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Amendamentul 1
Dieter-Lebrecht Koch

Propunere de rezoluţie
Respingere 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Parlamentul European respinge raportul 
pe motive de subsidiaritate, dar subliniază 
faptul că nivelul de calitate a dialogului 
social variază mult de la ţară la ţară şi de 
la sector la sector şi îndeamnă insistent 
partenerii sociali să dezvolte un 
„parteneriat social” veritabil, la toate 
nivelurile;

Or. de

Amendamentul 2
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Referirea 1a (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale, în special articolul 30 
privind protecţia în cazul concedierii 
nejustificate, articolul 31 privind condiţii 
de muncă echitabile şi corecte şi 
articolul 33 privind viaţa de familie şi 
viaţa profesională,

Or. en

Amendamentul 3
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Referirea 2a (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere raportul Parlamentului 
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European referitor la accelerarea luptei 
împotriva muncii nedeclarate1,
___________
1Texte adoptate, P6_TA(2008)0466.

Or. en

Amendamentul 4
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Referirea 6a (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Decizia 2008/618/CE a 
Consiliului din 15 iulie 2008 privind 
liniile directoare ale politicilor de ocupare 
a forţei de muncă ale statelor membre 
pentru perioada 2008-2010,

Or. en

Amendamentul 5
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Referirea 6b (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Recomandarea Comisiei 
privind incluziunea activă a persoanelor 
excluse de pe piaţa muncii (COM(2008) 
5737),

Or. en

Amendamentul 6
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Referirea 12a (nouă) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Studiul privind munca 
dependentă din punct de vedere 
economic/munca parasubordonată 
(cvasisubordonată) al profesorului 
Adalberto Perulli, 2003,

Or. en

Amendamentul 7
Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Referirea 12a (nouă) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere concluziile reuniunii 
informale a miniştrilor pentru ocuparea 
forţei de muncă şi afaceri sociale de la 
Berlin, din 18-20 ianuarie 2007, privind 
„munca de calitate”,

Or. en

Amendamentul 8
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Considerentul A 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(A) întrucât munca atipică precum munca 
pe fracţiune de normă, munca ocazională 
sau pe durată determinată, munca 
temporară, activităţile independente, lucrul 
la domiciliu şi lucrul la distanţă 
(teleworking), s-a dezvoltat semnificativ 
din 1990, continuând totuşi să fie 
considerată muncă „atipică”;

(A) întrucât munca atipică precum munca 
pe fracţiune de normă, munca ocazională 
sau pe durată determinată, munca 
temporară, activităţile independente, lucrul 
la domiciliu şi lucrul la distanţă 
(teleworking), s-a dezvoltat semnificativ 
din 1990, iar pierderile de locuri de 
muncă, ca urmare a crizei economice 
actuale, au fost în primul rând cele din 
sectorul atipic; 
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Or. it

Amendamentul 9
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Considerentul A 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(A) întrucât munca atipică precum munca 
pe fracţiune de normă, munca ocazională 
sau pe durată determinată, munca 
temporară, activităţile independente, lucrul 
la domiciliu şi lucrul la distanţă 
(teleworking), s-a dezvoltat semnificativ 
din 1990, continuând totuşi să fie 
considerată muncă „atipică”;

(A) întrucât munca atipică precum munca 
pe fracţiune de normă, munca ocazională 
sau pe durată determinată, munca 
temporară, activităţile independente, lucrul 
la domiciliu şi lucrul la distanţă 
(teleworking), s-a dezvoltat semnificativ 
din 1990 şi continuă să fie considerată 
muncă „atipică”, deoarece nu le conferă 
lucrătorilor aceleaşi drepturi sociale şi 
sindicale;

Or. fr

Amendamentul 10
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul Aa (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Aa) întrucât persoanele care beneficiază 
de acest tip de angajare se confruntă 
adesea cu discriminări în raport cu colegii 
lor cu contracte tradiţionale pe durată 
nedeterminată şi cu normă întreagă;

Or. en

Amendamentul 11
Marian Harkin

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

(Aa) întrucât nevoia de contracte flexibile 
a fost subliniată în mai multe rânduri;

