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Amendamentul 1
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Referirea 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 3 octombrie 2012, intitulată „Actul 
privind piaţa unică II – Împreună pentru 
o nouă creştere” (COM(2012)573),

Or. en

Amendamentul 2
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Referirea 12 b (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „Implementarea programului 
comunitar de la Lisabona pentru creştere 
şi locuri de muncă: transferul de 
întreprinderi – continuitate printr-un nou 
început” din 14 martie 2006 
(COM(2006)117),

Or. en

Amendamentul 3
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere raportul din proprie 
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iniţiativă al Comisiei pentru ocuparea 
forţei de muncă şi afaceri sociale 
(2012/2061(INI)) privind „Informarea şi 
consultarea lucrătorilor, anticiparea şi 
gestionarea restructurărilor”,

Or. en

Amendamentul 4
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Considerentul A – partea introductivă

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât sistemele de participare 
financiară a lucrătorilor pot oferi beneficii 
financiare directe care depăşesc structurile 
de remunerare de bază convenite prin:

A. întrucât sistemele de participare 
financiară a lucrătorilor pot oferi beneficii 
financiare directe care depăşesc, fără 
excepţie, structurile de remunerare de bază 
convenite prin:

Or. en

Amendamentul 5
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Considerentul A – liniuţa 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– participarea la capital – pentru marile 
societăţi listate la bursă care au acţiuni 
comercializabile, care oferă lucrătorilor 
dreptul de a se bucura de beneficiile 
succesului societăţii şi o parte de 
responsabilitate pentru riscurile asociate 
deciziilor strategice;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. fi
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Amendamentul 6
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Considerentul A – liniuţa 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– participarea la capital – pentru marile 
societăţi listate la bursă care au acţiuni 
comercializabile, care oferă lucrătorilor 
dreptul de a se bucura de beneficiile 
succesului societăţii şi o parte de 
responsabilitate pentru riscurile asociate 
deciziilor strategice;

– participarea la capital – care oferă 
lucrătorilor dreptul de a se bucura de 
beneficiile succesului societăţii, 
asumându-şi totodată o parte de 
responsabilitate pentru riscurile asociate 
deciziilor strategice;

Or. en

Amendamentul 7
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Considerentul A – liniuţa 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– participarea la capital – pentru marile 
societăţi listate la bursă care au acţiuni 
comercializabile, care oferă lucrătorilor 
dreptul de a se bucura de beneficiile 
succesului societăţii şi o parte de 
responsabilitate pentru riscurile asociate 
deciziilor strategice;

– participarea la capital – pentru societăţile
care au acţiuni comercializabile, care oferă 
lucrătorilor dreptul de a se bucura de 
beneficiile succesului societăţii şi o parte 
de responsabilitate pentru riscurile asociate 
deciziilor strategice;

Or. en

Amendamentul 8
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Considerentul A – liniuţa 2
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– participarea la profit, în special pentru 
IMM-uri şi microîntreprinderi sau societăţi 
nelistate la bursă, care poate recompensa 
succesul, suplimenta veniturile lucrătorilor 
şi creşte puterea lor de cumpărare, cu o 
contagiune economică directă în economia 
locală;

– participarea la profit, sub formă de 
numerar, de acţiuni sau de beneficii, în 
special pentru IMM-uri şi 
microîntreprinderi sau societăţi nelistate la 
bursă, care poate recompensa succesul sau 
performanţa excepţională, poate 
suplimenta veniturile lucrătorilor şi poate 
creşte puterea lor de cumpărare, cu o 
contagiune economică directă în economia 
locală;

Or. fi

Amendamentul 9
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Considerentul A – liniuţa 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– participarea la profit, în special pentru 
IMM-uri şi microîntreprinderi sau 
societăţi nelistate la bursă, care poate 
recompensa succesul, suplimenta veniturile 
lucrătorilor şi creşte puterea lor de 
cumpărare, cu o contagiune economică 
directă în economia locală;

– participarea la profit, care poate 
recompensa succesul, suplimenta veniturile 
lucrătorilor şi creşte puterea lor de 
cumpărare, cu o posibilă contagiune 
economică directă în economia locală;

Or. en

Amendamentul 10
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Considerentul A – liniuţa 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– participarea la profit, în special pentru 
IMM-uri şi microîntreprinderi sau 

– participarea la profit - care poate 
recompensa succesul, suplimenta veniturile 
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societăţi nelistate la bursă, care poate 
recompensa succesul, suplimenta veniturile 
lucrătorilor şi creşte puterea lor de 
cumpărare, cu o contagiune economică 
directă în economia locală;

lucrătorilor şi creşte puterea lor de 
cumpărare, cu o contagiune economică 
directă în economia locală;

Or. en

Amendamentul 11
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Aa. întrucât angajaţii se confruntă cu un 
risc dublu în perioadele de criză: pe de o 
parte există riscul ca aceştia să îşi piardă 
locurile de muncă şi veniturile, iar pe de 
altă parte există riscul de a pierde 
capitalul investit în companiile la care 
lucrează;

Or. en

Amendamentul 12
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât o societate poate alege unul
dintre cele trei modele principale de 
participare financiară a lucrătorilor:
participarea la profit (în bani, eşalonată sau 
în acţiuni), participarea individuală la 
capital a lucrătorilor (acţiuni sau opţiuni de 
subscriere a acţiunilor) şi planuri de 
participare a lucrătorilor la capital (ESOP);
întrucât participarea financiară a 
lucrătorilor poate fi sub formă de acţiuni 

B. întrucât o societate poate oferi unul 
dintre diferitele modele principale de 
participare financiară a lucrătorilor, cum ar 
fi participarea la profit (în bani, eşalonată 
sau în acţiuni), participarea individuală la 
capital a lucrătorilor (acţiuni sau opţiuni de 
subscriere a acţiunilor), beneficii speciale 
în conformitate cu practicile de 
recompensare ale societăţii şi planuri de 
participare a lucrătorilor la capital (ESOP);
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sau de bani;

Or. fi

Amendamentul 13
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ba. întrucât cel mai adecvat model de 
participare financiară a lucrătorilor va 
depinde de multe ori de dimensiunea şi de 
situaţia companiei, în special dacă 
aceasta este sau nu cotată la bursă;

Or. en

Amendamentul 14
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât participarea financiară a 
lucrătorilor, în special sub formă de ESOP,
poate funcţiona ca element de neutralizare 
a şocurilor, permiţând ca primele sau alte 
forme de plată suplimentară sau de 
recompensă în cadrul trusturilor să fie 
gestionate de părţi terţe, repartizând riscul 
de investiţii şi asigurând faptul că lucrătorii 
au o sumă de bani disponibilă pe care o
pot accesa în perioade de dificultate, 
creând o securitate financiară suplimentară 
pentru lucrători;

C. întrucât participarea financiară a 
lucrătorilor, în special sub formă de ESOP 
sau proprietate parţială, poate funcţiona 
ca element de neutralizare a şocurilor, 
permiţând ca primele sau alte forme de 
plată suplimentară sau de recompensă în 
cadrul trusturilor să fie gestionate de părţi 
terţe, repartizând riscul de investiţii în 
rândul acţionarilor principali ai societăţii 
şi asigurând, de asemenea, faptul că 
lucrătorii au un portofoliu de acţiuni 
economisite pe care îl pot accesa în 
perioade de dificultate, creând o securitate 
financiară suplimentară pentru lucrători; ca 
alternativă, valoarea acţiunilor poate fi 
redusă în perioade dificile;
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Or. fi

Amendamentul 15
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât participarea financiară a 
lucrătorilor, în special sub formă de ESOP, 
poate funcţiona ca element de neutralizare
a şocurilor, permiţând ca primele sau alte 
forme de plată suplimentară sau de 
recompensă în cadrul trusturilor să fie 
gestionate de părţi terţe, repartizând riscul 
de investiţii şi asigurând faptul că 
lucrătorii au o sumă de bani disponibilă 
pe care o pot accesa în perioade de 
dificultate, creând o securitate financiară 
suplimentară pentru lucrători;

C. întrucât participarea financiară a 
lucrătorilor, în special sub formă de ESOP, 
poate funcţiona ca element de neutralizare 
a şocurilor, permiţând ca primele sau alte 
forme de plată suplimentară sau de 
recompensă în cadrul trusturilor să fie 
gestionate de părţi terţe, repartizând riscul 
de investiţii şi creând o securitate 
financiară suplimentară pentru lucrători;

Or. en

Amendamentul 16
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât participarea financiară a 
angajaţilor în întreprinderi implică o serie 
de riscuri pentru lucrători, dat fiind faptul 
că au existat deja cazuri în care societăţile 
au dat faliment, conducând nu numai la 
pierderea locurilor de muncă ale 
lucrătorilor, ci şi la pierderea investiţiilor 
şi a economiilor lor;

Or. pt
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Amendamentul 17
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Cb. întrucât participarea financiară a 
lucrătorilor în întreprinderi nu va fi 
utilizată ca mijloc de reducere a 
drepturilor lor sociale şi de muncă 
dobândite sau ca mijloc de aplicare a unei 
presiuni pentru a creşte flexibilitatea 
pieţei forţei de muncă; întrucât 
participarea financiară a lucrătorilor în 
întreprinderi nu trebuie să înlocuiască 
salariul lor de bază obişnuit sau alte 
componente salariale, cum ar fi sistemele 
de pensii;

