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Amendamentul 1
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât dreptul la securitatea socială 
este un drept uman fundamental și 
întrucât acesta face parte integrantă din 
modelul social european; întrucât 
Organizația Internațională a Muncii (OIM) 
a adoptat recomandările privind nivelurile 
naționale de securitate socială care vizează 
garantarea dreptului fundamental al 
oricărei persoane la securitate socială și la 
un nivel de viață care respectă demnitatea 
umană;

A. întrucât dreptul la securitatea socială 
este un element-cheie al modelului social 
european; întrucât Organizația 
Internațională a Muncii (OIM) a adoptat 
recomandările privind nivelurile naționale 
de securitate socială care vizează 
garantarea dreptului fundamental al 
oricărei persoane la securitate socială și la 
un nivel de viață care respectă demnitatea 
umană;

Or. en

Amendamentul 2
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât dreptul la securitatea socială 
este un drept uman fundamental și întrucât 
acesta face parte integrantă din modelul 
social european; întrucât Organizația 
Internațională a Muncii (OIM) a adoptat 
recomandările privind nivelurile naționale 
de securitate socială care vizează 
garantarea dreptului fundamental al 
oricărei persoane la securitate socială și la 
un nivel de viață care respectă demnitatea 
umană;

A. întrucât dreptul la securitatea socială 
este un drept fundamental și întrucât acesta 
face parte integrantă din economia socială 
europeană de piață; întrucât Organizația 
Internațională a Muncii (OIM) a adoptat 
recomandările privind nivelurile naționale 
de securitate socială care vizează 
garantarea dreptului fundamental al 
oricărei persoane la securitate socială și la 
un nivel de viață care respectă demnitatea 
umană;

Or. en
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Amendamentul 3
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât dreptul la securitatea socială 
este un drept uman fundamental și întrucât 
acesta face parte integrantă din modelul 
social european; întrucât Organizația 
Internațională a Muncii (OIM) a adoptat 
recomandările privind nivelurile naționale 
de securitate socială care vizează 
garantarea dreptului fundamental al 
oricărei persoane la securitate socială și la 
un nivel de viață care respectă demnitatea 
umană;

A. întrucât dreptul la securitatea socială 
este un drept fundamental care este în 
conformitate cu dreptul comunitar, 
legislațiile și practicile naționale și 
întrucât acesta face parte integrantă din 
modelul social european; întrucât 
Organizația Internațională a Muncii (OIM) 
a adoptat recomandările privind nivelurile 
naționale de securitate socială care vizează 
garantarea dreptului fundamental al 
oricărei persoane la securitate socială și la 
un nivel de viață care respectă demnitatea 
umană;

Or. en

Amendamentul 4
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât securitatea socială este o 
competență națională, coordonată la 
nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 5
Danuta Jazłowiecka
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât protecția socială este o 
investiție umană care permite adaptarea 
la evoluția pieței muncii, combaterea
sărăciei și a excluziunii sociale și 
integrarea pieței muncii; întrucât 
securitatea socială joacă un rol de 
stabilizare a economiei și este un factor 
anticiclic datorită căruia cererea și 
consumul interne cresc;

B. întrucât scopul protecției sociale este de 
a reacționa în caz de evoluții negative ale
pieței muncii, de a acționa în vederea 
combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, 
precum și de a apăra integrarea pieței 
muncii; întrucât securitatea socială joacă 
un rol de stabilizare a economiei și este un 
factor anticiclic datorită căruia cererea și 
consumul interne cresc;

Or. en

Amendamentul 6
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât protecția socială este o investiție 
umană care permite adaptarea la evoluția 
pieței muncii, combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale și integrarea pieței 
muncii; întrucât securitatea socială joacă 
un rol de stabilizare a economiei și este un 
factor anticiclic datorită căruia cererea și 
consumul interne cresc;

B. întrucât protecția socială permite 
adaptarea la evoluția pieței muncii,
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale, precum și integrarea pieței muncii;
întrucât securitatea socială joacă un rol de 
stabilizare a economiei și este un factor 
anticiclic datorită căruia cererea și 
consumul interne cresc;

Or. en

Amendamentul 7
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, pentru a depăși criza, statele 
membre și-au redus semnificativ finanțele 
publice în momentul în care, din cauza 
unei creșteri spontane a numărului de 
șomeri, protecția lor socială trebuie 
consolidată, în timp ce bugetele naționale 
pentru asigurarea protecției sociale s-au 
confruntat cu o dificultate suplimentară 
întrucât contribuțiile s-au micșorat după 
pierderea locului de muncă care a afectat 
numeroase persoane sau după diminuarea 
salariilor, punând astfel cu adevărat în 
pericol modelul social european;

C. întrucât, ca urmare a crizei, în 
momentul în care, din cauza unei creșteri 
spontane a șomajului, protecția lor socială 
trebuie consolidată, bugetele naționale 
pentru asigurarea protecției sociale s-au 
confruntat cu o dificultate suplimentară 
întrucât contribuțiile s-au micșorat după 
pierderea locului de muncă, fapt care a 
afectat numeroase persoane, sau după 
diminuarea salariilor, punând astfel cu 
adevărat în pericol modelul social 
european;

Or. en

Amendamentul 8
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, pentru a depăși criza, statele
membre și-au redus semnificativ finanțele
publice în momentul în care, din cauza 
unei creșteri spontane a numărului de 
șomeri, protecția lor socială trebuie 
consolidată, în timp ce bugetele naționale 
pentru asigurarea protecției sociale s-au 
confruntat cu o dificultate suplimentară 
întrucât contribuțiile s-au micșorat după 
pierderea locului de muncă care a afectat 
numeroase persoane sau după diminuarea 
salariilor, punând astfel cu adevărat în 
pericol modelul social european;

C. întrucât, pentru a depăși criza, unele 
state membre și-au redus semnificativ
cheltuielile publice în timp ce sistemele de 
protecție socială au trebuit să se 
confrunte cu o creștere spontană a 
șomajului și, în același timp, bugetele 
naționale pentru asigurarea protecției 
sociale s-au confruntat cu o dificultate 
suplimentară întrucât contribuțiile s-au 
micșorat după pierderea locului de muncă, 
fapt care a afectat numeroase persoane, sau 
după diminuarea salariilor, punând astfel 
cu adevărat în pericol modelul social 
european;

Or. en
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Amendamentul 9
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, pentru a depăși criza, statele
membre și-au redus semnificativ finanțele
publice în momentul în care, din cauza
unei creșteri spontane a numărului de 
șomeri, protecția lor socială trebuie 
consolidată, în timp ce bugetele naționale 
pentru asigurarea protecției sociale s-au 
confruntat cu o dificultate suplimentară 
întrucât contribuțiile s-au micșorat după 
pierderea locului de muncă care a afectat 
numeroase persoane sau după diminuarea 
salariilor, punând astfel cu adevărat în 
pericol modelul social european;

C. întrucât, pentru a depăși criza, unele 
state membre și-au redus semnificativ
cheltuielile publice în momentul în care
cererea pentru protecție socială a crescut 
ca urmare a unei creșteri a șomajului și, în
același timp bugetele naționale pentru 
asigurarea protecției sociale s-au confruntat 
cu o dificultate suplimentară întrucât 
contribuțiile s-au micșorat după pierderea 
locului de muncă, fapt care a afectat 
numeroase persoane, sau după diminuarea 
salariilor, punând astfel cu adevărat în 
pericol economia socială europeană de 
piață;

Or. en

Amendamentul 10
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, pentru a depăși criza, statele 
membre și-au redus semnificativ finanțele
publice în momentul în care, din cauza 
unei creșteri spontane a numărului de 
șomeri, protecția lor socială trebuie 
consolidată, în timp ce bugetele naționale 
pentru asigurarea protecției sociale s-au 
confruntat cu o dificultate suplimentară 
întrucât contribuțiile s-au micșorat după 
pierderea locului de muncă care a afectat 
numeroase persoane sau după diminuarea 
salariilor, punând astfel cu adevărat în 
pericol modelul social european;

C. întrucât, pentru a depăși criza, statele 
membre au trebuit să își reducă
semnificativ cheltuielile publice în 
momentul în care, din cauza unei creșteri 
spontane a șomajului, protecția lor socială 
trebuie consolidată, în timp ce bugetele 
naționale pentru asigurarea protecției 
sociale s-au confruntat cu o dificultate 
suplimentară întrucât contribuțiile s-au 
micșorat după pierderea locului de muncă, 
fapt care a afectat numeroase persoane, sau 
după diminuarea salariilor;
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Or. de

Amendamentul 11
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, pentru a depăși criza, statele
membre și-au redus semnificativ finanțele 
publice în momentul în care, din cauza 
unei creșteri spontane a numărului de 
șomeri, protecția lor socială trebuie 
consolidată, în timp ce bugetele naționale 
pentru asigurarea protecției sociale s-au 
confruntat cu o dificultate suplimentară 
întrucât contribuțiile s-au micșorat după 
pierderea locului de muncă care a afectat 
numeroase persoane sau după diminuarea 
salariilor, punând astfel cu adevărat în 
pericol modelul social european;

C. întrucât, pentru a depăși criza, unele 
state membre și-au redus semnificativ 
cheltuielile publice în momentul în care, 
din cauza unei creșteri spontane a 
șomajului, protecția lor socială trebuie 
consolidată, în timp ce bugetele naționale 
pentru asigurarea protecției sociale s-au 
confruntat cu o dificultate suplimentară 
întrucât contribuțiile s-au micșorat după 
pierderea locului de muncă, fapt care a 
afectat numeroase persoane, sau după 
diminuarea salariilor, punând astfel cu 
adevărat în pericol modelul social 
european;

Or. en

Amendamentul 12
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât asigurarea protecției sociale în 
statele membre ale UE rămâne încă 
insuficientă; întrucât cazurile de abuz ale 
lucrătorilor vulnerabili în UE sunt încă 
frecvente și întrucât segmentarea piețelor 
muncii, cu niveluri de protecție foarte
variabile în funcție de diversele tipuri de 
contracte și de rapoarte de muncă, este în 
continuare o realitate frapantă, având ca 

D. întrucât asigurarea protecției sociale
este o competență a statelor membre, 
nivelurile de protecție foarte variate în 
funcție de diversele tipuri de contracte și de 
rapoarte de muncă, pot conduce la o 
inadaptare și o inegalitate sociale;
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rezultat o inadaptare și o inegalitate 
sociale;

Or. en

Amendamentul 13
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât asigurarea protecției sociale în
statele membre ale UE rămâne încă 
insuficientă; întrucât cazurile de abuz ale 
lucrătorilor vulnerabili în UE sunt încă 
frecvente și întrucât segmentarea piețelor 
muncii, cu niveluri de protecție foarte 
variabile în funcție de diversele tipuri de 
contracte și de rapoarte de muncă, este în 
continuare o realitate frapantă, având ca 
rezultat o inadaptare și o inegalitate 
sociale;

D. întrucât asigurarea protecției sociale în
unele state membre ale UE poate să fie
încă insuficientă;

Or. en

Amendamentul 14
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât asigurarea protecției sociale în
statele membre ale UE rămâne încă 
insuficientă; întrucât cazurile de abuz ale 
lucrătorilor vulnerabili în UE sunt încă
frecvente și întrucât segmentarea piețelor 
muncii, cu niveluri de protecție foarte 
variabile în funcție de diversele tipuri de 
contracte și de rapoarte de muncă, este în 
continuare o realitate frapantă, având ca 

D. întrucât asigurarea protecției sociale în
unele state membre ale UE ar putea fi 
îmbunătățită; întrucât cazuri de abuz ale 
lucrătorilor vulnerabili în UE încă există;
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rezultat o inadaptare și o inegalitate 
sociale;

Or. en

Amendamentul 15
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât asigurarea protecției sociale în 
statele membre ale UE rămâne încă 
insuficientă; întrucât cazurile de abuz ale 
lucrătorilor vulnerabili în UE sunt încă 
frecvente și întrucât segmentarea piețelor 
muncii, cu niveluri de protecție foarte 
variabile în funcție de diversele tipuri de 
contracte și de rapoarte de muncă, este în 
continuare o realitate frapantă, având ca 
rezultat o inadaptare și o inegalitate 
sociale;

D. întrucât asigurarea protecției sociale în 
statele membre ale UE se află la un nivel 
foarte ridicat comparativ cu situația 
globală; întrucât, totuși, cazurile de abuz 
ale lucrătorilor vulnerabili în UE sunt încă 
frecvente și întrucât segmentarea piețelor 
muncii, cu niveluri de protecție foarte 
variate în funcție de diversele tipuri de 
contracte și de rapoarte de muncă, este în 
continuare o realitate frapantă, având ca 
rezultat o inadaptare și o inegalitate 
sociale;