Or. en

Amendamentul 12
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Considerentul Aa (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Aa) întrucât activitatea independentă 
constituie în prezent o opţiune consacrată 
de carieră pentru un număr din ce în ce 
mai mare de lucrători europeni, care se 
consideră mini-întreprinzători, şi nu 
„angajat”, „angajator” sau „atipic”;

Or. en

Amendamentul 13
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Considerentul B 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(B) întrucât globalizarea şi progresele 
tehnologice rapide provoacă restructurări 
economice profunde, dând naştere unor 
schimbări în ceea ce priveşte raporturile de 
muncă şi conţinutul sarcinilor lucrătorilor;

(B) întrucât globalizarea şi progresele 
tehnologice rapide provoacă restructurări 
economice profunde, dând naştere unor 
schimbări în ceea ce priveşte raporturile de 
muncă şi conţinutul sarcinilor lucrătorilor, 
precum şi unor valuri succesive de 
întreprinderi individuale, în toate
sectoarele de activitate şi grupele de 
vârstă;

Or. en
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Amendamentul 14
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Considerentul B 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(B) întrucât globalizarea şi progresele 
tehnologice rapide provoacă restructurări 
economice profunde, dând naştere unor 
schimbări în ceea ce priveşte raporturile de 
muncă şi conţinutul sarcinilor lucrătorilor;

(B) întrucât globalizarea şi progresele 
tehnologice rapide provoacă restructurări 
economice profunde, dând naştere unor 
schimbări în ceea ce priveşte raporturile de 
muncă şi conţinutul sarcinilor lucrătorilor, 
creând nevoia de redefinire a raporturilor 
de muncă, în scopul de a evita 
denaturările (cum ar fi fenomenul 
„falşilor” lucrători independenţi);

Or. el

Amendamentul 15
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Considerentul C 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(C) întrucât criza financiară şi economică 
ar putea crea instabilitate pe pieţele forţei 
de muncă şi creşterea excluziunii sociale;

(C) întrucât criza financiară şi economică a 
creat instabilitate pe pieţele forţei de 
muncă şi creşterea sărăciei şi a excluziunii 
sociale, în special pentru persoanele deja 
vulnerabile şi pentru grupurile 
dezavantajate;

Or. en

Amendamentul 16
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul C 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(C) întrucât criza financiară şi economică 
ar putea crea instabilitate pe pieţele forţei 

(C) întrucât criza financiară şi economică a 
creat instabilitate pe pieţele forţei de 
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de muncă şi creşterea excluziunii sociale; muncă şi creşterea sărăciei şi a excluziunii 
sociale, în special pentru lucrătorii deja 
vulnerabili şi dezavantajaţi;

Or. en

Amendamentul 17
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Considerentul C 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(C) întrucât criza financiară şi economică 
ar putea crea instabilitate pe pieţele forţei 
de muncă şi creşterea excluziunii sociale;

(C) întrucât criza financiară şi economică 
creează instabilitate pe pieţele forţei de 
muncă şi creşterea excluziunii sociale;

Or. fr

Amendamentul 18
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Considerentul C 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(C) întrucât criza financiară şi economică 
ar putea crea instabilitate pe pieţele forţei 
de muncă şi creşterea excluziunii sociale;

(C) întrucât criza financiară şi economică, 
care s-a transformat într-o criză gravă a 
ocupării forţei de muncă, înregistrându-se
un număr foarte mare de pierderi de 
locuri de muncă, ar putea crea instabilitate 
pe pieţele forţei de muncă şi creşterea 
excluziunii sociale, exacerbate de 
presiunea în creştere a raporturilor de 
muncă precare asupra fluxurilor actuale 
de ocupare a forţei de muncă;

Or. it

Amendamentul 19
Pascale Gruny

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

(Ca) întrucât numărul de oameni care 
trăiesc în condiţii de sărăcie, deşi sunt 
încadraţi în muncă, este din ce în ce mai 
mare, atingând 8% din forţa de muncă 
din Europa, iar numărul de persoane cu
salarii mici este în prezent de aproximativ 
17%;

Or. en

Amendamentul 20
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ca) întrucât numărul de oameni care 
trăiesc în condiţii de sărăcie, deşi sunt 
încadraţi în muncă, este din ce în ce mai 
mare, atingând 8% din forţa de muncă 
din Europa, iar numărul de persoane cu
salarii mici este în prezent de aproximativ 
17%;