Or. pt

Amendamentul 18
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Considerentul D

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât siguranţa locurilor de muncă 
este îmbunătăţită prin opţiuni de vânzare
de acţiuni către salariaţi, care pot ajuta 
lucrătorii să preia societăţi aflate în 
dificultate financiară, protejându-şi
locurile de muncă şi reducând nesiguranţa 
posibilelor vânzări de acţiuni către alte 
societăţi şi care abordează problemele de 
succesiune a societăţilor, care pot avea
adesea ca rezultat închiderea societăţilor
atunci când succesiunea nu este posibilă;
întrucât aceasta este utilă în special pentru 
IMM-uri şi microîntreprinderi;

D. întrucât, dacă angajaţii obţin de la 
proprietarii societăţii un drept prioritar de
a li se vinde acţiuni şi sunt astfel în 
măsură să preia societăţi aflate în 
dificultate financiară, ei pot încerca să îşi 
protejeze locurile de muncă şi această 
procedură poate reduce nesiguranţa cu 
privire la menţinerea statului lor de 
angajat rezultată din posibilele vânzări de 
acţiuni către alte societăţi; întrucât 
modelul participării la capital poate 
soluţiona problemele de succesiune a 
societăţilor, din moment ce o societate 
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poate fi închisă sau vândută din motive de 
posibilă raţionalizare sau închidere atunci 
când succesiunea nu este posibilă; întrucât 
această procedură poate fi utilă în special 
pentru IMM-uri şi microîntreprinderi 
pentru a se asigura continuarea unei 
funcţionări durabile;

Or. fi

Amendamentul 19
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Considerentul D

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât siguranţa locurilor de muncă 
este îmbunătăţită prin opţiuni de vânzare 
de acţiuni către salariaţi, care pot ajuta 
lucrătorii să preia societăţi aflate în 
dificultate financiară, protejându-şi locurile 
de muncă şi reducând nesiguranţa 
posibilelor vânzări de acţiuni către alte 
societăţi şi care abordează problemele de 
succesiune a societăţilor, care pot avea 
adesea ca rezultat închiderea societăţilor 
atunci când succesiunea nu este posibilă;
întrucât aceasta este utilă în special 
pentru IMM-uri şi microîntreprinderi;

D. întrucât siguranţa locurilor de muncă 
este îmbunătăţită prin opţiuni de vânzare 
de acţiuni către salariaţi, care pot ajuta 
lucrătorii să preia societăţi aflate în 
dificultate financiară, protejându-şi locurile 
de muncă şi reducând nesiguranţa 
posibilelor vânzări de acţiuni către alte 
societăţi;

Or. en

Amendamentul 20
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Considerentul D

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât siguranţa locurilor de muncă 
este îmbunătăţită prin opţiuni de vânzare 

D. întrucât siguranţa locurilor de muncă 
este îmbunătăţită prin opţiuni de vânzare 
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de acţiuni către salariaţi, care pot ajuta
lucrătorii să preia societăţi aflate în 
dificultate financiară, protejându-şi locurile 
de muncă şi reducând nesiguranţa 
posibilelor vânzări de acţiuni către alte 
societăţi şi care abordează problemele de 
succesiune a societăţilor, care pot avea 
adesea ca rezultat închiderea societăţilor 
atunci când succesiunea nu este posibilă;
întrucât aceasta este utilă în special pentru 
IMM-uri şi microîntreprinderi;

de acţiuni către salariaţi, care pot ajuta 
lucrătorii să preia societăţi aflate în 
dificultate financiară, protejându-şi locurile 
de muncă şi reducând nesiguranţa 
posibilelor vânzări de acţiuni către alte 
societăţi şi care abordează problemele de 
succesiune a societăţilor, care pot avea 
adesea ca rezultat închiderea societăţilor 
atunci când succesiunea nu este posibilă;
întrucât aceasta este utilă în special pentru 
IMM-uri şi microîntreprinderi; întrucât 
aceste avantaje se pot obţine numai în 
combinaţie cu participarea lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 21
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Da. întrucât vânzările de acţiuni către 
salariaţi pot soluţiona probleme de 
succesiune a societăţilor, care uneori pot 
duce la închiderea acestora în cazul în 
care succesiunea nu este posibilă;
întrucât acestea sunt utile în special
pentru IMM-uri şi microîntreprinderi;

Or. en

Amendamentul 22
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Db. întrucât ESOP este un exemplu de 
model eficient de vânzare de acţiuni către 



AM\1005956RO.doc 13/50 PE521.544v01-00

RO

angajaţi pentru companiile care nu sunt 
cotate la bursă, în cadrul căruia se 
foloseşte o entitate intermediară pentru a
achiziţiona acţiunile în numele 
angajaţilor; întrucât angajaţii nu sunt 
expuşi niciunui risc suplimentar, având în 
vedere faptul că achiziţia este finanţată 
dintr-o parte din profit sau dintr-un 
împrumut care va fi rambursat cu o parte 
din profit, reprezentând un surplus la 
salariile angajaţilor;

Or. en

Amendamentul 23
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Dc. întrucât conceptul Spanish 
Sociedades Laborales este un exemplu de 
bună practică pentru un sistem de 
participare financiară a lucrătorilor în 
cazul microîntreprinderilor; întrucât 
acesta permite le şomerilor să aleagă să 
îşi primească ajutoarele de şomaj ca sumă 
forfetară pentru a crea o societate nouă 
sau pentru a recapitaliza o societate deja 
existentă;

Or. en

Amendamentul 24
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Considerentul E

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât participarea financiară a E. întrucât participarea financiară a 
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lucrătorilor reduce viziunile pe termen
scurt în cadrul proceselor decizionale ale 
directorilor şi poate aduce stabilitate, 
dezvoltare şi creştere, reducând în acelaşi 
timp riscurile de expansiune excesivă care 
duce la pierderi de locuri de muncă;

lucrătorilor poate creşte interesul acestora 
faţă de angajamente pe termen lung şi 
faţă de căutarea de soluţii inovatoare în 
procesul de producţie şi astfel poate aduce 
stabilitate, dezvoltare şi creştere, deşi 
trebuie remarcat faptul că angajaţii nu au 
neapărat competenţe de specialitate în 
domeniul executiv sau în creşterea 
concurenţei între societăţi;

Or. fi

Amendamentul 25
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Considerentul E

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât participarea financiară a 
lucrătorilor reduce viziunile pe termen 
scurt în cadrul proceselor decizionale ale 
directorilor şi poate aduce stabilitate, 
dezvoltare şi creştere, reducând în acelaşi 
timp riscurile de expansiune excesivă care 
duce la pierderi de locuri de muncă;

E. întrucât participarea financiară a 
lucrătorilor, atunci când se bazează pe 
instituţii stabile şi funcţionale cu 
implicarea lucrătorilor, reduce viziunile 
pe termen scurt şi promovează 
sustenabilitate şi viziuni pe termen lung în 
cadrul proceselor decizionale ale 
directorilor şi poate aduce stabilitate, 
dezvoltare şi creştere, reducând în acelaşi 
timp riscurile de expansiune excesivă care 
duce la pierderi de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 26
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât investiţiile în formare permit 
societăţilor cu sisteme de participare 

F. întrucât sistemele de participare 
financiară încurajează investiţiile în 
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financiară care leagă lucrătorii direct de 
societate să se simtă mai încrezătoare în 
păstrarea lucrătorilor calificaţi; întrucât 
aceasta creează un stimulent pentru 
angajatori de a investi în formarea forţei 
lor de muncă, având în vedere
probabilitatea mai mare de a păstra
lucrătorii calificaţi pe termen lung;

formare, deoarece acestea cresc 
probabilitatea ca societăţile să păstreze 
lucrătorii calificaţi pe termen lung;

Or. fi

Amendamentul 27
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât investiţiile în formare permit 
societăţilor cu sisteme de participare 
financiară care leagă lucrătorii direct de 
societate să se simtă mai încrezătoare în 
păstrarea lucrătorilor calificaţi; întrucât 
aceasta creează un stimulent pentru 
angajatori de a investi în formarea forţei lor 
de muncă, având în vedere probabilitatea 
mai mare de a păstra lucrătorii calificaţi pe 
termen lung;

F. întrucât investiţiile în formare permit 
societăţilor cu sisteme de participare 
financiară, inclusiv celor care 
funcţionează cu participarea lucrătorilor,
care leagă lucrătorii direct de societate să 
se simtă mai încrezătoare în păstrarea 
lucrătorilor calificaţi; întrucât aceasta 
creează un stimulent pentru angajatori de a 
investi în formarea forţei lor de muncă, 
având în vedere probabilitatea mai mare de 
a păstra lucrătorii calificaţi pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 28
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Considerentul G

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

G. întrucât, atât modelul participării la 
capital, cât şi cel al participării la profit pot 
genera îmbunătăţiri semnificative ale 

G. întrucât, atât modelul participării la 
capital, cât şi cel al participării la profit pot 
contribui la îmbunătăţiri ale satisfacţiei 
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satisfacţiei profesionale, ale bunăstării 
psihologice şi ale performanţei şi motivării 
generale a lucrătorilor;

profesionale şi ale performanţei şi 
motivării generale a lucrătorilor, cu 
condiţia ca lucrătorii să aibă un cuvânt de 
spus în ceea ce priveşte societatea;