Or. de

Amendamentul 16
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât asigurarea protecției sociale în
statele membre ale UE rămâne încă 
insuficientă; întrucât cazurile de abuz ale 
lucrătorilor vulnerabili în UE sunt încă 
frecvente și întrucât segmentarea piețelor 
muncii, cu niveluri de protecție foarte 
variabile în funcție de diversele tipuri de 
contracte și de rapoarte de muncă, este în 

D. întrucât asigurarea protecției sociale în
unele state membre ale UE ar putea fi 
îmbunătățită; întrucât cazurile de abuz ale 
lucrătorilor vulnerabili în UE sunt încă 
frecvente și întrucât segmentarea piețelor 
muncii, cu niveluri de protecție foarte 
variate în funcție de diversele tipuri de 
contracte și de rapoarte de muncă, este în 
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continuare o realitate frapantă, având ca 
rezultat o inadaptare și o inegalitate 
sociale;

continuare o realitate frapantă, având ca 
rezultat o inadaptare și o inegalitate 
sociale;

Or. en

Amendamentul 17
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât majoritatea sistemelor 
tradiționale de securitate socială și, în 
special, asigurarea protecției sociale, 
precum și dreptul muncii, sunt concepute 
pentru a garanta drepturile sociale și ale 
muncii salariaților, riscul există decât în 
momentul unei schimbări în natura 
locului de muncă, și, din ce în ce mai mult 
în cazul unei activități independente, noile 
grupuri de lucrători nu beneficiază de 
protecție socială adecvată;

E. întrucât majoritatea sistemelor 
tradiționale de securitate socială și, în 
special, asigurarea protecției sociale, 
precum și dreptul muncii, sunt concepute 
pentru a garanta drepturile sociale și ale 
muncii salariaților și există astfel un risc 
ca, prin apariția unor noi forme de 
ocupare a forței de muncă, cum ar fi, de 
exemplu, cazul persoanelor care 
desfășoară o activitate independentă, noile 
grupuri de lucrători să nu beneficieze de 
protecție socială adecvată;

Or. en

Amendamentul 18
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât majoritatea sistemelor 
tradiționale de securitate socială și, în 
special, asigurarea protecției sociale, 
precum și dreptul muncii, sunt concepute 
pentru a garanta drepturile sociale și ale 
muncii salariaților, riscul există decât în 
momentul unei schimbări în natura

E. întrucât majoritatea sistemelor 
tradiționale de securitate socială și, în 
special, asigurarea protecției sociale, 
precum și dreptul muncii, sunt concepute 
pentru a garanta drepturile sociale și ale 
muncii salariaților, există astfel un risc în 
momentul schimbării naturii locului de 
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locului de muncă, și, din ce în ce mai mult 
în cazul unei activități independente, noile 
grupuri de lucrători nu beneficiază de 
protecție socială adecvată;

muncă, și, odată cu creșterea numărului 
de lucrători care desfășoară o activitate 
independentă, ca noile grupuri de lucrători
să nu beneficieze de protecție socială 
adecvată;

Or. en

Amendamentul 19
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât majoritatea sistemelor 
tradiționale de securitate socială și, în 
special, asigurarea protecției sociale, 
precum și dreptul muncii, sunt concepute 
pentru a garanta drepturile sociale și ale 
muncii salariaților, riscul există decât în 
momentul unei schimbări în natura locului 
de muncă, și, din ce în ce mai mult în cazul 
unei activități independente, noile grupuri 
de lucrători nu beneficiază de protecție 
socială adecvată;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 20
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât majoritatea sistemelor 
tradiționale de securitate socială și, în 
special, asigurarea protecției sociale, 
precum și dreptul muncii, sunt concepute 
pentru a garanta drepturile sociale și ale 
muncii salariaților, riscul există decât în 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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momentul unei schimbări în natura locului 
de muncă, și, din ce în ce mai mult în cazul 
unei activități independente, noile grupuri 
de lucrători nu beneficiază de protecție 
socială adecvată;

Or. de

Amendamentul 21
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât majoritatea sistemelor 
tradiționale de securitate socială și, în 
special, asigurarea protecției sociale, 
precum și dreptul muncii, sunt concepute 
pentru a garanta drepturile sociale și ale 
muncii salariaților, riscul există decât în 
momentul unei schimbări în natura
locului de muncă, și, din ce în ce mai mult 
în cazul unei activități independente, noile 
grupuri de lucrători nu beneficiază de 
protecție socială adecvată;

E. întrucât majoritatea sistemelor 
tradiționale de securitate socială și, în 
special, asigurarea protecției sociale, 
precum și dreptul muncii, sunt concepute 
pentru a garanta drepturile sociale și ale 
muncii salariaților, si există astfel un risc
în momentul schimbării naturii locului de 
muncă, și, din ce în ce mai mult în cazul 
unei activități independente, ca noile 
grupuri de lucrători să nu beneficieze în 
unele situații de protecție socială, totuși, 
formele și nivelul de protecție socială sunt 
definite doar de statele membre;

Or. en

Amendamentul 22
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât este indispensabil să se 
definească în mod clar falsa activitate 
independentă și să se prevină eventuale 
abuzuri în vederea evitării oricărei 

F. întrucât este esențial să se prevină
abuzurile în cazul unei false activități 
independente în vederea evitării oricărei 
încălcări a drepturilor sociale ale 
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încălcări a drepturilor sociale ale 
lucrătorilor, orice denaturare a concurenței 
și orice risc de dumping social;

lucrătorilor, orice denaturare a concurenței 
și orice risc de dumping social;

Or. en

Amendamentul 23
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât este indispensabil să se 
definească în mod clar falsa activitate 
independentă și să se prevină eventuale 
abuzuri în vederea evitării oricărei 
încălcări a drepturilor sociale ale 
lucrătorilor, orice denaturare a concurenței 
și orice risc de dumping social;

F. întrucât este esențial să se evite orice 
încălcare a drepturilor sociale ale 
lucrătorilor, orice denaturare a concurenței 
și orice risc de dumping social;

Or. en

Amendamentul 24
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât este indispensabil să se 
definească în mod clar falsa activitate 
independentă și să se prevină eventuale 
abuzuri în vederea evitării oricărei 
încălcări a drepturilor sociale ale 
lucrătorilor, orice denaturare a concurenței 
și orice risc de dumping social;

F. întrucât ar putea fi util să se definească 
în mod clar falsa activitate independentă și 
să se prevină eventuale abuzuri în vederea 
evitării încălcărilor drepturilor sociale ale 
lucrătorilor, a denaturărilor concurenței și
a riscului de dumping social;

Or. en
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Amendamentul 25
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât falsa activitate independentă 
este în principal o formă de evaziune 
parțială a contribuției care este dificil de 
detectat și subminează sustenabilitatea și 
caracterul adecvat al sistemelor de pensii, 
privându-i de resurse vitale;

Or. el

Amendamentul 26
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât nivelurile cu precădere 
ridicate ale șomajului din multe state 
membre, alături de presiunea constantă 
de a reduce costurile (unitare) ale muncii 
conduc la tendințe și practici ale pieței 
naționale a muncii care încurajează 
dezvoltarea și intensificarea pe viitor a 
falsei activități independente;

Or. el

Amendamentul 27
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Considerentul G
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât evoluția condițiilor de muncă 
ale lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă și care sunt 
dependenți din punct de vedere economic, 
nu diferă radical de cele ale salariaților, 
drepturile lor la securitate socială și a 
muncii ar trebui să semene mai mult cu 
cele ale salariaților;

eliminat

Or. en

Amendamentul 28
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât evoluția condițiilor de muncă 
ale lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă și care sunt dependenți din 
punct de vedere economic, nu diferă 
radical de cele ale salariaților, drepturile lor 
la securitate socială și a muncii ar trebui 
să semene mai mult cu cele ale 
salariaților;

G. întrucât evoluția condițiilor de muncă 
ale lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă și care sunt dependenți din 
punct de vedere economic, nu diferă 
radical de cele ale salariaților, drepturile lor 
la securitate socială și la muncă trebuie să 
fie luate în considerare pe viitor;

Or. en

Amendamentul 29
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât evoluția condițiilor de muncă 
ale lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă și care sunt dependenți din 

G. întrucât evoluția condițiilor de muncă 
ale lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă și care sunt dependenți din 
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punct de vedere economic, nu diferă 
radical de cele ale salariaților, drepturile lor 
la securitate socială și a muncii ar trebui să 
semene mai mult cu cele ale salariaților;

punct de vedere economic, nu diferă 
radical de cele ale salariaților, drepturile lor 
la securitate socială și la muncă ar trebui 
să semene mai mult cu cele ale salariaților, 
atunci când este cazul;

Or. en

Amendamentul 30
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât programele de protecție 
socială pentru lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă trebuie să ia în 
considerare faptul că lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă 
reprezintă o forță importantă pentru 
inovare și creștere economică în UE și 
orice intervenție asupra acestora ar trebui 
să consolideze mai curând dezvoltarea lor 
decât să le pună în pericol existența; 

Or. en

Amendamentul 31
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât în 2012, activitățile 
independente reprezintă peste 15 % din 
nivelul total de ocupare a forței de muncă 
în Uniunea Europeană;

Or. en
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Amendamentul 32
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă dependenți din 
punct de vedere economic sunt rar 
organizați sau reprezentați de sindicate, 
deși sunt mai curând ținte ale 
programului de lucru și ale altor abuzuri;

Or. en

Amendamentul 33
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Gc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gc. întrucât în multe state membre este 
dificil pentru lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă să dobândească 
suficiente drepturi de pensie; întrucât 
aceasta sporește pe viitor riscul de sărăcie 
pentru lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă;

Or. en

Amendamentul 34
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Considerentul Gd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gd. întrucât, în multe cazuri, activitatea 
independentă nu este opțiunea preferată a 
persoanei în cauză, ci mai curând o 
necesitate din cauza lipsei unor alte 
oportunități de muncă sau a unor condiții 
de muncă suficient de flexibile pentru a 
combina munca cu serviciile de îngrijire;

Or. en

Amendamentul 35
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Securitatea socială pentru toți Securitatea socială pentru toți angajații și 
lucrătorii care desfășoară activități 
independente

Or. de

Amendamentul 36
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a dezvolta și de 
a moderniza sistemele de protecție socială
în vederea garantării unei protecții sociale 
adecvate pentru toți, întemeiată pe 
principiile accesului universal și al 
nediscriminării și pe capacitatea de a 
reacționa cu flexibilitate la evoluțiile 

1. subliniază necesitatea de a optimiza și de 
a moderniza permanent sistemele sociale, 
precum și de a garanta o protecție socială 
adecvată pentru toți angajații. Ar trebui 
ridicat nivelul standardelor în special în 
domeniile în care acestea nu corespund 
obiectivelor europene. Acest lucru ar 
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demografice și ale pieței muncii; trebui realizat pe baza principiului 
accesului universal și al nediscriminării. 