Or. en

Amendamentul 21
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Considerentul D 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(D) întrucât ar trebui dezvoltată o abordare 
comunitară substanţială şi complementară, 
care să pună accentul pe măsuri de sprijin 
reciproce şi multiple, în domenii precum 
economia, mediul, ocuparea forţei de 
muncă şi politicile sociale;

(D) întrucât ar trebui dezvoltată o abordare 
comunitară substanţială şi complementară, 
care să pună accentul pe măsuri de sprijin 
reciproce şi multiple, în domenii precum 
economia, mediul, ocuparea forţei de 
muncă şi politicile sociale, în concordanţă 
cu principiile Strategiei europene privind 
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ocuparea forţei de muncă (EES), al cărui 
scop este acela de a impulsiona statele 
membre să urmărească obiective comune 
bazate pe cei patru piloni, respectiv
şansele de angajare, antreprenoriatul, 
adaptabilitatea şi egalitatea de şanse;

Or. it

Amendamentul 22
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Considerentul D 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(D) întrucât ar trebui dezvoltată o abordare 
comunitară substanţială şi complementară, 
care să pună accentul pe măsuri de sprijin 
reciproce şi multiple, în domenii precum 
economia, mediul, ocuparea forţei de 
muncă şi politicile sociale;

(D) întrucât ar trebui dezvoltată o abordare 
comunitară substanţială şi complementară, 
care să pună accentul pe o guvernanţă
eficace şi pe măsuri de sprijin reciproce şi 
multiple, în domenii precum economia, 
mediul, ocuparea forţei de muncă şi 
politicile sociale;

Or. it

Amendamentul 23
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Considerentul D 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(D) întrucât ar trebui dezvoltată o abordare 
comunitară substanţială şi complementară, 
care să pună accentul pe măsuri de sprijin 
reciproce şi multiple, în domenii precum 
economia, mediul, ocuparea forţei de 
muncă şi politicile sociale;

(D) întrucât ar trebui dezvoltată o abordare 
comunitară substanţială şi complementară, 
care să pună accentul pe măsuri de sprijin 
reciproce şi multiple, în domenii precum 
economia, mediul, ocuparea forţei de 
muncă, politicile sociale şi 
antreprenoriatul;

Or. en
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Amendamentul 24
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Considerentul Da (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Da) întrucât forma de angajare de bază 
ar trebui să fie un loc de muncă stabil, cu 
normă întreagă;

Or. el

Amendamentul 25
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Considerentul E 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(E) întrucât rata şomajului în UE 27 a atins 
10% (2009), fiind egală cu cea din SUA şi 
este puţin probabil ca şomajul să ajungă la 
apogeu înainte de a doua jumătate a anului 
2010;

(E) întrucât rata şomajului în UE 27 a atins 
10% (2009), fiind egală cu cea din SUA, şi 
este puţin probabil ca şomajul să ajungă la 
apogeu înainte de a doua jumătate a anului 
2010, iar, în 2009, locurile de muncă 
temporare şi atipice au fost primele 
afectate;

Or. it

Amendamentul 26
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul E 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(E) întrucât rata şomajului în UE 27 a atins 
10% (2009), fiind egală cu cea din SUA şi 
este puţin probabil ca şomajul să ajungă la 
apogeu înainte de a doua jumătate a anului 
2010;

(E) întrucât rata şomajului în UE 27 a atins 
10% (2009) şi este puţin probabil ca 
şomajul să ajungă la apogeu înainte de a 
doua jumătate a anului 2010;
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Or. en

Amendamentul 27
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Considerentul E 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(E) întrucât rata şomajului în UE 27 a atins 
10% (2009), fiind egală cu cea din SUA şi 
este puţin probabil ca şomajul să ajungă la 
apogeu înainte de a doua jumătate a anului 
2010;

(E) întrucât rata şomajului în UE 27 a atins 
10% (2009), fiind egală cu cea din SUA şi 
este puţin probabil ca şomajul să ajungă la 
apogeu înainte de prima jumătate a anului 
2011;

Or. fr

Amendamentul 28
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Considerentul G 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(G) întrucât, în medie, între o cincime şi un 
sfert din numărul total al lucrătorilor 
europeni îşi schimbă locul de muncă în 
decursul unui an;