Or. en

Amendamentul 29
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Considerentul G

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

G. întrucât, atât modelul participării la
capital, cât şi cel al participării la profit
pot genera îmbunătăţiri semnificative ale 
satisfacţiei profesionale, ale bunăstării 
psihologice şi ale performanţei şi motivării 
generale a lucrătorilor;

G. întrucât modelul participării financiare 
a lucrătorilor la profitul societăţii poate
genera îmbunătăţiri semnificative ale 
satisfacţiei profesionale, ale bunăstării 
psihologice şi ale performanţei şi motivării 
generale a lucrătorilor;

Or. fi

Amendamentul 30
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Considerentul H

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât încurajarea lucrătorilor să 
dezvolte un simţ al participării şi al 
responsabilităţii creşte sentimentul de 
incluziune al acestora şi probabilitatea ca 
angajatorii lor să se implice alături de ei şi 
să le înţeleagă preocupările, perspectivele 
şi ideile;

H. întrucât includerea lucrătorilor în 
procesul decizional al unei societăţi creşte 
sentimentul de respect reciproc şi 
probabilitatea ca angajatorii lor să se 
implice alături de ei şi să le înţeleagă 
preocupările, perspectivele şi ideile;

Or. en



AM\1005956RO.doc 17/50 PE521.544v01-00

RO

Amendamentul 31
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Considerentul H

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât încurajarea lucrătorilor să 
dezvolte un simţ al participării şi al 
responsabilităţii creşte sentimentul de 
incluziune al acestora şi probabilitatea ca 
angajatorii lor să se implice alături de ei şi 
să le înţeleagă preocupările, perspectivele 
şi ideile;

H. întrucât încurajarea lucrătorilor să 
dezvolte un simţ al participării şi al 
responsabilităţii creşte sentimentul de 
incluziune al acestora şi probabilitatea ca 
societăţile lor să se implice alături de ei şi 
să ţină cont de preocupările, perspectivele 
şi ideile lor;

Or. fi

Amendamentul 32
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ha. întrucât crearea de sisteme de 
participare financiară a lucrătorilor poate 
contribui la stimularea productivităţii, la 
creşterea performanţei, la sprijinirea 
alinierii intereselor angajaţilor şi ale 
acţionarilor şi la atragerea şi menţinerea 
personalului-cheie;

Or. en

Amendamentul 33
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Considerentul I
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât participarea lucrătorilor la 
conducere prin drepturi de vot sau alte 
forme de guvernanţă poate ajuta lucrătorii 
să înţeleagă mai bine situaţia în care 
societatea lor se confruntă cu provocări şi 
le poate aduce o mai mare apreciere şi 
capacitatea de a accesa recompense atunci 
când societatea se află într-o situaţie bună;

I. întrucât orice participare la conducere 
oferită de angajatori reprezentanţilor 
lucrătorilor prin drepturi de vot, dreptul de 
a asista sau alte forme de guvernanţă poate 
îmbunătăţi fluxul de informaţii şi poate 
ajuta lucrătorii să înţeleagă mai bine 
situaţia în care societatea lor se confruntă 
cu provocări şi le poate aduce o mai mare 
apreciere şi astfel capacitatea de a reduce 
plăţile şi alte recompense atunci când 
societatea se află într-o situaţie critică;

Or. fi

Amendamentul 34
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Considerentul I

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât participarea lucrătorilor la 
conducere prin drepturi de vot sau alte 
forme de guvernanţă poate ajuta lucrătorii 
să înţeleagă mai bine situaţia în care 
societatea lor se confruntă cu provocări şi 
le poate aduce o mai mare apreciere şi 
capacitatea de a accesa recompense atunci 
când societatea se află într-o situaţie bună;

I. întrucât participarea lucrătorilor la 
conducere prin drepturi de vot sau alte 
forme de guvernanţă îmbunătăţeşte modul 
de conducere şi le poate aduce angajaţilor
o mai mare apreciere şi capacitatea de a 
accesa recompense atunci când societatea 
se află într-o situaţie bună;

Or. en

Amendamentul 35
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ia (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ia. întrucât în modelele de participare 
financiară a lucrătorilor care folosesc o 
entitate intermediară, această entitate îşi 
poate exercita dreptul de vot sau alte 
forme de guvernanţă în numele 
angajaţilor, permiţând reprezentarea 
colectivă;

Or. en

Amendamentul 36
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Considerentul J

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

J. întrucât sistemele de participare 
financiară a lucrătorilor pot juca un rol 
semnificativ în implicarea lucrătorilor în 
procesele de informare şi de consultare pe 
parcursul restructurării;

J. întrucât sistemele de participare 
financiară a lucrătorilor pot juca un rol 
semnificativ în implicarea suplimentară a 
lucrătorilor în procesele de informare, de 
consultare şi de luare a deciziilor pe 
parcursul restructurării;

Or. en

Amendamentul 37
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Considerentul K

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

K. întrucât participarea financiară a 
lucrătorilor este afectată de normele 
naţionale de impozitare şi întrucât nu este 
adecvat să se dezvolte un model general 
unic pentru participarea financiară a 
lucrătorilor la nivelul UE; întrucât 

K. întrucât participarea financiară a 
lucrătorilor este afectată de normele 
naţionale de impozitare şi întrucât nu este 
adecvat să se dezvolte un model general 
unic pentru participarea financiară a 
lucrătorilor la nivelul UE; întrucât 
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participarea financiară a lucrătorilor 
trebuie să facă obiectul unui proces 
decizional atent al societăţii şi al 
lucrătorilor săi ţinând cont în mod
corespunzător de contextul naţional şi 
sectorial mai amplu; întrucât, un set 
fundamental de principii de bază ar putea, 
cu toate acestea, să atragă încrederea 
publicului şi să ajute participarea 
financiară a lucrătorilor să îşi 
îndeplinească obiectivele;

participarea financiară a lucrătorilor derivă 
dintr-o iniţiativă a angajatorului şi, într-
un astfel de caz, lucrătorii ar trebui să fie 
consultaţi şi să analizeze ei înşişi 
respectiva iniţiativă cu atenţie, ţinând cont 
în mod corespunzător de contextul naţional 
şi sectorial mai amplu,

Or. fi

Amendamentul 38
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluţie
Considerentul K

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

K. întrucât participarea financiară a 
lucrătorilor este afectată de normele 
naţionale de impozitare şi întrucât nu este 
adecvat să se dezvolte un model general 
unic pentru participarea financiară a 
lucrătorilor la nivelul UE; întrucât
participarea financiară a lucrătorilor trebuie 
să facă obiectul unui proces decizional 
atent al societăţii şi al lucrătorilor săi 
ţinând cont în mod corespunzător de 
contextul naţional şi sectorial mai amplu;
întrucât, un set fundamental de principii
de bază ar putea, cu toate acestea, să atragă 
încrederea publicului şi să ajute 
participarea financiară a lucrătorilor să îşi 
îndeplinească obiectivele;

K. întrucât participarea financiară a 
lucrătorilor este afectată de normele 
naţionale de impozitare şi întrucât nu este 
adecvat să se dezvolte un model general 
unic pentru participarea financiară a 
lucrătorilor la nivelul UE; întrucât 
participarea financiară a lucrătorilor trebuie 
să facă obiectul unui proces decizional 
atent al fiecărei societăţi în parte şi al 
lucrătorilor săi ţinând cont în mod 
corespunzător de contextul naţional şi 
sectorial mai amplu; întrucât, un set de 
orientări de bază ar putea, cu toate acestea, 
să atragă încrederea publicului şi să ajute 
participarea financiară a lucrătorilor să îşi 
îndeplinească obiectivele,

Or. en

Amendamentul 39
Jean Lambert
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Propunere de rezoluţie
Considerentul Ka (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ka. întrucât este posibil ca sistemul de 
participare financiară a lucrătorilor să nu 
fie adecvat pentru toate societăţile sau 
pentru toţi angajaţii şi, prin urmare, ar 
trebui să se realizeze o evaluare foarte 
atentă înainte de a accepta un astfel de 
sistem,

Or. en

Amendamentul 40
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. solicită statelor membre să aibă în 
vedere obstacolele transnaţionale aflate în 
calea societăţilor care oferă sisteme 
lucrătorilor în mai multe state membre, 
precum şi în calea lucrătorilor, pentru 
care dubla impozitare poate reprezenta o 
încălcare a dreptului la libera circulaţie;

1. subliniază faptul că societăţile care 
oferă sisteme lucrătorilor în mai multe state 
membre se pot confrunta cu reguli şi 
utilizări naţionale divergente, ceea ce 
împiedică prezenţa unor sisteme cu formă 
identică în diferite state membre şi că, de 
exemplu, dubla impozitare a angajaţilor 
poate prezenta un obstacol;

Or. fi

Amendamentul 41
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. subliniază importanţa recunoaşterii 
reciproce a sistemelor de participare 

2. subliniază faptul că în anumite cazuri 
poate fi util să se încurajeze convergenţa 
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financiară existente deoarece aceasta ar 
putea ajuta şi lucrătorii să investească în
sisteme în alte state membre;

treptată a sistemelor de participare 
financiară existente şi a legislaţiei 
naţionale conexe pentru a le permite 
angajatorilor în viitor să ofere sisteme în
aceeaşi formă sau într-o formă similară 
în toate statele membre în care au 
lucrători;