Or. de

Amendamentul 37
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a dezvolta și de 
a moderniza sistemele de protecție socială 
în vederea garantării unei protecții sociale 
adecvate pentru toți, întemeiată pe
principiile accesului universal și al
nediscriminării și pe capacitatea de a 
reacționa cu flexibilitate la evoluțiile 
demografice și ale pieței muncii;

1. subliniază necesitatea de a dezvolta și de 
a moderniza sistemele de protecție socială 
în vederea garantării unei protecții sociale 
adecvate pentru toți, întemeiată pe
principiul nediscriminării și pe capacitatea 
de a reacționa cu flexibilitate la evoluțiile 
demografice și ale pieței muncii;

Or. en

Amendamentul 38
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a dezvolta și de 
a moderniza sistemele de protecție socială 
în vederea garantării unei protecții sociale 
adecvate pentru toți, întemeiată pe 
principiile accesului universal și al 
nediscriminării și pe capacitatea de a 
reacționa cu flexibilitate la evoluțiile 
demografice și ale pieței muncii;

1. subliniază necesitatea de a dezvolta și de 
a moderniza la nivel de stat membru
sistemele de protecție socială în vederea 
garantării unei protecții sociale adecvate 
pentru toți, întemeiată pe principiile 
accesului universal și al nediscriminării și 
pe capacitatea de a reacționa cu 
flexibilitate la evoluțiile demografice și ale 
pieței muncii;

Or. en
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Amendamentul 39
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a dezvolta și de 
a moderniza sistemele de protecție socială 
în vederea garantării unei protecții sociale 
adecvate pentru toți, întemeiată pe 
principiile accesului universal și al 
nediscriminării și pe capacitatea de a 
reacționa cu flexibilitate la evoluțiile 
demografice și ale pieței muncii;

1. subliniază că poate exista necesitatea de 
a dezvolta și de a moderniza sistemele de 
protecție socială în vederea garantării unei 
protecții sociale adecvate pentru toți, 
întemeiată pe principiile accesului 
universal și al nediscriminării și pe 
capacitatea de a reacționa cu flexibilitate la 
evoluțiile demografice și ale pieței muncii;

Or. de

Amendamentul 40
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază necesitatea de a dezvolta și de 
a moderniza sistemele de protecție socială 
în vederea garantării unei protecții sociale 
adecvate pentru toți, întemeiată pe 
principiile accesului universal și al 
nediscriminării și pe capacitatea de a 
reacționa cu flexibilitate la evoluțiile 
demografice și ale pieței muncii;

1. subliniază necesitatea de a dezvolta și de 
a moderniza sistemele de protecție socială
în vederea garantării unei protecții sociale
solide, sustenabile și adecvate pentru toți, 
întemeiată pe principiile accesului 
universal și al nediscriminării și pe 
capacitatea de a reacționa cu flexibilitate la 
evoluțiile demografice și ale pieței muncii;

Or. nl

Amendamentul 41
Danuta Jazłowiecka
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. invită statele membre să dezvolte pe 
viitor o componentă preventivă a 
sistemelor de securitate socială și să pună 
un accent mai mare pe măsurile de 
activare;

Or. en

Amendamentul 42
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită statele membre să asigure 
finanțarea responsabilă și durabilă a 
sistemelor de securitate socială, în special 
în perioada de criză economică, în
vederea garantării caracterului adecvat al 
prestațiilor sociale, fără a uita că unul 
dintre factorii cei mai importanți ai 
investițiilor sociale este că acestea permit 
concilierea obiectivelor sociale și 
economice; consideră, prin urmare, că ele 
nu ar trebui considerate cheltuieli, ci mai 
degrabă o investiție;

2. invită statele membre să asigure 
finanțarea responsabilă a sistemelor de 
securitate socială, în vederea garantării
sustenabilității și a caracterului adecvat al 
prestațiilor sociale;

Or. en

Amendamentul 43
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită statele membre să asigure 
finanțarea responsabilă și durabilă a 
sistemelor de securitate socială, în special 
în perioada de criză economică, în vederea 
garantării caracterului adecvat al 
prestațiilor sociale, fără a uita că unul
dintre factorii cei mai importanți ai 
investițiilor sociale este că acestea permit 
concilierea obiectivelor sociale și 
economice; consideră, prin urmare, că ele 
nu ar trebui considerate cheltuieli, ci mai 
degrabă o investiție;

2. invită statele membre să asigure 
finanțarea responsabilă a sistemelor de 
securitate socială, în special în perioada de 
criză economică, în vederea garantării 
caracterului adecvat al prestațiilor sociale, 
fără a uita că unul dintre factorii cei mai 
importanți ai investițiilor sociale este că 
acestea permit concilierea obiectivelor 
sociale și economice;

Or. en

Amendamentul 44
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită statele membre să asigure 
finanțarea responsabilă și durabilă a 
sistemelor de securitate socială, în special 
în perioada de criză economică, în vederea 
garantării caracterului adecvat al 
prestațiilor sociale, fără a uita că unul 
dintre factorii cei mai importanți ai 
investițiilor sociale este că acestea permit 
concilierea obiectivelor sociale și 
economice; consideră, prin urmare, că ele 
nu ar trebui considerate cheltuieli, ci mai 
degrabă o investiție;

2. invită statele membre să asigure 
finanțarea responsabilă și durabilă a 
sistemelor de securitate socială, în special 
în perioada de criză economică, în vederea 
garantării caracterului adecvat al 
prestațiilor sociale și a sustenabilității 
sistemelor de pensie și a sistemelor de 
securitate socială în general, fără a uita că 
unul dintre factorii cei mai importanți ai 
investițiilor sociale este că acestea permit 
concilierea obiectivelor sociale și 
economice; consideră, prin urmare, că ele 
nu ar trebui considerate cheltuieli, ci mai 
degrabă o investiție;

Or. en
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Amendamentul 45
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită statele membre să asigure 
finanțarea responsabilă și durabilă a 
sistemelor de securitate socială, în special 
în perioada de criză economică, în vederea 
garantării caracterului adecvat al 
prestațiilor sociale, fără a uita că unul 
dintre factorii cei mai importanți ai 
investițiilor sociale este că acestea permit 
concilierea obiectivelor sociale și 
economice; consideră, prin urmare, că ele 
nu ar trebui considerate cheltuieli, ci mai 
degrabă o investiție;

2. invită statele membre să asigure 
finanțarea responsabilă a sistemelor de 
securitate socială, în special în perioada de 
criză economică, în vederea garantării 
caracterului adecvat al prestațiilor sociale, 
fără a uita că unul dintre factorii cei mai 
importanți ai investițiilor sociale este că 
acestea permit concilierea obiectivelor 
sociale și economice și pot să contribuie 
pe termen lung la menținerea și 
dezvoltarea economiei; consideră, prin 
urmare, că ele nu ar trebui considerate 
cheltuieli, ci mai degrabă o investiție;

Or. en

Amendamentul 46
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membră să garanteze 
nivelul național al protecției sociale care 
asigură cel puțin o protecție a 
principalelor surse de venituri în țară și 
accesul la avantaje sociale de bază, în 
special în caz de boală, șomaj, maternitate 
și handicap, ceea ce ar permite combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale în statele 
membre; invită, de asemenea, statele 
membre să elaboreze strategii de 
dezvoltare a securității sociale conform 
propunerilor OIM;

3. invită statele membre să garanteze un 
nivel național minim al protecției sociale 
care asigură un venit de bază stabilit de 
fiecare țară în parte și accesul la avantaje 
sociale de bază, în special în caz de boală, 
șomaj, maternitate, handicap etc., ceea ce 
ar permite combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale în statele membre;
notează că responsabilitatea asigurării 
acestei protecții revine exclusiv statelor 
membre; invită, de asemenea, statele 
membre să elaboreze strategii de 
dezvoltare a securității sociale conform 
propunerilor OIM;
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Or. de

Amendamentul 47
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membră să garanteze 
nivelul național al protecției sociale care 
asigură cel puțin o protecție a principalelor 
surse de venituri în țară și accesul la 
avantaje sociale de bază, în special în caz 
de boală, șomaj, maternitate și handicap, 
ceea ce ar permite combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale în statele membre;
invită, de asemenea, statele membre să 
elaboreze strategii de dezvoltare a 
securității sociale conform propunerilor 
OIM;

3. invită statele membre să garanteze 
nivelul național al protecției sociale care 
asigură cel puțin o protecție a accesului la 
avantaje sociale de bază, în special în caz 
de boală, șomaj, maternitate sau handicap, 
ceea ce ar permite combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale în statele membre;

Or. en

Amendamentul 48
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membră să garanteze 
nivelul național al protecției sociale care 
asigură cel puțin o protecție a 
principalelor surse de venituri în țară și 
accesul la avantaje sociale de bază, în 
special în caz de boală, șomaj, maternitate 
și handicap, ceea ce ar permite combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale în statele 
membre; invită, de asemenea, statele 
membre să elaboreze strategii de 
dezvoltare a securității sociale conform 

3. invită statele membre să garanteze 
nivelul național al protecției sociale și 
accesul la avantaje sociale de bază, în 
special în caz de boală, șomaj, maternitate 
sau handicap, ceea ce ar permite 
combaterea sărăciei și a excluziunii sociale 
în statele membre; invită, de asemenea, 
statele membre să elaboreze strategii de 
dezvoltare a securității sociale conform 
propunerilor OIM;
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propunerilor OIM;

Or. de

Amendamentul 49
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membră să garanteze 
nivelul național al protecției sociale care 
asigură cel puțin o protecție a principalelor 
surse de venituri în țară și accesul la 
avantaje sociale de bază, în special în caz 
de boală, șomaj, maternitate și handicap, 
ceea ce ar permite combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale în statele membre;
invită, de asemenea, statele membre să 
elaboreze strategii de dezvoltare a 
securității sociale conform propunerilor 
OIM;

3. invită statele membre să garanteze 
nivelul național al protecției sociale care 
asigură cel puțin o protecție a accesului la 
avantaje sociale de bază, în special în caz 
de boală, șomaj, maternitate sau handicap, 
ceea ce ar permite combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale în statele membre;
invită, de asemenea, statele membre să 
elaboreze strategii de dezvoltare a 
securității sociale conform propunerilor 
OIM;

Or. en

Amendamentul 50
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membră să garanteze 
nivelul național al protecției sociale care 
asigură cel puțin o protecție a principalelor 
surse de venituri în țară și accesul la 
avantaje sociale de bază, în special în caz 
de boală, șomaj, maternitate și handicap, 
ceea ce ar permite combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale în statele membre;
invită, de asemenea, statele membre să 

3. încurajează statele membre să garanteze 
nivelul național al protecției sociale care 
asigură cel puțin o protecție a principalelor 
surse de venituri în țară și accesul la 
avantaje sociale de bază, în special în caz 
de boală, șomaj, maternitate sau handicap, 
ceea ce ar permite combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale în statele membre;
încurajează statele membre să elaboreze 
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elaboreze strategii de dezvoltare a 
securității sociale conform propunerilor 
OIM;

strategii de dezvoltare a securității sociale 
conform propunerilor OIM;

Or. en

Amendamentul 51
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. invită statele membră să garanteze 
nivelul național al protecției sociale care 
asigură cel puțin o protecție a principalelor 
surse de venituri în țară și accesul la 
avantaje sociale de bază, în special în caz 
de boală, șomaj, maternitate și handicap, 
ceea ce ar permite combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale în statele membre;
invită, de asemenea, statele membre să 
elaboreze strategii de dezvoltare a 
securității sociale conform propunerilor 
OIM;

3. invită statele membre să garanteze 
nivelul național al protecției sociale care 
asigură cel puțin o protecție a principalelor 
surse de venituri în țară și accesul la 
avantaje sociale de bază, în special în caz 
de boală, șomaj, maternitate, handicap sau 
pensionare, ceea ce ar permite combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale în statele 
membre; invită, de asemenea, statele 
membre să elaboreze strategii de 
dezvoltare a securității sociale conform 
propunerilor OIM;

Or. en

Amendamentul 52
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită statele membre să se asigure că 
toți cetățenii au acces la informații 
privind drepturile la protecție socială;

Or. en
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Amendamentul 53
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o protecție socială eficace 
ar trebui să includă măsuri care vizează 
promovarea participării beneficiarilor pe 
piața muncii și că o reducere a nivelului 
de protecție socială nu ar stimula 
ocuparea forței de muncă;

4. subliniază că o protecție socială eficace 
ar trebui să includă măsuri care vizează 
promovarea participării beneficiarilor pe 
piața muncii;

Or. en

Amendamentul 54
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o protecție socială eficace 
ar trebui să includă măsuri care vizează 
promovarea participării beneficiarilor pe 
piața muncii și că o reducere a nivelului 
de protecție socială nu ar stimula 
ocuparea forței de muncă;

4. subliniază că o protecție socială eficace 
ar trebui să includă măsuri care vizează 
promovarea participării beneficiarilor pe 
piața muncii;

Or. en

Amendamentul 55
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că o protecție socială eficace 
ar trebui să includă măsuri care vizează 
promovarea participării beneficiarilor pe 
piața muncii și că o reducere a nivelului 
de protecție socială nu ar stimula 
ocuparea forței de muncă;

4. subliniază că o protecție socială eficace 
ar trebui să includă măsuri care vizează 
promovarea participării beneficiarilor pe 
piața muncii și stimularea ocupării forței 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 56
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că măsurile de asigurare a 
protecției sociale a unei calități suficient 
de mari bazate pe măsuri de protecție a 
participării la ocuparea forței de muncă 
sunt importante pentru îmbunătățirea 
sănătății și a siguranței la locul de muncă 
și pentru consolidarea productivității, care 
constituie un avantaj competitiv major;

Or. el

Amendamentul 57
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să depună mai 
multe eforturi în vederea creării de locuri 
de muncă pentru tineri și să se asigure că 
tinerii lucrători nu sunt discriminați prin 
limitarea drepturilor lor la securitate 

