consideră că aceste competențe ar trebui 
să se refere și la aplicarea de sancțiuni, 
conform modelului de sancțiuni din 
dreptul concurențial;

eliminat

Or. hu

Amendamentul 214
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că aplicarea politicii 
concurențiale are loc la nivel european; 
consideră că este necesar să se introducă în 
Tratatul UE, conform aceluiași model, 
măsuri de combatere a dumpingului 

28. subliniază faptul că aplicarea politicii 
în domeniul concurenței are loc la nivel 
european; consideră că este necesar să se 
introducă în tratatele UE, conform 
aceluiași model, măsuri de combatere a 
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social, iar Comisiei să i se confere 
competența de a le pune în aplicare;
consideră că aceste competențe ar trebui 
să se refere și la aplicarea de sancțiuni, 
conform modelului de sancțiuni din 
dreptul concurențial;

eludării legislației sociale și a muncii;

Or. en

Amendamentul 215
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază că aplicarea politicii 
concurențiale are loc la nivel european; 
consideră că este necesar să se introducă 
în Tratatul UE, conform aceluiași model, 
măsuri de combatere a dumpingului 
social, iar Comisiei să i se confere 
competența de a le pune în aplicare; 
consideră că aceste competențe ar trebui 
să se refere și la aplicarea de sancțiuni, 
conform modelului de sancțiuni din
dreptul concurențial;

28. invită Comisia să identifice modalități 
mai bune de abordare a cazurilor de 
dumping social din UE și să propună 
instrumente corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 216
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că este important ca 
reglementările de combatere a 
dumpingului social introduse de Comisie 
să fie incluse într-un act legislativ cu 
caracter obligatoriu; este de părere că este 
necesar să se introducă un sistem 

eliminat
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european de inspecție a muncii în vederea 
exercitării acestor competențe;

Or. fi

Amendamentul 217
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că este important ca 
reglementările de combatere a 
dumpingului social introduse de Comisie 
să fie incluse într-un act legislativ cu 
caracter obligatoriu; este de părere că este 
necesar să se introducă un sistem 
european de inspecție a muncii în vederea 
exercitării acestor competențe;

eliminat

Or. de

Amendamentul 218
Georges Bach

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că este important ca 
reglementările de combatere a 
dumpingului social introduse de Comisie 
să fie incluse într-un act legislativ cu 
caracter obligatoriu; este de părere că este 
necesar să se introducă un sistem 
european de inspecție a muncii în vederea 
exercitării acestor competențe;

eliminat

Or. de

Amendamentul 219
Csaba Őry
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Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că este important ca 
reglementările de combatere a 
dumpingului social introduse de Comisie 
să fie incluse într-un act legislativ cu 
caracter obligatoriu; este de părere că este 
necesar să se introducă un sistem 
european de inspecție a muncii în vederea 
exercitării acestor competențe;

eliminat

Or. hu

Amendamentul 220
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că este important ca 
reglementările de combatere a 
dumpingului social introduse de Comisie 
să fie incluse într-un act legislativ cu 
caracter obligatoriu; este de părere că este 
necesar să se introducă un sistem 
european de inspecție a muncii în vederea 
exercitării acestor competențe;

eliminat

Or. en

Amendamentul 221
Ole Christensen

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că este important ca 
reglementările de combatere a dumpingului 
social introduse de Comisie să fie incluse 
într-un act legislativ cu caracter 

29. consideră că este important ca 
reglementările de combatere a dumpingului 
social introduse de Comisie să fie incluse 
într-un act legislativ cu caracter 



PE521.490v01-00 108/108 AM\1005553RO.doc

RO

obligatoriu; este de părere că este necesar 
să se introducă un sistem european de 
inspecție a muncii în vederea exercitării 
acestor competențe;

obligatoriu; este de părere că este necesar 
să se introducă un sistem european de 
inspecție a muncii în vederea exercitării 
acestor competențe, în cooperare cu 
autoritățile naționale și cu partenerii 
sociali;

Or. en