Or. fi

Amendamentul 42
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. insistă că lipsa de informaţii privind 
sistemele de participare financiară 
existente ar putea fi compensată printr-o 
mai mare transparenţă la nivel 
internaţional, ceea ce ar reduce costurile 
atât pentru societăţile mai mari, cât şi 
pentru IMM-uri, permiţându-le să se 
implice în sisteme de participare a 
lucrătorilor care să răspundă nevoilor lor 
specifice;

3. insistă că lipsa de informaţii privind 
sistemele de participare financiară 
existente ar putea fi compensată printr-o 
cantitate mai mare de informaţii care 
permit comparaţii la nivel internaţional, 
ceea ce ar reduce costurile atât pentru 
societăţile mai mari, cât şi pentru IMM-uri, 
permiţându-le să furnizeze sisteme de 
participare a lucrătorilor care să răspundă 
nevoilor lor specifice;

Or. fi

Amendamentul 43
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. subliniază lipsa de măsuri legislative 
naţionale care să favorizeze elaborarea de 
sisteme de participare financiară a 
lucrătorilor; constată, în această privinţă, 
diferenţele dintre ţările UE-15 şi UE-12 în 

4. subliniază lipsa de măsuri legislative 
naţionale care să favorizeze elaborarea de 
sisteme de participare financiară a 
lucrătorilor; constată, în această privinţă, 
diferenţele dintre ţările UE-154a şi UE-134b
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ceea ce priveşte nivelurile lor de 
participare la sistemele de participare 
financiară a lucrătorilor; recunoaşte 
legătura dintre introducerea de măsuri 
legislative la nivel naţional în favoarea 
sistemelor de participare financiară a 
lucrătorilor şi numărul de lucrători care 
participă la aceste sisteme;5

în ceea ce priveşte nivelurile lor de 
participare la sistemele de participare 
financiară a lucrătorilor; recunoaşte 
legătura dintre introducerea de măsuri
legislative la nivel naţional în favoarea 
sistemelor de participare financiară a 
lucrătorilor şi numărul de lucrători care 
participă la aceste sisteme;5

__________________ __________________
4a Statele membre care au intrat în 
Uniune până în 1995.
4b Statele membre care au intrat în 
Uniune după 1995.

5 „Employee financial participation in 
companies’ proceeds” (Participarea 
financiară a lucrătorilor la încasările 
societăţilor) (PE 475.098), p. 36.

5 „Employee financial participation in 
companies’ proceeds” (Participarea 
financiară a lucrătorilor la încasările 
societăţilor) (PE 475.098), p. 36.

Or. en

Amendamentul 44
Inês Cristina Zuber

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. recunoaşte că participarea financiară 
a lucrătorilor în întreprinderi nu trebuie 
să obstrucţioneze crearea de locuri de 
muncă şi nici nu poate fi utilizată pentru 
a evita respectarea legislaţiei muncii, 
punând în pericol drepturile lucrătorilor, 
în special în ceea ce priveşte salariile, 
organizarea muncii şi a orelor de muncă 
şi drepturile de maternitate şi paternitate;

Or. pt

Amendamentul 45
Sari Essayah
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Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. solicită statelor membre să aibă în 
vedere măsuri naţionale adecvate de 
încurajare a societăţilor să elaboreze şi să 
pună în aplicare sisteme voluntare de 
participare financiară a lucrătorilor, 
deschise tuturor angajaţilor pe bază 
nediscriminatorie, ţinând cont de situaţia 
specifică a IMM-urilor şi a 
microîntreprinderilor; solicită statelor 
membre să intensifice schimburile de bune 
practici în această privinţă;

5. solicită statelor membre să aibă în 
vedere măsuri naţionale adecvate pentru a 
încuraja societăţile, prin acţiune 
voluntară, să elaboreze şi să ofere sisteme 
de participare financiară a lucrătorilor, 
deschise tuturor angajaţilor pe bază 
nediscriminatorie, ţinând cont de situaţia 
specifică a IMM-urilor şi a 
microîntreprinderilor; solicită statelor 
membre să intensifice schimburile de bune 
practici în această privinţă;

Or. fi

Amendamentul 46
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. solicită statelor membre să aibă în 
vedere măsuri naţionale adecvate de 
încurajare a societăţilor să elaboreze şi să 
pună în aplicare sisteme voluntare de 
participare financiară a lucrătorilor, 
deschise tuturor angajaţilor pe bază 
nediscriminatorie, ţinând cont de situaţia 
specifică a IMM-urilor şi a 
microîntreprinderilor; solicită statelor 
membre să intensifice schimburile de bune 
practici în această privinţă;

5. solicită Comisiei şi statelor membre să 
aibă în vedere măsuri naţionale adecvate de 
încurajare a societăţilor în sensul 
elaborării şi punerii în aplicare a unor 
sisteme voluntare de participare financiară 
a lucrătorilor, deschise tuturor angajaţilor 
pe bază nediscriminatorie, ţinând cont de 
situaţia specifică a IMM-urilor şi a 
microîntreprinderilor; solicită statelor 
membre să intensifice schimburile de bune 
practici în această privinţă;

Or. en

Amendamentul 47
Sari Essayah
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Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. solicită statelor membre să implice mai 
îndeaproape organizaţiile de participare a 
lucrătorilor şi părţile interesate în dialogul
dintre factorii de decizie, angajatori şi 
reprezentanţii lucrătorilor, inclusiv 
partenerii sociali, dacă este relevant, în 
scopul de a asigura că exemplele existente 
de bune practici de la nivel naţional sunt
luate în considerare la elaborarea politicilor 
naţionale de facilitare a punerii în aplicare 
de către întreprinderi a participării 
financiare a lucrătorilor;

6. solicită organizaţiilor de participare a 
lucrătorilor şi părţilor interesate să se 
implice într-un dialog social cu privire 
acest subiect, pentru ca exemplele 
existente de bune practici de la nivel 
naţional să poată fi luate în considerare la 
elaborarea politicilor naţionale de facilitare 
a punerii în aplicare de către întreprinderi a 
participării financiare a lucrătorilor;

Or. fi

Amendamentul 48
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. solicită statelor membre să implice mai 
îndeaproape organizaţiile de participare a 
lucrătorilor şi părţile interesate în dialogul 
dintre factorii de decizie, angajatori şi 
reprezentanţii lucrătorilor, inclusiv 
partenerii sociali, dacă este relevant, în 
scopul de a asigura că exemplele existente 
de bune practici de la nivel naţional sunt 
luate în considerare la elaborarea politicilor 
naţionale de facilitare a punerii în aplicare 
de către întreprinderi a participării 
financiare a lucrătorilor;

6. solicită Comisiei şi statelor membre să 
se implice într-un dialog cu partenerii 
sociali, cu organizaţiile de participare a 
lucrătorilor şi cu părţile interesate la 
nivelurile respective, respectând 
autonomia partenerilor sociali în cadrul 
negocierilor colective, în scopul de a se
asigura că exemplele existente de bune 
practici sunt luate în considerare la 
elaborarea politicilor naţionale de facilitare 
a punerii în aplicare de către întreprinderi a 
participării financiare a lucrătorilor;

Or. en



PE521.544v01-00 26/50 AM\1005956RO.doc

RO

Amendamentul 49
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. solicită statelor membre să implice mai 
îndeaproape organizaţiile de participare a 
lucrătorilor şi părţile interesate în dialogul 
dintre factorii de decizie, angajatori şi 
reprezentanţii lucrătorilor, inclusiv 
partenerii sociali, dacă este relevant, în 
scopul de a asigura că exemplele existente 
de bune practici de la nivel naţional sunt 
luate în considerare la elaborarea politicilor 
naţionale de facilitare a punerii în aplicare 
de către întreprinderi a participării 
financiare a lucrătorilor;

6. solicită statelor membre să implice mai 
îndeaproape organizaţiile de participare a 
lucrătorilor şi părţile interesate în dialogul 
dintre factorii de decizie, angajatori şi 
reprezentanţii lucrătorilor, inclusiv 
partenerii sociali, dacă este relevant, în 
scopul de a se asigura că exemplele 
existente de bune practici sunt luate în 
considerare la elaborarea politicilor 
naţionale de facilitare a punerii în aplicare 
de către întreprinderi a participării 
financiare a lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 50
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. anticipează cu nerăbdare rezultatele 
proiectului-pilot şi evaluarea cu privire la 
înfiinţarea de „Centre europene pentru 
participarea lucrătorilor”; solicită 
Comisiei să reflecteze asupra a ceea ce se 
poate face pentru a continua dezvoltarea 
participării la sisteme de participare 
financiară a lucrătorilor şi să ofere 
orientare statelor membre cu privire la 
posibilele mecanisme de a face acest lucru
în lumina acestui proiect-pilot;

7. anticipează cu nerăbdare rezultatele 
proiectului-pilot şi solicită Comisiei să 
ofere statelor membre idei cu privire la 
mecanismele de participare în lumina 
acestui proiect-pilot;