5. invită statele membre să pună în 
aplicare reforme structurale și măsuri 
care vor permite și încuraja societățile să 
creeze locuri de muncă pentru tineri și să 
se asigure că tinerii lucrători nu sunt 
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socială; discriminați prin limitarea drepturilor lor la 
securitate socială;

Or. en

Amendamentul 58
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să depună mai 
multe eforturi în vederea creării de locuri 
de muncă pentru tineri și să se asigure că 
tinerii lucrători nu sunt discriminați prin 
limitarea drepturilor lor la securitate 
socială;

5. invită statele membre să depună mai 
multe eforturi în vederea creării de locuri 
de muncă pentru tineri și să se asigure că 
tinerii lucrători nu sunt discriminați;

Or. en

Amendamentul 59
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. invită statele membre să depună mai 
multe eforturi în vederea creării de locuri 
de muncă pentru tineri și să se asigure că 
tinerii lucrători nu sunt discriminați prin 
limitarea drepturilor lor la securitate 
socială;

5. invită statele membre să depună mai 
multe eforturi în vederea creării de locuri 
de muncă pentru tineri și să se asigure că 
tinerii lucrători nu sunt discriminați prin 
limitarea drepturilor lor la securitate 
socială; constată că finanțarea din 
programul garantat pentru ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor este un 
mijloc adecvat de a obține acest lucru;

Or. nl
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Amendamentul 60
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază necesitatea de a clarifica 
faptul că persoanele în vârstă nu 
reprezintă o sarcină economică și socială, 
ci că, din contră, experiența lor dobândită 
pe parcursul vieții și cunoștințele lor 
constituie un avantaj. În contextul 
solidarității intergeneraționale, angajații 
cu vârste peste 60 de ani ar trebui să fie 
încurajați să rămână disponibili pe piața 
muncii în vederea transmiterii 
cunoștințelor și experienței lor 
generațiilor următoare, de exemplu. 
Tinerii sunt viitorul, însă cunoștințele 
persoanelor în vârstă sunt, de asemenea, 
indispensabile;

Or. nl

Amendamentul 61
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită statele membre, în cooperare cu 
Comisia, să asigure o protecție socială 
adecvată pentru tineri prin programe de 
stagii și ucenicii destinate să le ofere o 
experiență de muncă;

Or. el

Amendamentul 62
Sari Essayah
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să asigure în 
special securitatea socială a grupurilor 
celor mai vulnerabile – șomerii, persoanele 
cu handicap, familiile monoparentale, 
tinerii, pensionarii, tinerele familii și alții;
invită, de asemenea, statele membre, să se 
asigure că serviciile sociale devin mai 
accesibile pentru grupurile de persoane 
cele mai vulnerabile și persoanele care au 
nevoie de îngrijiri pe termen lung, în 
special în zonele rurale;

6. invită statele membre să asigure, în 
conformitate cu principiile sistemului 
național în cauză, în special securitatea 
socială a grupurilor celor mai vulnerabile –
șomerii, persoanele cu handicap, familiile 
monoparentale, tinerii, pensionarii, tinerele 
familii și alții; invită, de asemenea, statele 
membre, să se asigure că serviciile sociale 
devin mai accesibile pentru grupurile de 
persoane cele mai vulnerabile și persoanele 
care au nevoie de îngrijiri pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 63
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să asigure în 
special securitatea socială a grupurilor 
celor mai vulnerabile – șomerii, persoanele 
cu handicap, familiile monoparentale, 
tinerii, pensionarii, tinerele familii și alții;
invită, de asemenea, statele membre, să se 
asigure că serviciile sociale devin mai 
accesibile pentru grupurile de persoane 
cele mai vulnerabile și persoanele care au 
nevoie de îngrijiri pe termen lung, în 
special în zonele rurale;

6. invită statele membre să asigure în 
special accesul la securitatea socială a 
grupurilor celor mai vulnerabile – șomerii, 
persoanele cu handicap, familiile 
monoparentale, tinerii, pensionarii, tinerele 
familii și alții; invită, de asemenea, statele 
membre, să se asigure că serviciile sociale 
devin mai accesibile pentru grupurile de 
persoane cele mai vulnerabile și persoanele 
care au nevoie de îngrijiri pe termen lung, 
în special în zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 64
Danuta Jazłowiecka
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să asigure în 
special securitatea socială a grupurilor 
celor mai vulnerabile – șomerii, persoanele 
cu handicap, familiile monoparentale, 
tinerii, pensionarii, tinerele familii și alții;
invită, de asemenea, statele membre, să se 
asigure că serviciile sociale devin mai 
accesibile pentru grupurile de persoane 
cele mai vulnerabile și persoanele care au 
nevoie de îngrijiri pe termen lung, în 
special în zonele rurale;

6. invită statele membre să asigure în 
special securitatea socială adecvată a 
grupurilor celor mai vulnerabile – șomerii, 
persoanele cu handicap, familiile 
monoparentale, tinerii, pensionarii, tinerele 
familii și alții; invită, de asemenea, statele 
membre, să se asigure că serviciile sociale 
devin mai accesibile pentru grupurile de 
persoane cele mai vulnerabile și persoanele 
care au nevoie de îngrijiri pe termen lung, 
în special în zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 65
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să asigure în 
special securitatea socială a grupurilor 
celor mai vulnerabile – șomerii, persoanele 
cu handicap, familiile monoparentale, 
tinerii, pensionarii, tinerele familii și alții;
invită, de asemenea, statele membre, să se 
asigure că serviciile sociale devin mai 
accesibile pentru grupurile de persoane 
cele mai vulnerabile și persoanele care au 
nevoie de îngrijiri pe termen lung, în 
special în zonele rurale;

6. invită statele membre să asigure în 
special securitatea socială a grupurilor 
celor mai vulnerabile – șomerii, persoanele 
cu handicap, familiile monoparentale,
familiile numeroase cu patru sau mai 
mulți copii, tinerii, pensionarii, tinerele 
familii și alții; invită, de asemenea, statele 
membre, să se asigure că serviciile sociale 
devin mai accesibile pentru grupurile de 
persoane cele mai vulnerabile și persoanele 
care au nevoie de îngrijiri pe termen lung, 
în special în zonele rurale și regiunile 
defavorizate;

Or. en
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Amendamentul 66
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită statele membre să asigure în 
special securitatea socială a grupurilor 
celor mai vulnerabile – șomerii, persoanele 
cu handicap, familiile monoparentale, 
tinerii, pensionarii, tinerele familii și alții;
invită, de asemenea, statele membre, să se 
asigure că serviciile sociale devin mai 
accesibile pentru grupurile de persoane 
cele mai vulnerabile și persoanele care au 
nevoie de îngrijiri pe termen lung, în 
special în zonele rurale;

6. invită statele membre să asigure în 
special securitatea socială a grupurilor 
celor mai vulnerabile – șomerii, persoanele 
cu handicap, familiile monoparentale, 
tinerii, persoanele în vârstă, pensionarii, 
tinerele familii și alții; invită, de asemenea, 
statele membre, să se asigure că serviciile 
sociale devin mai accesibile pentru 
grupurile de persoane cele mai vulnerabile 
și persoanele care au nevoie de îngrijiri pe 
termen lung, în special în zonele rurale;

Or. nl

Amendamentul 67
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită statele membre și Comisia să 
adopte măsuri pentru a combate 
discriminarea femeilor pe piața muncii, 
precum și măsuri privind protecția socială 
astfel încât salariile femeilor pentru 
aceeași activitate și prestațiile lor sociale 
să nu fie mai mici decât cele ale 
bărbaților și protecția maternității să fie 
asigurată; invită, de asemenea, Consiliul 
să urgenteze adoptarea Directivei privind 
concediul prenatal și postnatal;

7. invită statele membre să asigure o 
protecție socială minimă prin garantarea 
unui venit minim stabilit de fiecare țară 
sau în urma negocierilor colective;

Or. de
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Amendamentul 68
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită statele membre și Comisia să 
adopte măsuri pentru a combate 
discriminarea femeilor pe piața muncii, 
precum și măsuri privind protecția socială 
astfel încât salariile femeilor pentru 
aceeași activitate și prestațiile lor sociale 
să nu fie mai mici decât cele ale 
bărbaților și protecția maternității să fie 
asigurată; invită, de asemenea, Consiliul 
să urgenteze adoptarea Directivei privind 
concediul prenatal și postnatal;

7. invită statele membre și Comisia să 
adopte măsuri pentru a combate 
discriminarea femeilor pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 69
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită statele membre și Comisia să 
adopte măsuri pentru a combate
discriminarea femeilor pe piața muncii, 
precum și măsuri privind protecția socială 
astfel încât salariile femeilor pentru aceeași 
activitate și prestațiile lor sociale să nu fie 
mai mici decât cele ale bărbaților și 
protecția maternității să fie asigurată;
invită, de asemenea, Consiliul să urgenteze 
adoptarea Directivei privind concediul 
prenatal și postnatal;

7. invită statele membre și Comisia să 
adopte măsuri pentru a combate toate 
formele de discriminare pe piața muncii,
inclusiv cea împotriva femeilor, precum și 
măsuri privind protecția socială astfel încât 
salariile femeilor pentru aceeași activitate 
și prestațiile lor sociale să nu fie mai mici 
decât cele ale bărbaților și drepturile lor la 
maternitate să fie protejate, și să ia 
măsuri pentru a preveni concedierea 
angajaților pe durata sarcinii sau a 
maternității; invită, de asemenea, Consiliul 
să urgenteze adoptarea Directivei privind 
concediul prenatal și postnatal;

Or. en
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Amendamentul 70
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită statele membre și Comisia să 
adopte măsuri pentru a combate 
discriminarea femeilor pe piața muncii, 
precum și măsuri privind protecția socială 
astfel încât salariile femeilor pentru aceeași 
activitate și prestațiile lor sociale să nu fie 
mai mici decât cele ale bărbaților și 
protecția maternității să fie asigurată; 
invită, de asemenea, Consiliul să urgenteze 
adoptarea Directivei privind concediul 
prenatal și postnatal;

7. invită statele membre și Comisia să 
adopte măsuri pentru a combate 
discriminările pe piața muncii, precum și 
măsuri privind protecția socială astfel încât 
salariile femeilor pentru aceeași activitate 
și prestațiile lor sociale să nu fie mai mici 
decât cele ale bărbaților în mod 
nejustificat și drepturile lor la maternitate 
să fie protejate; invită, de asemenea, 
Consiliul să urgenteze adoptarea Directivei 
privind concediul prenatal și postnatal;

Or. de

Amendamentul 71
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită statele membre și Comisia să 
adopte măsuri pentru a combate 
discriminarea femeilor pe piața muncii, 
precum și măsuri privind protecția socială 
astfel încât salariile femeilor pentru 
aceeași activitate și prestațiile lor sociale 
să nu fie mai mici decât cele ale bărbaților 
și protecția maternității să fie asigurată;
invită, de asemenea, Consiliul să urgenteze 
adoptarea Directivei privind concediul 
prenatal și postnatal;

7. invită statele membre și Comisia să 
adopte măsuri pentru a combate 
discriminarea femeilor pe piața muncii, 
precum și măsuri privind protecția socială, 
astfel încât prestațiile lor sociale să nu fie 
mai mici decât cele ale bărbaților și
drepturile lor la maternitate să fie 
protejate; invită, de asemenea, Consiliul să 
urgenteze adoptarea Directivei privind 
concediul prenatal și postnatal;

Or. en
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Amendamentul 72
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită statele membre și Comisia să 
adopte măsuri pentru a combate 
discriminarea femeilor pe piața muncii, 
precum și măsuri privind protecția socială 
astfel încât salariile femeilor pentru aceeași 
activitate și prestațiile lor sociale să nu fie 
mai mici decât cele ale bărbaților și 
protecția maternității să fie asigurată;
invită, de asemenea, Consiliul să urgenteze 
adoptarea Directivei privind concediul 
prenatal și postnatal;

7. invită statele membre și Comisia să 
adopte măsuri pentru a combate 
discriminarea femeilor pe piața muncii, 
precum și măsuri privind protecția socială 
astfel încât salariile femeilor pentru aceeași 
activitate și prestațiile lor sociale, inclusiv 
pensiile, să nu fie mai mici decât cele ale 
bărbaților și drepturile lor la maternitate 
să fie protejate; invită, de asemenea, 
Consiliul să urgenteze adoptarea Directivei 
privind concediul prenatal și postnatal;

Or. en

Amendamentul 73
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită statele membre să ia o măsură 
efectivă ca răspuns la lipsa de protecție 
socială a membrilor de familie angajați 
din întreprinderi familiale mici și foarte 
mici, inclusiv a soțiilor, ca urmare a 
condițiilor lor neclare și informale privind 
ocuparea forței de muncă;

Or. el
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Amendamentul 74
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să adopte măsuri 
concrete pentru combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, inclusiv un venit 
minim adecvat și un sistem de securitate 
socială, bazate pe diverse practici 
naționale: convențiile colective sau 
legislația națională;

8. invită statele membre să adopte măsuri 
concrete pentru combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale;

Or. de

Amendamentul 75
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să adopte măsuri 
concrete pentru combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, inclusiv un venit 
minim adecvat și un sistem de securitate 
socială, bazate pe diverse practici 
naționale: convențiile colective sau 
legislația națională;

8. invită statele membre să adopte măsuri 
concrete pentru combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale printr-un sistem de 
securitate socială adecvat;

Or. en

Amendamentul 76
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să adopte măsuri 
concrete pentru combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, inclusiv un venit 
minim adecvat și un sistem de securitate 
socială, bazate pe diverse practici 
naționale: convențiile colective sau 
legislația națională;

8. încurajează statele membre să adopte 
măsuri concrete pentru combaterea sărăciei 
și a excluziunii sociale în conformitate cu 
propriile practici naționale: convențiile 
colective sau legislația națională;

Or. en

Amendamentul 77
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să adopte măsuri 
concrete pentru combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, inclusiv un venit 
minim adecvat și un sistem de securitate 
socială, bazate pe diverse practici 
naționale: convențiile colective sau 
legislația națională;

8. invită statele membre să adopte măsuri 
concrete pentru combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, inclusiv un sistem de 
securitate socială adecvat, în conformitate 
cu propriile practici naționale: convențiile 
colective sau legislația națională;

Or. en

Amendamentul 78
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să adopte măsuri 
concrete pentru combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, inclusiv un venit 
minim adecvat și un sistem de securitate 
socială, bazate pe diverse practici 

8. invită statele membre să adopte măsuri 
concrete pentru combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, inclusiv un venit 
minim adecvat sau un venit stabilit prin 
convenții colective și un sistem de 
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naționale: convențiile colective sau 
legislația națională;

securitate socială, măsuri care țin de 
competența exclusivă a statelor membre 
individuale;

Or. de

Amendamentul 79
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită statele membre să adopte măsuri 
concrete pentru combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, inclusiv un venit 
minim adecvat și un sistem de securitate 
socială, bazate pe diverse practici 
naționale: convențiile colective sau 
legislația națională;

8. invită statele membre să adopte măsuri 
concrete pentru combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, prin includerea unui
venit minim adecvat și a unui sistem de 
securitate socială, în special pentru 
comunitățile marginalizate și cele expuse 
riscului de sărăcie, definind standardele 
specifice și cadre de punere în aplicare în 
conformitate cu propriile practici 
naționale: convențiile colective sau 
legislația națională;

Or. en

Amendamentul 80
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să intensifice
combaterea muncii nedeclarate și precare 
și să garanteze o protecție socială adecvată
pentru toți lucrătorii; consideră, în plus, 
că trebuie condamnate cazurile în care, 
pentru a face economii, recrutarea 
normală este înlocuită cu bună știință cu 
contracte de muncă atipice, reducând în 

9. invită statele membre să își intensifice
eforturile pentru a combate munca 
nedeclarată și a garanta o protecție 
socială adecvată în conformitate cu 
normele sistemului național de securitate 
socială;
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același timp securitatea socială a 
lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 81
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să intensifice
combaterea muncii nedeclarate și precare 
și să garanteze o protecție socială adecvată 
pentru toți lucrătorii; consideră, în plus, că 
trebuie condamnate cazurile în care, 
pentru a face economii, recrutarea 
normală este înlocuită cu bună știință cu
contracte de muncă atipice, reducând în 
același timp securitatea socială a 
lucrătorilor;

9. invită statele membre să își intensifice
eforturile pentru a combate munca 
nedeclarată și a garanta o protecție 
socială adecvată pentru toți lucrătorii; mai 
mult, regretă abuzul de contracte de 
muncă atipice în vederea evitării 
conformității cu obligațiile în materie de 
ocupare a forței de muncă și protecție
socială;

Or. en

Amendamentul 82
Lívia Járóka

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să intensifice
combaterea muncii nedeclarate și precare 
și să garanteze o protecție socială adecvată 
pentru toți lucrătorii; consideră, în plus, că 
trebuie condamnate cazurile în care, pentru 
a face economii, recrutarea normală este 
înlocuită cu bună știință cu contracte de 
muncă atipice, reducând în același timp 
securitatea socială a lucrătorilor;

9. invită statele membre să își intensifice
eforturile pentru a combate munca 
nedeclarată și a garanta o protecție 
socială adecvată pentru toți lucrătorii, în 
special pentru cei care sunt angajați în 
activități semioficiale și precare, inclusiv 
mini-joburi și locuri de muncă cu 
fracțiune de normă false; consideră, în 
plus, că trebuie condamnate cazurile în 
care, pentru a face economii, recrutarea 
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normală este înlocuită cu bună știință cu 
contracte de muncă atipice, reducând în 
același timp securitatea socială a 
lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 83
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. invită statele membre să intensifice 
combaterea muncii nedeclarate și precare 
și să garanteze o protecție socială adecvată 
pentru toți lucrătorii; consideră, în plus, că 
trebuie condamnate cazurile în care, pentru 
a face economii, recrutarea normală este 
înlocuită cu bună știință cu contracte de 
muncă atipice, reducând în același timp 
securitatea socială a lucrătorilor;

9. invită statele membre să își intensifice 
eforturile pentru a combate munca 
nedeclarată, ilegală și precară și a 
garanta o protecție socială adecvată pentru 
toți lucrătorii; consideră, în plus, că trebuie 
condamnate cazurile în care, pentru a face 
economii, recrutarea normală este înlocuită 
cu bună știință cu contracte de muncă 
atipice, reducând în același timp securitatea 
socială a lucrătorilor;

Or. de

Amendamentul 84
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită statele membre să garanteze o 
cooperare administrativă îmbunătățită 
între diferite instituții (inspectorate de 
muncă, birouri fiscale, autorități 
municipale și servicii de securitate 
socială) la nivel național și la nivel 
european, ca mijloc de facilitare a punerii 
în aplicare a dispozițiilor legislației 
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Uniunii în domeniul muncii, reducând 
munca nedeclarată și soluționând într-un 
mod mai eficace problemele cauzate de 
disparitățile între dispozițiile de 
reglementare a pieței muncii în statele 
membre;

Or. lt

Amendamentul 85
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să examineze 
reglementarea privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială și atrage 
atenția statelor membre cu privire la 
faptul că, în vederea limitării abuzurilor 
privind prestațiile sociale, nu trebuie 
aplicate măsuri discriminatorii de 
protecție socială lucrătorilor mobili; 
consideră în schimb că toți lucrătorii 
mobili ar trebui să dispună de aceleași 
drepturi la securitate socială și să aibă 
posibilitatea de a fi asigurați;

eliminat

Or. en

Amendamentul 86
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să examineze 
reglementarea privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială și atrage 
atenția statelor membre cu privire la 

eliminat
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faptul că, în vederea limitării abuzurilor 
privind prestațiile sociale, nu trebuie 
aplicate măsuri discriminatorii de 
protecție socială lucrătorilor mobili; 
consideră în schimb că toți lucrătorii 
mobili ar trebui să dispună de aceleași 
drepturi la securitate socială și să aibă 
posibilitatea de a fi asigurați;

Or. de

Amendamentul 87
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să examineze 
reglementarea privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială și atrage 
atenția statelor membre cu privire la 
faptul că, în vederea limitării abuzurilor 
privind prestațiile sociale, nu trebuie 
aplicate măsuri discriminatorii de 
protecție socială lucrătorilor mobili; 
consideră în schimb că toți lucrătorii 
mobili ar trebui să dispună de aceleași 
drepturi la securitate socială și să aibă 
posibilitatea de a fi asigurați;

eliminat

Or. de

Amendamentul 88
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să examineze 
reglementarea privind coordonarea

10. invită Comisia să monitorizeze 
punerea în aplicare a sistemelor de 
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sistemelor de securitate socială și atrage 
atenția statelor membre cu privire la faptul 
că, în vederea limitării abuzurilor privind 
prestațiile sociale, nu trebuie aplicate 
măsuri discriminatorii de protecție socială 
lucrătorilor mobili; consideră în schimb că 
toți lucrătorii mobili ar trebui să dispună
de aceleași drepturi la securitate socială și 
să aibă posibilitatea de a fi asigurați;

securitate socială și atrage atenția statelor 
membre cu privire la faptul că nu ar trebui
aplicate măsuri discriminatorii de protecție 
socială lucrătorilor mobili; consideră în 
schimb că toți lucrătorii mobili ar trebui să 
se bucure de aceleași drepturi la securitate 
socială și să aibă posibilitatea de a fi 
asigurați;

Or. en

Amendamentul 89
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să examineze 
reglementarea privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială și atrage 
atenția statelor membre cu privire la faptul 
că, în vederea limitării abuzurilor privind 
prestațiile sociale, nu trebuie aplicate
măsuri discriminatorii de protecție socială
lucrătorilor mobili; consideră în schimb că 
toți lucrătorii mobili ar trebui să dispună
de aceleași drepturi la securitate socială și
să aibă posibilitatea de a fi asigurați;

10. invită Comisia să examineze 
reglementarea privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială și atrage 
atenția statelor membre cu privire la faptul 
că lucrătorii migranți din UE care 
lucrează într-un alt stat membru nu ar 
trebui să fie supuși unor măsuri 
discriminatorii de protecție socială;
consideră că lucrătorii migranți respectivi 
cu același statut ar trebui să se bucure de 
aceleași drepturi la securitate socială și de a 
fi asigurați astfel cum decide fiecare stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 90
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să examineze 
reglementarea privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială și atrage 
atenția statelor membre cu privire la faptul 
că, în vederea limitării abuzurilor privind 
prestațiile sociale, nu trebuie aplicate 
măsuri discriminatorii de protecție socială 
lucrătorilor mobili; consideră în schimb că 
toți lucrătorii mobili ar trebui să dispună 
de aceleași drepturi la securitate socială și 
să aibă posibilitatea de a fi asigurați;

10. invită Comisia să examineze 
reglementarea privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială și atrage 
atenția statelor membre cu privire la faptul 
că, în vederea limitării abuzurilor privind 
prestațiile sociale, nu ar trebui aplicate 
măsuri discriminatorii de protecție socială 
lucrătorilor mobili; consideră în schimb că 
toți lucrătorii mobili ar trebui să se bucure 
de drepturi la securitate socială adecvate și 
să aibă posibilitatea de a fi asigurați;

Or. en

Amendamentul 91
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 10 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Comisia să examineze 
reglementarea privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială și atrage 
atenția statelor membre cu privire la faptul 
că, în vederea limitării abuzurilor privind 
prestațiile sociale, nu trebuie aplicate 
măsuri discriminatorii de protecție socială 
lucrătorilor mobili; consideră în schimb că 
toți lucrătorii mobili ar trebui să dispună
de aceleași drepturi la securitate socială și 
să aibă posibilitatea de a fi asigurați;

10. invită Comisia să examineze 
reglementarea privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială și atrage 
atenția statelor membre cu privire la faptul 
că, în vederea limitării abuzurilor privind 
prestațiile sociale, nu ar trebui aplicate 
măsuri discriminatorii de protecție socială 
lucrătorilor mobili (inclusiv lucrătorii 
transfrontalieri); consideră în schimb că 
toți lucrătorii mobili (inclusiv lucrătorii 
transfrontalieri) ar trebui să se bucure de 
aceleași drepturi la securitate socială și să 
aibă posibilitatea de a fi asigurați; în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 
96/71/CE, lucrătorii detașați în legătură 
cu libera circulație a serviciilor trebuie, 
înainte de detașarea lor, să fie informați 
de angajatorul lor cu privire la salariu și 
la condițiile de muncă; 

Or. nl
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Amendamentul 92
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia și statele membre să 
găsească un echilibru adecvat între 
securitatea pieței muncii și flexibilitate, de 
exemplu, prin punerea în aplicare la nivel 
global a principiilor flexicurității și să 
abordeze segmentarea pieței muncii prin 
asigurarea unei acoperiri sociale adecvate 
pentru persoanele în tranzit sau angajate 
în baza unor contracte temporare sau cu 
fracțiune de normă, asigurând în același 
timp accesul la oportunități de formare;