Or. fi
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Amendamentul 51
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. anticipează cu nerăbdare rezultatele 
proiectului-pilot şi evaluarea cu privire la 
înfiinţarea de „Centre europene pentru 
participarea lucrătorilor”; solicită 
Comisiei să reflecteze asupra a ceea ce se 
poate face pentru a continua dezvoltarea 
participării la sisteme de participare 
financiară a lucrătorilor şi să ofere 
orientare statelor membre cu privire la 
posibilele mecanisme de a face acest lucru 
în lumina acestui proiect-pilot;

7. anticipează cu nerăbdare rezultatele 
proiectului-pilot, în special dezvoltarea 
unui centru virtual pentru participarea 
financiară a lucrătorilor şi calculatorul 
fiscal CETREPS;

Or. en

Amendamentul 52
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. anticipează cu nerăbdare rezultatele 
proiectului-pilot şi evaluarea cu privire la 
înfiinţarea de „Centre europene pentru 
participarea lucrătorilor”; solicită Comisiei 
să reflecteze asupra a ceea ce se poate face 
pentru a continua dezvoltarea participării la 
sisteme de participare financiară a 
lucrătorilor şi să ofere orientare statelor 
membre cu privire la posibilele mecanisme 
de a face acest lucru în lumina acestui 
proiect-pilot;

7. anticipează rezultatele proiectului-pilot 
şi evaluarea cu privire la înfiinţarea de 
„Centre europene pentru participarea 
lucrătorilor”; solicită Comisiei să reflecteze 
asupra a ceea ce se poate face pentru a 
continua dezvoltarea participării la sisteme 
de participare financiară a lucrătorilor şi să 
ofere orientare statelor membre cu privire 
la posibilele mecanisme de a face acest 
lucru în lumina acestui proiect-pilot;

Or. en
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Amendamentul 53
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. consideră că UE ar trebui să se abţină 
de la a reglementa modul în care pot fi 
organizate sistemele de remunerare a 
lucrătorilor în statele membre;

Or. fi

Amendamentul 54
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. recunoaşte avantajele pe care un al 29-
lea regim opţional le-ar putea oferi în 
ceea ce priveşte:

eliminat

(a) o reglementare legală unică opţională 
deschisă lucrătorilor din întreaga UE;
(b) o abordare bazată pe piaţă în cadrul 
căreia regimul unic să fie utilizat doar de 
societăţile care îl consideră util;
(c) permiterea diferenţelor de cultură 
juridică ale statelor membre în sensul că 
regimurile naţionale continuă să existe în 
paralel;
(d) aplicabilitatea la nivel naţional şi/sau 
al UE atunci când este necesar şi 
nerestricţionarea la societăţile 
transfrontaliere6;
__________________
6 „Employee financial participation in 
companies’ proceeds” (Participarea 
financiară a lucrătorilor la încasările 
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societăţilor) (PE 475.098), p. 16.

Or. fi

Amendamentul 55
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. recunoaşte avantajele pe care un al 29-
lea regim opţional le-ar putea oferi în 
ceea ce priveşte:

eliminat

(a) o reglementare legală unică opţională 
deschisă lucrătorilor din întreaga UE;
(b) o abordare bazată pe piaţă în cadrul 
căreia regimul unic să fie utilizat doar de 
societăţile care îl consideră util;
(c) permiterea diferenţelor de cultură 
juridică ale statelor membre în sensul că 
regimurile naţionale continuă să existe în 
paralel;
(d) aplicabilitatea la nivel naţional şi/sau 
al UE atunci când este necesar şi 
nerestricţionarea la societăţile 
transfrontaliere6;
__________________
6 „Employee financial participation in 
companies’ proceeds” (Participarea 
financiară a lucrătorilor la încasările 
societăţilor) (PE 475.098), p. 16.

Or. de

Amendamentul 56
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 – partea introductivă
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. recunoaşte avantajele pe care un al 29-
lea regim opţional le-ar putea oferi în ceea 
ce priveşte:

8. pune la îndoială avantajele pe care un al 
29-lea regim opţional le-ar putea oferi în 
ceea ce priveşte:

Or. en

Amendamentul 57
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 – litera a

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(a) o reglementare legală unică opţională 
deschisă lucrătorilor din întreaga UE;

(a) un cadru juridic unic opţional, deschis
lucrătorilor din întreaga UE;

Or. en

Amendamentul 58
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 – litera a

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(a) o reglementare legală unică opţională 
deschisă lucrătorilor din întreaga UE;

(a) o reglementare juridică unică opţională 
deschisă lucrătorilor din întreaga UE, care 
ar respecta zonele de competenţă ale 
statelor membre în ceea ce priveşte 
legislaţia fiscală sau dreptul muncii;

Or. en

Amendamentul 59
Phil Bennion
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Propunere de rezoluţie
Punctul 8 – litera aa (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(aa) o gamă de modele realizată pe baza 
exemplelor de bune practici pentru fiecare 
tip şi dimensiune de companie;

Or. en

Amendamentul 60
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 – litera ca (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(ca) sporirea transparenţei şi a accesului 
la informaţii pentru a facilita o 
implementare uniformă în diferitele state 
membre;

Or. en

Amendamentul 61
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 – litera d

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(d) aplicabilitatea la nivel naţional şi/sau al 
UE atunci când este necesar şi 
nerestricţionarea la societăţile 
transfrontaliere.6

(d) aplicabilitatea la nivel naţional şi/sau al 
UE atunci când este necesar şi 
nerestricţionarea la societăţile 
transfrontaliere6, ţinând seama atât de 
problemele fiscale, cât şi de riscurile 
financiare pentru angajaţi.

__________________ __________________

„Employee financial participation in 
companies’ proceeds” (Participarea 

6 „Employee financial participation in 
companies’ proceeds” (Participarea 
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financiară a lucrătorilor la încasările 
societăţilor) (PE 475.098), p. 16.

financiară a lucrătorilor la încasările 
societăţilor) (PE 475.098), p. 16.

Or. en

Amendamentul 62
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. solicită, prin urmare, Comisiei şi 
părţilor interesate relevante să continue 
să promoveze respectarea abordării 
modulare;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 63
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. solicită, prin urmare, Comisiei şi 
părţilor interesate relevante să continue 
să promoveze respectarea abordării 
modulare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 64
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 10
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. încurajează Comisia să prezinte o 
evaluare a impactului şi un studiu privind 
un astfel de „al 29-lea regim” pentru 
participarea financiară a lucrătorilor;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 65
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. încurajează Comisia să prezinte o 
evaluare a impactului şi un studiu privind 
un astfel de „al 29-lea regim” pentru 
participarea financiară a lucrătorilor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 66
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. încurajează Comisia să prezinte o 
evaluare a impactului şi un studiu privind 
un astfel de „al 29-lea regim” pentru 
participarea financiară a lucrătorilor;

10. încurajează Comisia să prezinte o 
evaluare a impactului şi un studiu privind 
un astfel de „al 29-lea regim” pentru 
participarea financiară a lucrătorilor şi un 
model de sprijin simplu, elementar şi de 
bază pentru participarea lucrătorilor la 
capital;

Or. en
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Amendamentul 67
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. încurajează Comisia să prezinte o 
evaluare a impactului şi un studiu privind 
un astfel de „al 29-lea regim” pentru 
participarea financiară a lucrătorilor;

10. încurajează Comisia să prezinte o 
evaluare a impactului şi un studiu privind 
un astfel de „al 29-lea regim” pentru 
participarea financiară a lucrătorilor, 
ţinând seama atât de problemele fiscale, 
cât şi de riscurile financiare pentru 
angajaţi;

Or. en

Amendamentul 68
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. încurajează Comisia să prezinte o 
evaluare a impactului şi un studiu privind 
un astfel de „al 29-lea regim” pentru 
participarea financiară a lucrătorilor;

10. încurajează Comisia să prezinte o 
evaluare independentă a impactului dar şi 
un studiu independent privind un astfel de 
„al 29-lea regim” pentru participarea 
financiară a lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 69
Anthea McIntyre

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – partea introductivă

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. solicită Comisiei, în colaborare cu 
organizaţiile de participare a lucrătorilor, 

11. solicită Comisiei ca, după publicarea 
evaluării independente a impactului şi a 
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statele membre şi partenerii sociali, să
elaboreze un concept de cadru fără 
caracter obligatoriu privind principiile de 
bază pentru sisteme de succes de 
participare financiară a lucrătorilor care să 
cuprindă următoarele elemente:

studiului independent şi în colaborare cu 
organizaţiile de participare a lucrătorilor, 
cu statele membre şi, după caz, cu
partenerii sociali, să aibă în vedere 
elaborarea unui set de orientări de bază 
fără caracter obligatoriu pentru sisteme de 
succes de participare financiară a 
lucrătorilor care să cuprindă următoarele 
elemente:

Or. en

Amendamentul 70
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – partea introductivă

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. solicită Comisiei, în colaborare cu 
organizaţiile de participare a lucrătorilor, 
statele membre şi partenerii sociali, să 
elaboreze un concept de cadru fără 
caracter obligatoriu privind principiile de 
bază pentru sisteme de succes de 
participare financiară a lucrătorilor care să 
cuprindă următoarele elemente:

11. solicită Comisiei ca, în colaborare cu 
organizaţiile de participare a lucrătorilor, 
cu statele membre şi cu partenerii sociali, 
să elaboreze un concept de cadru privind 
principiile de bază pentru sisteme de 
succes de participare financiară a 
lucrătorilor care să cuprindă următoarele 
elemente:

Or. en

Amendamentul 71
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera a

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(a) ghidate de obiective: societăţile şi 
lucrătorii lor trebuie să convină asupra 
obiectivelor unui sistem de participare 
financiară a lucrătorilor pentru a identifica 
modelul cel mai adecvat în cazul lor şi 

(a) ghidate de obiective: societăţile şi 
lucrătorii lor trebuie să convină asupra 
obiectivelor unui sistem de participare 
financiară a lucrătorilor pentru a identifica 
modelul cel mai adecvat în cazul lor şi 
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pentru a avea cele mai multe şanse de a 
obţine rezultatul dorit;

pentru a avea cele mai multe şanse de a 
obţine rezultatul dorit; înainte de a fi 
introduse, sistemele de participare 
financiară a lucrătorilor ar trebui să facă 
obiectul consultării şi al aprobării de 
către reprezentanţii lucrătorilor şi 
sindicate; contractele colective nu trebuie 
să fie subminate de contractele privind 
sistemele de participare financiară a 
lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 72
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera a

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(a) ghidate de obiective: societăţile şi 
lucrătorii lor trebuie să convină asupra 
obiectivelor unui sistem de participare 
financiară a lucrătorilor pentru a identifica 
modelul cel mai adecvat în cazul lor şi 
pentru a avea cele mai multe şanse de a 
obţine rezultatul dorit;

(a) ghidate de obiective: societăţile ar
trebui să stabilească obiectivele unui 
sistem de participare financiară a 
lucrătorilor pentru a identifica modelul cel 
mai adecvat în cazul lor şi pentru a avea 
cele mai multe şanse de a obţine rezultatul 
dorit;

Or. fi

Amendamentul 73
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera b

Propunere de rezoluţie Amendamentul

(b) flexibile în funcţionare şi voluntare:
participarea financiară a lucrătorilor 
funcţionează diferit în diferite sectoare, 
societăţi de diferite dimensiuni şi tipuri şi 
diferite state membre; decizia de a elabora 

(b) flexibile în funcţionare şi voluntare:
participarea financiară a lucrătorilor 
funcţionează diferit în diferite sectoare, 
societăţi de diferite dimensiuni şi tipuri şi 
diferite state membre; decizia de a elabora 
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şi de a pune în aplicare un sistem de 
participare financiară a lucrătorilor ar 
trebui, prin urmare, să îi revină societăţii
individuale sau angajatorului în 
colaborare cu lucrătorii, în lumina 
dreptului şi a practicii naţionale existente şi 
în funcţie de situaţia financiară a societăţii;

şi de a pune în aplicare un sistem de 
participare financiară a lucrătorilor ar 
trebui, prin urmare, să fie luată de comun 
acord de societate sau de angajator şi de 
lucrătorii vizaţi, în lumina dreptului şi a 
practicii naţionale existente şi în funcţie de 
situaţia financiară a societăţii;

Or. en

Amendamentul 74
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera b

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(b) flexibile în funcţionare şi voluntare:
participarea financiară a lucrătorilor 
funcţionează diferit în diferite sectoare, 
societăţi de diferite dimensiuni şi tipuri şi 
diferite state membre; decizia de a elabora 
şi de a pune în aplicare un sistem de 
participare financiară a lucrătorilor ar 
trebui, prin urmare, să îi revină societăţii 
individuale sau angajatorului în colaborare 
cu lucrătorii, în lumina dreptului şi a 
practicii naţionale existente şi în funcţie 
de situaţia financiară a societăţii;

(b) flexibile în funcţionare şi voluntare:
participarea financiară a lucrătorilor 
funcţionează diferit în diferite sectoare, 
societăţi de diferite dimensiuni şi tipuri şi 
diferite state membre; decizia de a elabora 
şi de a pune în aplicare un sistem de 
participare financiară a lucrătorilor ar 
trebui, prin urmare, să îi revină societăţii 
individuale sau angajatorului şi ar trebui 
luată astfel încât să se consulte opiniile 
lucrătorilor, să se respecte dreptul şi
practica naţională existentă şi să se ţină 
seama de situaţia financiară a societăţii;

Or. fi

Amendamentul 75
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera c

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(c) adiţionale/suplimentare la remuneraţia 
contractuală: orice model de participare 

(c) adiţionale/suplimentare la remuneraţia 
contractuală: deşi orice model de 
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financiară a lucrătorilor ar trebui să
reprezinte un adaos la drepturile 
contractuale şi de plată de bază ale unui 
lucrător şi nu un substitut al acestor 
drepturi;

participare financiară a lucrătorilor ar 
trebui să aibă scopul de a oferi un venit 
suplimentar la drepturile contractuale şi de 
plată de bază ale unui lucrător, pot fi 
incluse şi sisteme prin care angajaţii 
suportă o parte din riscul ca succesul 
societăţii să fie mai mic decât cel estimat;

Or. fi

Amendamentul 76
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera d

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(d) voluntare pentru lucrători: participarea 
financiară a lucrătorilor este un mijloc prin 
care lucrătorilor li se oferă o opţiune despre 
cum să beneficieze de o relaţie financiară 
mai strânsă cu angajatorul lor; în esenţă, 
aceasta trebuie să fie atât opţională pentru 
un lucrător individual care să poată accepta 
sau refuza, cât şi disponibilă întregii forţe 
de muncă a unei societăţi pe bază 
nediscriminatorie în vederea obţinerii 
unei incluziuni veritabile;

(d) voluntare pentru lucrători: participarea 
financiară a lucrătorilor este un mijloc prin 
care lucrătorilor li se oferă o opţiune despre 
cum să beneficieze de o relaţie financiară 
mai strânsă cu societatea lor; în esenţă, 
aceasta trebuie să fie opţională pentru un 
lucrător individual care să poată accepta 
sau refuza şi, deşi sistemul poate trata în 
mod diferit lucrători şi grupuri de 
lucrători diferite, spiritul de echipă din 
cadrul societăţii ar creşte dacă toţi ar 
putea participa în mod egal şi 
nediscriminatoriu;

Or. fi

Amendamentul 77
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera d

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(d) voluntare pentru lucrători: participarea 
financiară a lucrătorilor este un mijloc prin 

(d) voluntare pentru lucrători: participarea 
financiară a lucrătorilor este un mijloc prin 
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care lucrătorilor li se oferă o opţiune despre 
cum să beneficieze de o relaţie financiară 
mai strânsă cu angajatorul lor; în esenţă, 
aceasta trebuie să fie atât opţională pentru 
un lucrător individual care să poată accepta 
sau refuza, cât şi disponibilă întregii forţe 
de muncă a unei societăţi pe bază 
nediscriminatorie în vederea obţinerii unei 
incluziuni veritabile;

care lucrătorilor li se oferă o opţiune despre 
cum să beneficieze de o relaţie financiară 
mai strânsă cu angajatorul lor; în esenţă, 
aceasta trebuie să fie atât opţională pentru 
un lucrător individual care să poată accepta 
sau refuza, cât şi disponibilă întregii forţe 
de muncă, inclusiv lucrătorilor cu 
fracţiune de normă ai unei societăţi pe 
bază nediscriminatorie în vederea obţinerii 
unei incluziuni veritabile;

Or. en

Amendamentul 78
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera e

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(e) negociate de partenerii sociali: atunci 
când practicile şi tradiţiile naţionale includ 
parteneri sociali la nivel de societate, 
sistemele de participare financiară a 
lucrătorilor ar trebui să fie negociate de 
partenerii sociali relevanţi, pe o bază 
locală care să ţină cont de fiecare unitate,
pentru a fi adaptată la condiţiile şi 
circumstanţele specifice ale societăţii şi ale 
forţei sale de muncă; aceste sisteme ar 
trebui să fie mereu deschise tuturor 
lucrătorilor, inclusiv celor care nu sunt 
membri ai sindicatului responsabil cu 
negocierea condiţiilor unui sistem de 
participare financiară a lucrătorilor;

(e) negociate de partenerii sociali: atunci 
când practicile şi tradiţiile naţionale includ 
parteneri sociali la nivel de societate, 
aceştia ar trebui să fie ascultaţi pentru ca 
sistemul să fie adaptat la condiţiile şi 
circumstanţele specifice ale societăţii şi ale 
forţei sale de muncă; consideră că aceste 
sisteme nu ar trebui să discrimineze 
angajaţii din motiv de afiliere la un 
sindicat sau din orice alt motiv de 
discriminare menţionat la articolul 10 din 
TFUE;

Or. fi

Amendamentul 79
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera e
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(e) negociate de partenerii sociali: atunci 
când practicile şi tradiţiile naţionale 
includ parteneri sociali la nivel de 
societate, sistemele de participare 
financiară a lucrătorilor ar trebui să fie 
negociate de partenerii sociali relevanţi, pe 
o bază locală care să ţină cont de fiecare 
unitate, pentru a fi adaptată la condiţiile şi 
circumstanţele specifice ale societăţii şi ale 
forţei sale de muncă; aceste sisteme ar 
trebui să fie mereu deschise tuturor 
lucrătorilor, inclusiv celor care nu sunt 
membri ai sindicatului responsabil cu 
negocierea condiţiilor unui sistem de 
participare financiară a lucrătorilor;