Or. lt

Amendamentul 93
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să examineze, din 
punctul de vedere al Uniunii Europene, 
dacă, în urma schimbărilor recente 
survenite în legislația muncii în statele 
membre care vizau creșterea flexibilității 
pieței muncii, securitatea socială a 
angajaților a fost diminuată și dacă 
principiile flexibilității și securității au 
fost încălcate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 94
Csaba Sógor
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să examineze, din 
punctul de vedere al Uniunii Europene, 
dacă, în urma schimbărilor recente 
survenite în legislația muncii în statele 
membre care vizau creșterea flexibilității 
pieței muncii, securitatea socială a 
angajaților a fost diminuată și dacă 
principiile flexibilității și securității au 
fost încălcate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 95
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că, în multe cazuri, criza 
economică face imposibilă stabilirea unui 
echilibru între flexibilitatea și securitatea 
ocupării forței de muncă în 
implementarea reformelor în domeniul 
pieței muncii în statele membre, 
diminuând astfel sustenabilitatea 
sistemelor de securitate socială, calitatea 
beneficiilor, veniturile forței de muncă și 
productivitatea, economia reală și 
coeziunea socială și, în consecință, 
subminând Strategia Europa 2020 pentru 
menținerea și creșterea nivelurilor de 
ocupare a forței de muncă; 

Or. el
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Amendamentul 96
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. sprijină cu tărie propunerea de a 
stabili un tablou de bord al indicatorilor-
cheie sociali și al ocupării forței de 
muncă, fapt care ar trebui să constituie 
un prim pas în identificarea unor criterii 
de referință concrete sub forma unui nivel 
minim de protecție socială; 

Or. en

Amendamentul 97
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să includă în toate 
propunerile cele patru obiective stabilite 
în agenda OIM privind munca decentă și 
să includă în examinarea anuală a 
creșterii obiective stabilite în 
recomandarea OIM privind nivelurile 
naționale de protecție socială, astfel încât 
acestea din urmă să fie garantate tuturor 
lucrătorilor în Europa, pe întreaga durată 
a vieții lor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 98
Thomas Mann
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să includă în toate 
propunerile cele patru obiective stabilite 
în agenda OIM privind munca decentă și 
să includă în examinarea anuală a 
creșterii obiective stabilite în 
recomandarea OIM privind nivelurile 
naționale de protecție socială, astfel încât 
acestea din urmă să fie garantate tuturor 
lucrătorilor în Europa, pe întreaga durată 
a vieții lor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 99
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Punctul 12 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să includă în toate 
propunerile cele patru obiective stabilite 
în agenda OIM privind munca decentă și 
să includă în examinarea anuală a 
creșterii obiective stabilite în 
recomandarea OIM privind nivelurile 
naționale de protecție socială, astfel încât 
acestea din urmă să fie garantate tuturor 
lucrătorilor în Europa, pe întreaga durată 
a vieții lor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 100
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 12 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să includă în toate 
propunerile cele patru obiective stabilite în 
agenda OIM privind munca decentă și să 
includă în examinarea anuală a creșterii 
obiective stabilite în recomandarea OIM 
privind nivelurile naționale de protecție 
socială, astfel încât acestea din urmă să fie 
garantate tuturor lucrătorilor în Europa, pe 
întreaga durată a vieții lor;

12. îndeamnă Comisia să ia în considerare
în toate propunerile cele patru obiective 
stabilite în agenda OIM privind munca 
decentă și obiectivele stabilite în 
recomandarea OIM privind nivelurile 
naționale de protecție socială, astfel încât 
acestea din urmă să fie garantate tuturor 
lucrătorilor în Europa, pe întreaga durată a 
vieții lor;

Or. en

Amendamentul 101
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. îndeamnă Comisia să includă în toate 
propunerile cele patru obiective stabilite în 
agenda OIM privind munca decentă și să 
includă în examinarea anuală a creșterii 
obiective stabilite în recomandarea OIM 
privind nivelurile naționale de protecție 
socială, astfel încât acestea din urmă să fie 
garantate tuturor lucrătorilor în Europa, pe 
întreaga durată a vieții lor;

12. îndeamnă Comisia să includă în toate 
propunerile cele patru obiective stabilite în 
agenda OIM privind munca decentă și să 
includă în examinarea anuală a creșterii 
obiective stabilite în recomandarea OIM 
privind nivelurile naționale de protecție 
socială, astfel încât acestea din urmă să fie 
garantate tuturor lucrătorilor în Europa;

Or. de

Amendamentul 102
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că activitatea independentă 
trebuie în mod cert să fie recunoscută ca 
fiind o măsură de flexibilitate a pieței 
muncii care să favorizeze crearea de locuri 
de muncă și reducerea șomajului și că 
evoluția pozitivă trebuie însoțită de măsuri 
adecvate de protecție socială a lucrătorilor 
care desfășoară o activitate independentă;

13. subliniază că activitatea independentă
voluntară trebuie să fie recunoscută ca 
fiind o opțiune de a munci care poate crea
locuri de muncă și reduce șomajul; 
subliniază că activitatea independentă
trebuie însoțită de măsuri adecvate de 
protecție socială a lucrătorilor care 
desfășoară o activitate independentă;

Or. en

Amendamentul 103
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 13 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că activitatea independentă 
trebuie în mod cert să fie recunoscută ca 
fiind o măsură de flexibilitate a pieței 
muncii care să favorizeze crearea de locuri 
de muncă și reducerea șomajului și că
evoluția pozitivă trebuie însoțită de măsuri 
adecvate de protecție socială a lucrătorilor 
care desfășoară o activitate independentă;

13. subliniază că activitatea independentă 
trebuie să fie recunoscută ca fiind o formă
de muncă ce favorizează crearea de locuri 
de muncă și reducerea șomajului și că
extinderea activității independente ar 
trebui însoțită de măsuri adecvate de 
protecție socială a lucrătorilor care 
desfășoară o activitate independentă astfel 
cum este definită în legislația națională a 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 104
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită statele membre să faciliteze 
combinarea muncii cu responsabilitățile 
de îngrijire, oferind lucrătorilor 
flexibilitate cu privire la programul de 
lucru și locul de muncă pentru evita ca 
aceștia să nu aibă o altă posibilitate de 
flexibilitate decât aceea de a recurge la 
activități autonome dependente;

Or. en

Amendamentul 105
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. solicită Comisiei și statelor membre 
să se asigure că toți lucrătorii care 
desfășoară o activitate independentă au 
acces la învățare pe tot parcursul vieții 
prin redistribuirea finanțării UE și 
naționale existente de la lucrătorii cu 
contracte permanente doar către 
lucrătorii cu toate tipurile de contracte și 
cei care desfășoară o activitate 
independentă;

Or. en

Amendamentul 106
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. solicită partenerilor sociali, Comisiei 
și statelor membre să analizeze dacă și 
cum lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă ar trebui incluși în 
negocieri colective, inclusiv în strategii 
specifice privind modalitatea de a include 
preocupările lucrătorilor care desfășoară 
o activitate independentă în cazurile în 
care legislația națională nu permite 
reprezentarea sindicală a lucrătorilor care 
desfășoară o activitate independentă, 
precum și modalitatea de a promova 
reprezentarea intereselor lucrătorilor care 
desfășoară o activitate independentă;

Or. en

Amendamentul 107
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea de a dispune de 
informații statistice actualizate și mai 
detaliate decât cele disponibile în prezent, 
care ar putea fi utilizate în diverse aspecte 
ale supravegherii și evaluării importanței 
economice a lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă și a grupurilor lor 
diverse, precum și poziția pe piața muncii 
în funcție de sector, statut social, vârstă și 
sex;

14. subliniază necesitatea de a dispune de 
informații statistice actualizate și mai 
detaliate decât cele disponibile în prezent, 
care ar putea fi utilizate în diverse aspecte 
ale supravegherii și evaluării importanței 
economice a lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă și a activității 
independente;

Or. en

Amendamentul 108
Csaba Sógor
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Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea de a dispune de 
informații statistice actualizate și mai 
detaliate decât cele disponibile în prezent, 
care ar putea fi utilizate în diverse aspecte 
ale supravegherii și evaluării importanței 
economice a lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă și a grupurilor lor 
diverse, precum și poziția pe piața muncii 
în funcție de sector, statut social, vârstă și 
sex;

14. subliniază necesitatea de a dispune de 
informații statistice actualizate și mai 
detaliate decât cele disponibile în prezent, 
care ar putea fi utilizate în diverse aspecte 
ale supravegherii și evaluării importanței 
economice a lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă și a diverselor 
categorii de activitate independentă;

Or. en

Amendamentul 109
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea de a dispune de 
informații statistice actualizate și mai 
detaliate decât cele disponibile în prezent, 
care ar putea fi utilizate în diverse aspecte 
ale supravegherii și evaluării importanței 
economice a lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă și a grupurilor lor 
diverse, precum și poziția pe piața muncii 
în funcție de sector, statut social, vârstă și 
sex;

14. subliniază necesitatea de a dispune de 
informații statistice actualizate și mai 
detaliate decât cele disponibile în prezent, 
care ar putea fi utilizate în diverse aspecte 
ale supravegherii și evaluării importanței 
economice a lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă și a diverselor 
categorii de activitate independentă și de 
activitate autonomă voluntară și 
involuntară dependentă, precum și poziția 
pe piața muncii în funcție de sector, statut 
social, vârstă și sex; și solicită includerea 
unor întrebări privind activitatea 
autonomă dependentă în ancheta privind 
forța de muncă a Uniunii Europene;

Or. en
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Amendamentul 110
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. atrage atenția asupra faptului că lipsa 
unei definiții clare a activității 
independente complică semnificativ 
coordonarea securității sociale a 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă între statele membre și 
poate limita, prin urmare, libertatea de 
circulație a lucrătorilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 111
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. atrage atenția asupra faptului că lipsa
unei definiții clare a activității 
independente complică semnificativ 
coordonarea securității sociale a 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă între statele membre și poate 
limita, prin urmare, libertatea de 
circulație a lucrătorilor;

15. atrage atenția asupra faptului că lipsa
unor definiții naționale clare a activității 
independente sporește riscul de falsă 
activitate independentă în rândul 
lucrătorilor din UE și împiedică accesul 
acestora la o securitate socială adecvată;

Or. en

Amendamentul 112
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 15 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. atrage atenția asupra faptului că lipsa 
unei definiții clare a activității 
independente complică semnificativ 
coordonarea securității sociale a 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă între statele membre și poate 
limita, prin urmare, libertatea de circulație 
a lucrătorilor;

15. atrage atenția asupra faptului că
diferitele statute ale lucrătorilor care 
desfășoară o activitate independentă în 
rândul statelor membre necesită soluții 
pentru o mai bună coordonare a
securității sociale a lucrătorilor care 
desfășoară o activitate independentă pentru 
a nu restricționa libertatea de circulație a 
lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 113
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. atrage atenția asupra faptului că lipsa 
unei definiții clare a activității 
independente complică semnificativ
coordonarea securității sociale a 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă între statele membre și poate 
limita, prin urmare, libertatea de 
circulație a lucrătorilor;

15. atrage atenția asupra faptului că lipsa 
unei definiții clare a activității 
independente poate complica coordonarea 
securității sociale a lucrătorilor care 
desfășoară o activitate independentă între 
statele membre; subliniază că noțiunea de 
activitate independentă nu este 
echivalentă cu cea de liber-profesionist; 

Or. de

Amendamentul 114
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. atrage atenția asupra faptului că lipsa 
unei definiții clare a activității 

15. atrage atenția asupra faptului că lipsa 
unei definiții suficient de exacte a 
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independente complică semnificativ 
coordonarea securității sociale a 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă între statele membre și poate 
limita, prin urmare, libertatea de circulație 
a lucrătorilor;

activității independente complică 
semnificativ coordonarea securității sociale 
a lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă între statele membre și poate 
limita, prin urmare, libertatea de circulație 
a lucrătorilor;

Or. de

Amendamentul 115
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să elaboreze un cadru 
conceptual care ar putea să definească 
din punct de vedere juridic natura și 
diversele forme ale muncii atipice în 
general și ale activității independente, 
elementul cel mai des răspândit al acestei 
munci atipice, aplicând astfel dreptul 
muncii și măsurile de protecție socială în 
funcție de formele sale de muncă și 
prevăzând posibilitatea de a reglementa 
cum se cuvine securitatea socială a 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă; consideră, de asemenea, că 
trebuie identificată în mod clar falsa 
activitate independentă, iar angajatorii 
trebuie sancționați dacă sunt constatate 
astfel de cazuri;

eliminat

Or. en

Amendamentul 116
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să elaboreze un cadru 
conceptual care ar putea să definească din 
punct de vedere juridic natura și diversele 
forme ale muncii atipice în general și ale
activității independente, elementul cel mai 
des răspândit al acestei munci atipice, 
aplicând astfel dreptul muncii și măsurile 
de protecție socială în funcție de formele 
sale de muncă și prevăzând posibilitatea 
de a reglementa cum se cuvine securitatea 
socială a lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă; consideră, de 
asemenea, că trebuie identificată în mod 
clar falsa activitate independentă, iar 
angajatorii trebuie sancționați dacă sunt 
constatate astfel de cazuri;

16. invită Comisia să promoveze 
schimburile între statele membre pentru a 
genera o înțelegere comună a ceea ce 
constituie activitatea independentă și falsa 
activitate independentă; subliniază totuși 
că statului membru gazdă în care este 
efectuată munca ar trebui să îi revină 
responsabilitatea juridică de a determina 
statutul profesional sau statutul 
lucrătorului care desfășoară o activitate 
independentă;

Or. en

Amendamentul 117
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să elaboreze un cadru 
conceptual care ar putea să definească din 
punct de vedere juridic natura și diversele 
forme ale muncii atipice în general și ale 
activității independente, elementul cel mai 
des răspândit al acestei munci atipice, 
aplicând astfel dreptul muncii și măsurile 
de protecție socială în funcție de formele
sale de muncă și prevăzând posibilitatea 
de a reglementa cum se cuvine securitatea 
socială a lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă; consideră, de 
asemenea, că trebuie identificată în mod 
clar falsa activitate independentă, iar 
angajatorii trebuie sancționați dacă sunt 
constatate astfel de cazuri;

16. invită Comisia să elaboreze în strânsă 
cooperare cu statele membre un cadru 
conceptual care să definească diferitele 
forme de muncă;
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Or. de

Amendamentul 118
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să elaboreze un cadru 
conceptual care ar putea să definească 
din punct de vedere juridic natura și 
diversele forme ale muncii atipice în 
general și ale activității independente, 
elementul cel mai des răspândit al acestei 
munci atipice, aplicând astfel dreptul 
muncii și măsurile de protecție socială în 
funcție de formele sale de muncă și 
prevăzând posibilitatea de a reglementa 
cum se cuvine securitatea socială a 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă; consideră, de asemenea, că
trebuie identificată în mod clar falsa 
activitate independentă, iar angajatorii
trebuie sancționați dacă sunt constatate
astfel de cazuri;

16. invită Comisia să elaboreze o 
îndrumare privind diversele forme de 
muncă atipică, inclusiv activitatea 
independentă, astfel încât să asiste statele 
membre în aplicarea corespunzătoare a 
legislațiilor relevante privind munca și 
măsurile de protecție socială pentru 
lucrătorii angajați astfel; consideră, de 
asemenea, că este oportun pentru statele 
membre să identifice în mod clar falsa 
activitate independentă, și să sancționeze
angajatorii dacă sunt dovedite astfel de 
cazuri;

Or. en

Amendamentul 119
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să elaboreze un cadru 
conceptual care ar putea să definească 
din punct de vedere juridic natura și 
diversele forme ale muncii atipice în 
general și ale activității independente, 
elementul cel mai des răspândit al acestei 

16. invită statele membre să elaboreze o 
definiție legală a naturii și a diverselor 
forme de muncă atipică în general și a
activității independente, elementul cel mai 
des răspândit al acestei munci atipice, 
aplicând astfel dreptul muncii și măsurile 
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munci atipice, aplicând astfel dreptul 
muncii și măsurile de protecție socială în 
funcție de formele sale de muncă și 
prevăzând posibilitatea de a reglementa 
cum se cuvine securitatea socială a 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă; consideră, de asemenea, că 
trebuie identificată în mod clar falsa 
activitate independentă, iar angajatorii 
trebuie sancționați dacă sunt constatate 
astfel de cazuri;

de protecție socială în funcție de formele 
sale de muncă și oferind posibilitatea de a 
reglementa cum se cuvine securitatea 
socială a lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă; pentru a identifica
în mod clar falsa activitate independentă și 
pentru a sancționa angajatorii dacă sunt 
constatate astfel de cazuri;

Or. en

Amendamentul 120
Danuta Jazłowiecka

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să elaboreze un cadru 
conceptual care ar putea să definească 
din punct de vedere juridic natura și 
diversele forme ale muncii atipice în 
general și ale activității independente, 
elementul cel mai des răspândit al acestei 
munci atipice, aplicând astfel dreptul 
muncii și măsurile de protecție socială în 
funcție de formele sale de muncă și
prevăzând posibilitatea de a reglementa 
cum se cuvine securitatea socială a 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă; consideră, de asemenea, că 
trebuie identificată în mod clar falsa 
activitate independentă, iar angajatorii 
trebuie sancționați dacă sunt constatate 
astfel de cazuri;

16. invită Comisia să elaboreze o definiție 
legală a naturii și a diverselor forme de 
muncă atipică în general și a activității 
independente, elementul cel mai des 
răspândit al acestei munci atipice, aplicând 
astfel dreptul muncii și măsurile de 
protecție socială în funcție de formele sale 
de muncă și identificând posibilitatea de a 
reglementa cum se cuvine securitatea 
socială a lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă; consideră, de 
asemenea, că trebuie identificată în mod 
clar falsa activitate independentă, iar 
angajatorii trebuie sancționați dacă sunt 
constatate astfel de cazuri;

Or. en

Amendamentul 121
Vilija Blinkevičiūtė
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Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să elaboreze un cadru 
conceptual care ar putea să definească din 
punct de vedere juridic natura și diversele 
forme ale muncii atipice în general și ale 
activității independente, elementul cel mai 
des răspândit al acestei munci atipice, 
aplicând astfel dreptul muncii și măsurile 
de protecție socială în funcție de formele 
sale de muncă și prevăzând posibilitatea de 
a reglementa cum se cuvine securitatea 
socială a lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă; consideră, de 
asemenea, că trebuie identificată în mod 
clar falsa activitate independentă, iar 
angajatorii trebuie sancționați dacă sunt 
constatate astfel de cazuri;

16. invită Comisia să elaboreze un cadru 
conceptual care ar putea să definească din 
punct de vedere juridic natura și diversele 
forme ale muncii atipice în general și ale 
activității independente, elementul cel mai 
des răspândit al acestei munci atipice; ia în 
considerare în special faptul că termenul 
„ocupare a forței de muncă dependente 
din punct de vedere economic” și 
termenul „lucrător care desfășoară o 
activitate independentă dependent din 
punct de vedere economic” trebuie 
clarificate prin mai multe detalii la nivel 
național și la nivelul Uniunii, aplicând 
astfel dreptul muncii și măsurile de 
protecție socială în funcție de formele sale 
de muncă și oferind posibilitatea de a 
reglementa cum se cuvine securitatea 
socială a lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă; consideră, de 
asemenea, că trebuie identificată în mod 
clar falsa activitate independentă, iar 
angajatorii trebuie sancționați dacă sunt 
constatate astfel de cazuri; consideră, de 
asemenea, că trebuie identificată în mod 
clar falsa activitate independentă, iar 
angajatorii trebuie sancționați dacă sunt 
constatate astfel de cazuri;

Or. lt

Amendamentul 122
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 16 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită Comisia să elaboreze un cadru 16. invită Comisia să elaboreze un cadru 
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conceptual care ar putea să definească din 
punct de vedere juridic natura și diversele 
forme ale muncii atipice în general și ale 
activității independente, elementul cel mai 
des răspândit al acestei munci atipice, 
aplicând astfel dreptul muncii și măsurile 
de protecție socială în funcție de formele 
sale de muncă și prevăzând posibilitatea de 
a reglementa cum se cuvine securitatea 
socială a lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă; consideră, de 
asemenea, că trebuie identificată în mod 
clar falsa activitate independentă, iar 
angajatorii trebuie sancționați dacă sunt 
constatate astfel de cazuri;

conceptual care ar putea să definească din 
punct de vedere juridic natura și diversele 
forme ale muncii atipice în general și ale 
activității independente, elementul cel mai 
des răspândit al acestei munci atipice, 
aplicând astfel dreptul muncii și măsurile 
de protecție socială în funcție de formele 
sale de muncă și oferind posibilitatea de a 
reglementa cum se cuvine securitatea 
socială a lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă; consideră, de 
asemenea, că trebuie identificată în mod 
clar falsa activitate independentă, iar 
angajatorii trebuie sancționați dacă sunt 
constatate astfel de cazuri; pentru a 
preveni astfel de cazuri individuale de 
falsă activitate independentă, este necesar 
să se permită statelor membre să 
introducă un sistem cuprinzător de 
mecanisme de prevenire și control;

Or. nl

Amendamentul 123
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă statele membre să se 
asigure că activitatea independentă nu 
devine un instrument de concurență 
neloială, nici un mijloc de a împiedica 
lucrătorii să beneficieze de securitatea 
socială și a muncii și că drepturile sociale 
și ale muncii ale lucrătorilor care 
desfășoară o activitate independentă 
depind cât mai puțin posibil de statutul 
lor: salariat sau lucrător care desfășoară 
o activitate independentă; pe de altă parte,
solicită ca asimilarea lucrătorilor care 
desfășoară o activitate independentă cu 
salariații să fie evitată, astfel încât să se 
mențină avantajele activității independente 

17. solicită ca asimilarea lucrătorilor care 
desfășoară o activitate independentă cu 
salariații să fie evitată, astfel încât să se 
mențină avantajele activității independente 
și ale activității economice de acest tip și să 
contribuie la dezvoltarea spiritului de 
întreprindere și a calității serviciilor;
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și ale activității economice de acest tip și să 
contribuie la dezvoltarea spiritului de 
întreprindere și a calității serviciilor;

Or. en

Amendamentul 124
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă statele membre să se asigure 
că activitatea independentă nu devine un 
instrument de concurență neloială, nici 
un mijloc de a împiedica lucrătorii să 
beneficieze de securitatea socială și a 
muncii și că drepturile sociale și ale 
muncii ale lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă depind cât mai 
puțin posibil de statutul lor: salariat sau 
lucrător care desfășoară o activitate 
independentă; pe de altă parte, solicită ca 
asimilarea lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă cu salariații să fie 
evitată, astfel încât să se mențină 
avantajele activității independente și ale 
activității economice de acest tip și să 
contribuie la dezvoltarea spiritului de 
întreprindere și a calității serviciilor;

17. îndeamnă statele membre să combată 
falsa activitate independentă;

Or. de

Amendamentul 125
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă statele membre să se asigure 17. îndeamnă statele membre să se asigure 
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că activitatea independentă nu devine un
instrument de concurență neloială, nici 
un mijloc de a împiedica lucrătorii să 
beneficieze de securitatea socială și a 
muncii și că drepturile sociale și ale 
muncii ale lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă depind cât mai 
puțin posibil de statutul lor: salariat sau 
lucrător care desfășoară o activitate 
independentă; pe de altă parte, solicită ca 
asimilarea lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă cu salariații să fie 
evitată, astfel încât să se mențină avantajele 
activității independente și ale activității 
economice de acest tip și să contribuie la 
dezvoltarea spiritului de întreprindere și a 
calității serviciilor;

că activitatea independentă nu devine un 
mijloc de a împiedica lucrătorii să 
beneficieze de securitatea socială și a 
muncii și că lucrătorii care desfășoară o 
activitate independentă beneficiază de 
drepturile corespunzătoare de încadrare 
în muncă și de securitate socială; pe de 
altă parte, solicită ca asimilarea lucrătorilor 
care desfășoară o activitate independentă 
cu salariații să fie evitată, astfel încât să se 
mențină avantajele activității independente 
și ale activității economice de acest tip și să 
contribuie la dezvoltarea spiritului de 
întreprindere și a calității serviciilor;

Or. en

Amendamentul 126
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă statele membre să se asigure 
că activitatea independentă nu devine un 
instrument de concurență neloială, nici un 
mijloc de a împiedica lucrătorii să 
beneficieze de securitatea socială și a 
muncii și că drepturile sociale și ale 
muncii ale lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă depind cât mai 
puțin posibil de statutul lor: salariat sau 
lucrător care desfășoară o activitate 
independentă; pe de altă parte, solicită ca 
asimilarea lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă cu salariații să fie
evitată, astfel încât să se mențină 
avantajele activității independente și ale 
activității economice de acest tip și să 
contribuie la dezvoltarea spiritului de 