(e) negociate de partenerii sociali:
sistemele de participare financiară a 
lucrătorilor ar trebui să fie negociate de 
partenerii sociali relevanţi, pe o bază locală 
care să ţină cont de fiecare unitate, pentru a 
fi adaptată la condiţiile şi circumstanţele 
specifice ale societăţii şi ale forţei sale de 
muncă; aceste sisteme ar trebui să fie 
mereu deschise tuturor lucrătorilor, 
inclusiv celor care nu sunt membri ai 
sindicatului responsabil cu negocierea 
condiţiilor unui sistem de participare 
financiară a lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 80
Jean Lambert

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera e

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(e) negociate de partenerii sociali: atunci 
când practicile şi tradiţiile naţionale includ 
parteneri sociali la nivel de societate, 
sistemele de participare financiară a 
lucrătorilor ar trebui să fie negociate de 
partenerii sociali relevanţi, pe o bază locală 
care să ţină cont de fiecare unitate, pentru a 
fi adaptată la condiţiile şi circumstanţele 
specifice ale societăţii şi ale forţei sale de 
muncă; aceste sisteme ar trebui să fie 
mereu deschise tuturor lucrătorilor, 
inclusiv celor care nu sunt membri ai 
sindicatului responsabil cu negocierea 
condiţiilor unui sistem de participare 
financiară a lucrătorilor;

(e) negociate de partenerii sociali: atunci 
când practicile şi tradiţiile naţionale includ 
parteneri sociali la nivel de societate, 
sistemele de participare financiară a 
lucrătorilor ar trebui să fie negociate de 
partenerii sociali relevanţi, pe o bază locală
care să ţină cont de fiecare unitate sau la 
nivel de companie, pentru a fi adaptată la 
condiţiile şi circumstanţele specifice ale 
societăţii şi ale forţei sale de muncă; aceste 
sisteme ar trebui să fie mereu deschise 
tuturor lucrătorilor, inclusiv celor care nu 
sunt membri ai sindicatului responsabil cu 
negocierea condiţiilor unui sistem de 
participare financiară a lucrătorilor;

Or. en
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Amendamentul 81
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera f

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(f) trebuie furnizate informaţii clare 
lucrătorilor cu privire la riscurile şi 
drepturilor asociate acceptării unui sistem 
de participare financiară a lucrătorilor;
decizia de a participa la un sistem de 
participare financiară a lucrătorilor ar 
trebui să fie bazată pe consimţământul în 
cunoştinţă de cauză al unui lucrător, 
acordat cunoscând pe deplin drepturile lor 
la momentul participării la un sistem şi 
condiţiile care se aplică în momentul în 
care părăsesc societatea sau sistemul în 
orice împrejurare;

(f) trebuie furnizate informaţii clare 
lucrătorilor cu privire la riscurile şi 
drepturilor asociate acceptării unui sistem 
de participare financiară a lucrătorilor;
decizia de a participa la un sistem de 
participare financiară a lucrătorilor ar 
trebui să fie bazată pe consimţământul în 
cunoştinţă de cauză al unui lucrător, 
acordat cunoscând pe deplin drepturile lor 
şi riscurile implicate, precum şi efectele 
fiscale la momentul participării la un 
sistem şi condiţiile care se aplică în 
momentul în care părăsesc societatea sau 
sistemul în orice împrejurare;

Or. en

Amendamentul 82
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera f

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(f) trebuie furnizate informaţii clare 
lucrătorilor cu privire la riscurile şi 
drepturilor asociate acceptării unui sistem 
de participare financiară a lucrătorilor;
decizia de a participa la un sistem de 
participare financiară a lucrătorilor ar 
trebui să fie bazată pe consimţământul în
cunoştinţă de cauză al unui lucrător, 
acordat cunoscând pe deplin drepturile lor 
la momentul participării la un sistem şi 
condiţiile care se aplică în momentul în 

(f) trebuie furnizate informaţii clare 
lucrătorilor cu privire la riscurile şi 
drepturilor asociate acceptării unui sistem 
de participare financiară a lucrătorilor;
decizia de a participa la un sistem de 
participare financiară a lucrătorilor ar 
trebui să fie bazată pe consimţământul în 
cunoştinţă de cauză al unui lucrător, 
acordat cunoscând pe deplin drepturile şi 
obligaţiile lor la momentul participării la 
un sistem şi condiţiile care se aplică în 



PE521.544v01-00 42/50 AM\1005956RO.doc

RO

care părăsesc societatea sau sistemul în 
orice împrejurare;

momentul în care părăsesc societatea sau 
sistemul;

Or. fi

Amendamentul 83
Jean Lambert

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera f

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(f) trebuie furnizate informaţii clare 
lucrătorilor cu privire la riscurile şi 
drepturilor asociate acceptării unui sistem 
de participare financiară a lucrătorilor;
decizia de a participa la un sistem de 
participare financiară a lucrătorilor ar 
trebui să fie bazată pe consimţământul în 
cunoştinţă de cauză al unui lucrător, 
acordat cunoscând pe deplin drepturile lor 
la momentul participării la un sistem şi 
condiţiile care se aplică în momentul în 
care părăsesc societatea sau sistemul în 
orice împrejurare;

(f) trebuie furnizate informaţii clare 
lucrătorilor cu privire la riscurile şi 
drepturilor asociate acceptării unui sistem 
de participare financiară a lucrătorilor 
inclusiv la perioada pentru intrarea în 
drepturi; decizia de a participa la un sistem 
de participare financiară a lucrătorilor ar 
trebui să fie bazată pe consimţământul în 
cunoştinţă de cauză al unui lucrător, 
acordat cunoscând pe deplin drepturile lor 
la momentul participării la un sistem şi 
condiţiile care se aplică în momentul în 
care părăsesc societatea sau sistemul în 
orice împrejurare;

Or. en

Amendamentul 84
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera g

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(g) implicare în guvernanţă: sistemele pot 
include implicarea directă a unui lucrător
în guvernanţa unei societăţi; în acest caz, 
drepturile şi responsabilităţile ar trebui să 
fie clar definite înainte ca aceste 
responsabilităţi să fie acceptate;

(g) implicare în guvernanţă: ca parte dintr-
un sistem, angajatorul poate invita unul 
sau mai mulţi lucrători să participe direct 
la guvernanţa unei societăţi; în acest caz, 
drepturile şi responsabilităţile ar trebui să 
fie clar definite înainte de adoptarea unui
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rol responsabil;

Or. fi

Amendamentul 85
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera g

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(g) implicare în guvernanţă: sistemele pot 
include implicarea directă a unui lucrător 
în guvernanţa unei societăţi; în acest caz,
drepturile şi responsabilităţile ar trebui să 
fie clar definite înainte ca aceste 
responsabilităţi să fie acceptate;

(g) implicare în guvernanţă: sistemele ar 
trebui să includă, dacă este posibil, 
implicarea directă a unui lucrător în 
guvernanţa unei societăţi sau în ESOP;
drepturile şi responsabilităţile ar trebui să 
fie clar definite în acest context şi includ 
implicarea lucrătorilor înainte ca aceste 
responsabilităţi să fie acceptate;

Or. en

Amendamentul 86
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera ga (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(ga) dacă modelul aprobat este 
participarea la capital, se preferă 
proprietatea colectivă asupra părţilor 
sociale - de exemplu într-un trust; în 
cadrul acestui model, acţiunile ar trebui 
să fie alocate astfel încât diferenţele 
existente în materie de plată să nu 
crească;

Or. en
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Amendamentul 87
Martin Kastler

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera ga (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(ga) este imperativ să se ia măsuri de 
precauţie pentru a proteja participarea 
financiară a angajaţilor de 
insolvabilitatea întreprinderii;

Or. de

Amendamentul 88
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera gb (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(gb) ar trebui să se ţină cont întotdeauna 
de impactul asupra egalităţii de gen 
atunci când se stabilesc sisteme de 
participare financiară a lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 89
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 – litera gc (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(gc) transparenţă: ar trebui să se pună 
întotdeauna la dispoziţia lucrătorilor 
informaţii privind situaţia economică a 
societăţii vizate, precum şi informaţii 
legate de riscurile asociate;
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Or. en

Amendamentul 90
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. salută schimbarea de atitudine a 
sindicatelor faţă de participarea 
financiară a lucrătorilor şi încurajează 
partenerii sociali să continue să 
colaboreze pentru a dezvolta noi 
oportunităţi la nivelurile relevante7;

eliminat

__________________
7 „Employee financial participation in 
companies’ proceeds” (Participarea 
financiară a lucrătorilor la încasările 
societăţilor) (PE 475.098), p. 35.

Or. de

Amendamentul 91
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. salută schimbarea de atitudine a 
sindicatelor faţă de participarea 
financiară a lucrătorilor şi încurajează 
partenerii sociali să continue să colaboreze 
pentru a dezvolta noi oportunităţi la 
nivelurile relevante7;

12. încurajează partenerii sociali să 
continue să colaboreze pentru a dezvolta 
noi oportunităţi pentru participarea 
financiară a lucrătorilor la nivelurile 
relevante7; în acest context, subliniază 
rolul esenţial al sindicatelor şi al 
reprezentanţilor la locul de muncă;

__________________ __________________

„Employee financial participation in 
companies’ proceeds” (Participarea 
financiară a lucrătorilor la încasările 
societăţilor) (PE 475.098), p. 35.

7 „Employee financial participation in 
companies’ proceeds” (Participarea 
financiară a lucrătorilor la încasările 
societăţilor) (PE 475.098), p. 35.
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Or. en

Amendamentul 92
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. salută schimbarea de atitudine a 
sindicatelor faţă de participarea 
financiară a lucrătorilor şi încurajează 
partenerii sociali să continue să colaboreze 
pentru a dezvolta noi oportunităţi la 
nivelurile relevante7;

12. încurajează partenerii sociali să 
continue să colaboreze pentru a dezvolta 
noi oportunităţi la nivelurile relevante7;

__________________ __________________

„Employee financial participation in 
companies’ proceeds” (Participarea 
financiară a lucrătorilor la încasările 
societăţilor) (PE 475.098), p. 35.

7 „Employee financial participation in 
companies’ proceeds” (Participarea 
financiară a lucrătorilor la încasările 
societăţilor) (PE 475.098), p. 35.

Or. en

Amendamentul 93
Ole Christensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. salută schimbarea de atitudine a 
sindicatelor faţă de participarea 
financiară a lucrătorilor şi încurajează 
partenerii sociali să continue să colaboreze
pentru a dezvolta noi oportunităţi la 
nivelurile relevante7;

12. încurajează partenerii sociali să 
continue să colaboreze pentru a dezvolta 
noi oportunităţi la nivelurile relevante7;

__________________ __________________

„Employee financial participation in 
companies’ proceeds” (Participarea 
financiară a lucrătorilor la încasările 

7 „Employee financial participation in 
companies’ proceeds” (Participarea 
financiară a lucrătorilor la încasările 
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societăţilor) (PE 475.098), p. 35. societăţilor) (PE 475.098), p. 35.

Or. en

Amendamentul 94
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. salută schimbarea de atitudine a 
sindicatelor faţă de participarea financiară 
a lucrătorilor şi încurajează partenerii 
sociali să continue să colaboreze pentru a 
dezvolta noi oportunităţi la nivelurile 
relevante7;

12. salută schimbarea de atitudine a 
sindicatelor faţă de participarea financiară 
a lucrătorilor, care a devenit mai pozitivă,
şi încurajează partenerii sociali să continue 
să colaboreze pentru a dezvolta noi 
oportunităţi şi inovări la nivelurile 
relevante;

__________________ __________________
7 „Employee financial participation in 
companies’ proceeds” (Participarea 
financiară a lucrătorilor la încasările 
societăţilor) (PE 475.098), p. 35.

7 „Employee financial participation in 
companies’ proceeds” (Participarea 
financiară a lucrătorilor la încasările 
societăţilor) (PE 475.098), p. 35.

Or. fi

Amendamentul 95
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să dezvolte, 
în parteneriat cu organizaţiile de 
participare a lucrătorilor, portaluri 
informative unice – ghişee unice –
accesibile angajatorilor şi lucrătorilor, 
pentru a explica beneficiile şi avantajele 
participării financiare a lucrătorilor, 
sprijinul sau stimulentele naţionale 

13. încurajează statele membre să dezvolte, 
în cooperare cu partenerii sociali, cu 
organizaţiile de participare a lucrătorilor şi 
cu Comisia, portaluri informative unice –
ghişee unice – accesibile angajatorilor şi 
lucrătorilor, pentru a explica beneficiile şi 
avantajele, precum şi riscurile participării 
financiare a lucrătorilor, stimulentele 
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disponibile şi diferitele modele existente, 
pentru a permite lucrătorilor să devină mai 
conştienţi şi să utilizeze mai bine 
avantajele generate de sistemele de 
participare financiară a lucrătorilor şi
pentru a permite angajatorilor să evalueze 
mai bine opţiunile care se află la dispoziţia 
lor şi provocările pe care le presupune 
participarea la un sistem de participare 
financiară a lucrătorilor;

naţionale disponibile şi diferitele modele 
existente, pentru a le permite lucrătorilor şi 
angajatorilor să ia decizii informate în 
ceea ce priveşte sistemele de participare 
financiară a lucrătorilor, să identifice cea 
mai bună opţiune pentru contractele 
semnate la nivelul companiei şi să 
evalueze mai bine opţiunile care se află la 
dispoziţia lor şi provocările pe care le 
presupune participarea la un sistem de 
participare financiară a lucrătorilor;
sugerează că aceste portaluri unice de 
informare ar trebui să fie ataşate la sau 
incluse în organismele competente 
existente sau în cadrul autorităţilor 
existente la nivel naţional;

Or. en

Amendamentul 96
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să dezvolte, 
în parteneriat cu organizaţiile de 
participare a lucrătorilor, portaluri 
informative unice – ghişee unice –
accesibile angajatorilor şi lucrătorilor, 
pentru a explica beneficiile şi avantajele 
participării financiare a lucrătorilor, 
sprijinul sau stimulentele naţionale 
disponibile şi diferitele modele existente, 
pentru a permite lucrătorilor să devină mai 
conştienţi şi să utilizeze mai bine 
avantajele generate de sistemele de 
participare financiară a lucrătorilor şi 
pentru a permite angajatorilor să evalueze 
mai bine opţiunile care se află la dispoziţia 
lor şi provocările pe care le presupune 
participarea la un sistem de participare 
financiară a lucrătorilor;

13. încurajează organizaţiile de participare 
a lucrătorilor să dezvolte portaluri 
informative – ghişee unice – accesibile 
angajatorilor şi lucrătorilor, pentru a 
explica beneficiile şi avantajele participării 
financiare a lucrătorilor, sprijinul sau 
stimulentele naţionale disponibile şi 
diferitele modele existente, pentru a le 
permite angajatorilor şi lucrătorilor să 
devină mai conştienţi şi să utilizeze mai 
bine avantajele generate de sistemele de 
participare financiară a lucrătorilor şi 
pentru a permite angajatorilor să evalueze 
mai bine opţiunile care se află la dispoziţia 
lor şi provocările pe care le presupune 
participarea la un sistem de participare 
financiară a lucrătorilor;
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Or. fi

Amendamentul 97
Phil Bennion

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să dezvolte, 
în parteneriat cu organizaţiile de participare 
a lucrătorilor, portaluri informative unice –
ghişee unice – accesibile angajatorilor şi 
lucrătorilor, pentru a explica beneficiile şi 
avantajele participării financiare a 
lucrătorilor, sprijinul sau stimulentele 
naţionale disponibile şi diferitele modele 
existente, pentru a permite lucrătorilor să 
devină mai conştienţi şi să utilizeze mai 
bine avantajele generate de sistemele de 
participare financiară a lucrătorilor şi 
pentru a permite angajatorilor să evalueze 
mai bine opţiunile care se află la dispoziţia 
lor şi provocările pe care le presupune 
participarea la un sistem de participare 
financiară a lucrătorilor;

13. încurajează statele membre să
folosească instrumentele existente sau să
dezvolte, în parteneriat cu Comisia şi cu 
organizaţiile de participare a lucrătorilor, 
portaluri informative unice – ghişee unice 
– accesibile angajatorilor şi lucrătorilor, 
pentru a explica beneficiile şi avantajele 
participării financiare a lucrătorilor, 
sprijinul sau stimulentele naţionale 
disponibile şi diferitele modele existente, 
pentru a permite lucrătorilor să devină mai 
conştienţi şi să utilizeze mai bine 
avantajele generate de sistemele de 
participare financiară a lucrătorilor şi 
pentru a permite angajatorilor să evalueze 
mai bine opţiunile care se află la dispoziţia 
lor şi provocările pe care le presupune 
participarea la un sistem de participare 
financiară a lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 98
Jean Lambert

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să dezvolte, 
în parteneriat cu organizaţiile de participare 
a lucrătorilor, portaluri informative unice –
ghişee unice – accesibile angajatorilor şi 
lucrătorilor, pentru a explica beneficiile şi 
avantajele participării financiare a 

13. încurajează statele membre să dezvolte, 
în parteneriat cu organizaţiile de participare 
a lucrătorilor, portaluri informative unice –
ghişee unice – accesibile angajatorilor şi 
lucrătorilor, pentru a explica beneficiile şi 
avantajele participării financiare a 
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lucrătorilor, sprijinul sau stimulentele 
naţionale disponibile şi diferitele modele 
existente, pentru a permite lucrătorilor să 
devină mai conştienţi şi să utilizeze mai 
bine avantajele generate de sistemele de 
participare financiară a lucrătorilor şi 
pentru a permite angajatorilor să evalueze 
mai bine opţiunile care se află la dispoziţia 
lor şi provocările pe care le presupune 
participarea la un sistem de participare 
financiară a lucrătorilor;

lucrătorilor şi toate riscurile implicate, 
sprijinul sau stimulentele naţionale 
disponibile şi diferitele modele existente, 
pentru a permite lucrătorilor să devină mai 
conştienţi şi să utilizeze mai bine 
avantajele generate de sistemele de 
participare financiară a lucrătorilor şi 
pentru a permite angajatorilor să evalueze 
mai bine opţiunile care se află la dispoziţia 
lor şi provocările pe care le presupune 
participarea la un sistem de participare 
financiară a lucrătorilor;

Or. en