17. îndeamnă statele membre să se asigure 
că activitatea independentă nu devine un 
instrument de concurență neloială, nici un 
mijloc de a împiedica lucrătorii să 
beneficieze de securitatea socială și a 
muncii și că drepturile sociale și la muncă
ale lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă depind cât mai puțin posibil 
de statutul lor: salariat sau lucrător care 
desfășoară o activitate independentă; pe de 
altă parte, solicită ca asimilarea lucrătorilor 
care desfășoară o activitate independentă 
cu salariații să nu fie justificată abuziv, 
astfel încât să se mențină avantajele 
activității independente și ale activității 
economice de acest tip și să contribuie la 
dezvoltarea spiritului de întreprindere și a 
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întreprindere și a calității serviciilor; calității serviciilor;

Or. de

Amendamentul 127
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. îndeamnă statele membre să se asigure 
că activitatea independentă nu devine un 
instrument de concurență neloială, nici un 
mijloc de a împiedica lucrătorii să 
beneficieze de securitatea socială și a 
muncii și că drepturile sociale și ale 
muncii ale lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă depind cât mai 
puțin posibil de statutul lor: salariat sau 
lucrător care desfășoară o activitate 
independentă; pe de altă parte, solicită ca 
asimilarea lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă cu salariații să fie 
evitată, astfel încât să se mențină avantajele 
activității independente și ale activității 
economice de acest tip și să contribuie la 
dezvoltarea spiritului de întreprindere și a 
calității serviciilor;

17. îndeamnă statele membre să se asigure 
că activitatea independentă nu devine un 
instrument de concurență neloială, nici un 
mijloc de a împiedica lucrătorii să 
beneficieze de securitatea socială și a 
muncii sau un mijloc pentru angajatori de 
a evita legislația în domeniul muncii și a 
securității sociale și că drepturile sociale și 
la muncă ale lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă depind cât mai 
puțin posibil de statutul lor: salariat sau 
lucrător care desfășoară o activitate 
independentă; pe de altă parte, solicită ca 
asimilarea lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă cu salariații să fie 
evitată, astfel încât să se mențină avantajele 
activității independente și ale activității 
economice de acest tip și să contribuie la 
dezvoltarea spiritului de întreprindere și a 
calității serviciilor;

Or. en

Amendamentul 128
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

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

17a. încurajează partenerii sociali să facă 
schimb de bune practici între sindicate și 
asociațiile profesionale privind serviciile 
furnizate lucrătorilor care desfășoară o 
activitate independentă, combaterea 
lucrătorilor fictivi care desfășoară o 
activitate independentă și organizarea 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă pe cont propriu;

Or. en

Amendamentul 129
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. solicită partenerilor sociali, Comisiei 
și statelor membre să analizeze dacă și 
cum lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă ar trebui incluși în 
negocieri colective, inclusiv în strategii 
specifice privind modalitatea de a include
preocupările lucrătorilor care desfășoară 
o activitate independentă în cazurile în 
care legislația națională nu permite 
reprezentarea sindicală a lucrătorilor care 
desfășoară o activitate independentă;

Or. en

Amendamentul 130
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre să dezvolte 
protecția socială privind pensiile, 
handicapul, concediul de 
maternitate/paternitate, șomajul, astfel 
încât aceasta să fie mai bine adaptată 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă, în special celor a căror 
activitate este similară activității 
salariaților;

18. invită statele membre să dezvolte, dacă 
este necesar, protecția socială privind 
pensiile, handicapul, concediul de 
maternitate/paternitate și șomajul, astfel 
încât aceasta să fie mai bine adaptată 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă;

Or. de

Amendamentul 131
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 18 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre să dezvolte 
protecția socială privind pensiile, 
handicapul, concediul de 
maternitate/paternitate, șomajul, astfel 
încât aceasta să fie mai bine adaptată 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă, în special celor a căror 
activitate este similară activității 
salariaților;

18. invită statele membre să dezvolte 
protecția socială privind pensiile, 
handicapul și șomajul, astfel încât aceasta 
să fie mai bine adaptată lucrătorilor care 
desfășoară o activitate independentă;

Or. en

Amendamentul 132
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre să dezvolte 18. invită statele membre să alinieze
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protecția socială privind pensiile, 
handicapul, concediul de 
maternitate/paternitate, șomajul, astfel 
încât aceasta să fie mai bine adaptată 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă, în special celor a căror 
activitate este similară activității 
salariaților;

protecția socială privind pensiile, 
handicapul, concediul de 
maternitate/paternitate și șomajul la 
standardele UE, acolo unde acest lucru 
nu a fost deja făcut, astfel încât aceasta să 
fie mai bine adaptată lucrătorilor care 
desfășoară o activitate independentă și să 
se ridice la același standard care se aplică 
în cazul salariaților; 

Or. de

Amendamentul 133
Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia și statele membre să 
lege drepturile de securitate și protecție 
socială mai degrabă de individ decât de 
contractul de muncă, permițând astfel o 
protecție socială decentă pentru toți, 
inclusiv pentru lucrătorii care desfășoară 
o activitate independentă, indiferent de 
tipul contractului sau de statutul 
profesional;

Or. en

Amendamentul 134
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. îndeamnă statele membre, în 
cooperare cu partenerii sociali, să 
introducă dispoziții adecvate privind 
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cadrul de protecție socială, bazate pe 
reciprocitate și pe principiul 
nediscriminării, acordând o deosebită 
atenție, pe de o parte, evitării creării unor 
obstacole viitoare în desfășurarea unei 
activități independente sub forma unei 
birocrații sporite, de exemplu, și, pe de 
altă parte, protejării beneficiilor 
permanente ale activității independente;

Or. el

Amendamentul 135
Vilija Blinkevičiūtė

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că asigurarea securității 
sociale ar trebui garantată nu doar pentru 
lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă, ci și pentru soțiile 
(partenerii) lor și membrii de familie care 
îi asistă;

Or. lt

Amendamentul 136
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. invită statele membre să promoveze și 
să sprijine asigurarea de grup pentru 
accidentele de muncă și boală; invită 
statele membre să asigure accesul 
lucrătorilor care desfășoară o activitate 
independentă la asigurările colective și 
bazate pe solidaritate și la regimurile de 
pensie;
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Or. en

Amendamentul 137
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită statele membre și Comisia să se 
asigure că persoanele care doresc să 
dobândească statutul de lucrător care 
desfășoară o activitate independentă
primesc în mod obligatoriu informațiile
adecvate privind modificările protecției lor 
sociale și a dreptului muncii aplicabil, 
precum și alte drepturi și obligații legate de 
activitatea lor economică, care vor rezulta 
din dobândirea acestui statut;

19. invită statele membre să pună la 
dispoziția persoanelor care doresc să 
dobândească statutul de lucrător care 
desfășoară o activitate independentă 
informații adecvate privind modificările 
protecției lor sociale și a dreptului muncii 
aplicabil, precum și alte drepturi și obligații 
legate de activitatea lor economică, care 
vor rezulta din dobândirea acestui statut;

Or. en

Amendamentul 138
Sari Essayah

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită statele membre și Comisia să se 
asigure că persoanele care doresc să 
dobândească statutul de lucrător care 
desfășoară o activitate independentă
primesc în mod obligatoriu informațiile 
adecvate privind modificările protecției lor 
sociale și a dreptului muncii aplicabil, 
precum și alte drepturi și obligații legate de 
activitatea lor economică, care vor rezulta 
din dobândirea acestui statut;

19. invită statele membre să informeze
persoanele care doresc să dobândească 
statutul de lucrător care desfășoară o 
activitate independentă cu privire la
informațiile adecvate privind modificările 
protecției lor sociale, precum și alte 
drepturi și obligații legate de activitatea lor 
economică, care vor rezulta din dobândirea 
acestui statut;

Or. en



PE522.823v04-00 72/74 AM\1008721RO.doc

RO

Amendamentul 139
Thomas Mann

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită statele membre și Comisia să se 
asigure că persoanele care doresc să 
dobândească statutul de lucrător care 
desfășoară o activitate independentă 
primesc în mod obligatoriu informațiile 
adecvate privind modificările protecției lor 
sociale și a dreptului muncii aplicabil, 
precum și alte drepturi și obligații legate de
activitatea lor economică, care vor rezulta 
din dobândirea acestui statut;

19. invită statele membre și Comisia să se 
asigure, dacă este necesar, că persoanele 
care doresc să dobândească statutul de 
lucrător care desfășoară o activitate 
independentă primesc informațiile adecvate 
privind modificările protecției lor sociale și 
a dreptului muncii aplicabil, precum și alte 
drepturi și obligații legate de activitatea lor 
economică, care vor rezulta din dobândirea 
acestui statut;

Or. de

Amendamentul 140
Csaba Sógor

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită statele membre și Comisia să se 
asigure că persoanele care doresc să 
dobândească statutul de lucrător care 
desfășoară o activitate independentă 
primesc în mod obligatoriu informațiile 
adecvate privind modificările protecției lor 
sociale și a dreptului muncii aplicabil, 
precum și alte drepturi și obligații legate de 
activitatea lor economică, care vor rezulta 
din dobândirea acestui statut;

19. invită statele membre să se asigure că 
persoanele care doresc să dobândească 
statutul de lucrător care desfășoară o 
activitate independentă primesc în mod 
obligatoriu informațiile adecvate privind 
modificările protecției lor sociale și a 
dreptului muncii aplicabil, precum și alte 
drepturi și obligații legate de activitatea lor 
economică, care vor rezulta din dobândirea 
acestui statut;

Or. en
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Amendamentul 141
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 19 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită statele membre și Comisia să se 
asigure că persoanele care doresc să 
dobândească statutul de lucrător care 
desfășoară o activitate independentă 
primesc în mod obligatoriu informațiile 
adecvate privind modificările protecției lor 
sociale și a dreptului muncii aplicabil, 
precum și alte drepturi și obligații legate de 
activitatea lor economică, care vor rezulta 
din dobândirea acestui statut;

19. invită statele membre și Comisia să se 
asigure că persoanele care doresc să 
dobândească statutul de lucrător care 
desfășoară o activitate independentă 
primesc în mod obligatoriu informațiile 
adecvate privind modificările protecției lor 
sociale și a dreptului muncii aplicabil, 
precum și alte drepturi și obligații legate de 
activitatea lor economică, care vor rezulta 
din dobândirea acestui statut; în special, 
lucrătorii care desfășoară o activitate 
independentă trebuie să fie informați cu 
privire la drepturile și obligațiile lor în 
legătură cu migrația, imigrația și munca 
transfrontalieră;

Or. nl

Amendamentul 142
Heinz K. Becker

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită statele membre și Comisia să 
asocieze partenerii sociali unui proces de 
dezvoltare și de modernizare a protecției 
sociale și să dezvolte dialogul social la 
nivel european și național; invită, de 
asemenea, partenerii sociali să înscrie pe 
ordinea de zi aspectele privind drepturile 
muncii și protecția socială a lucrătorilor 
care desfășoară o activitate independentă;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 143
Sari Essayah
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Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită statele membre și Comisia să 
asocieze partenerii sociali unui proces de 
dezvoltare și de modernizare a protecției 
sociale și să dezvolte dialogul social la 
nivel european și național; invită, de 
asemenea, partenerii sociali să înscrie pe 
ordinea de zi aspectele privind drepturile 
muncii și protecția socială a lucrătorilor 
care desfășoară o activitate independentă;

20. invită statele membre și Comisia să 
implice partenerii sociali într-un de 
dezvoltare și de modernizare a protecției 
sociale și să dezvolte dialogul social la 
nivel european și național;

Or. en

Amendamentul 144
Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 20 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. invită statele membre și Comisia să 
asocieze partenerii sociali unui proces de 
dezvoltare și de modernizare a protecției 
sociale și să dezvolte dialogul social la 
nivel european și național; invită, de 
asemenea, partenerii sociali să înscrie pe 
ordinea de zi aspectele privind drepturile 
muncii și protecția socială a lucrătorilor 
care desfășoară o activitate independentă;

20. invită statele membre și Comisia să 
implice partenerii sociali într-un proces de 
dezvoltare și de modernizare a protecției 
sociale, atunci când este cazul, și să 
dezvolte dialogul social la nivel european 
și național în legătură cu această 
problemă și atunci când dreptul național 
și practica prevăd astfel; invită, de 
asemenea, partenerii sociali să înscrie pe 
ordinea de zi aspectele privind drepturile 
muncii și protecția socială a lucrătorilor 
care desfășoară o activitate independentă;

Or. en