(G) întrucât, în medie, între o cincime şi un 
sfert din numărul total al lucrătorilor 
europeni îşi schimbă locul de muncă în 
decursul unui an sau se lansează ca 
întreprinzători independenţi;

Or. en

Amendamentul 29
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Considerentul H

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(H) întrucât rata de tranziţie între şomaj şi 
încadrarea în muncă este ridicată, o treime 

(H) întrucât rata de tranziţie între şomaj şi 
încadrarea în muncă este ridicată, o treime 
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din şomeri şi 10% din populaţia inactivă 
găsindu-şi un loc de muncă în decursul 
unui an;

din şomeri şi 10% din populaţia inactivă 
găsindu-şi un loc de muncă în decursul 
unui an, dar un mare număr de lucrători, 
mai ales cei cu un contract atipic, îşi pierd 
locurile de muncă fără a găsi altele noi;

Or. it

Amendamentul 30
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Considerentul H 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(H) întrucât rata de tranziţie între şomaj şi 
încadrarea în muncă este ridicată, o treime 
din şomeri şi 10% din populaţia inactivă 
găsindu-şi un loc de muncă în decursul 
unui an;

(H) întrucât rata de tranziţie între şomaj şi 
încadrarea în muncă este ridicată, o treime 
din şomeri şi 10% din populaţia inactivă 
găsindu-şi un loc de muncă în decursul 
unui an sau constituindu-se în 
întreprinzători independenţi;

Or. en

Amendamentul 31
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Considerentul I 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(I) întrucât în UE 27, 45% din numărul 
total al perioadelor de şomaj durează mai 
mult de un an, în comparaţie cu 
aproximativ 10% în SUA;

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul I 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(I) întrucât în UE 27, 45% din numărul 
total al perioadelor de şomaj durează mai 
mult de un an, în comparaţie cu 
aproximativ 10% în SUA;

(I) întrucât în UE 27, 45% din numărul 
total al perioadelor de şomaj durează mai 
mult de un an;

Or. en

Amendamentul 33
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Considerentul I 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(I) întrucât în UE 27, 45% din numărul 
total al perioadelor de şomaj durează mai 
mult de un an, în comparaţie cu 
aproximativ 10% în SUA;

(I) întrucât în UE 27, 45% din numărul 
total al perioadelor de şomaj durează mai 
mult de un an;

Or. it

Amendamentul 34
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Considerentul J 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(J) întrucât rotaţia forţei de muncă este mai 
ridicată în rândul femeilor decât al 
bărbaţilor (diferenţă de cinci puncte 
procentuale), precum şi în rândul 
lucrătorilor tineri (sub 24 de ani) şi scade 
pe măsură ce creşte nivelul de educaţie;

(J) întrucât rotaţia forţei de muncă este mai 
ridicată în rândul femeilor decât al
bărbaţilor (diferenţă de cinci puncte 
procentuale), precum şi în rândul 
lucrătorilor tineri (sub 24 de ani) şi scade 
pe măsură ce creşte nivelul de educaţie, 
ceea ce arată că schimbarea este mai 
adesea impusă decât aleasă şi este legată 
de contracte pe termen scurt, nesigure;

Or. fr
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Amendamentul 35
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Considerentul J 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(J) întrucât rotaţia forţei de muncă este mai 
ridicată în rândul femeilor decât al 
bărbaţilor (diferenţă de cinci puncte 
procentuale), precum şi în rândul 
lucrătorilor tineri (sub 24 de ani) şi scade 
pe măsură ce creşte nivelul de educaţie;

(J) întrucât rotaţia forţei de muncă este mai 
ridicată în rândul femeilor decât al 
bărbaţilor (diferenţă de cinci puncte 
procentuale), precum şi în rândul 
lucrătorilor tineri (sub 24 de ani) şi scade 
pe măsură ce creşte nivelul de educaţie, iar 
tinerii nu reuşesc de multe ori să găsească 
locuri de muncă care să corespundă
calificările lor universitare;

Or. it

Amendamentul 36
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ja (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ja) întrucât se estimează că unul din şase 
lucrători are responsabilităţi de îngrijire 
faţă de o rudă sau un prieten în vârstă sau 
aflat în întreţinerea sa;

Or. en

Amendamentul 37
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Considerentul K 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(K) întrucât în unele state membre s-a 
înregistrat o creştere a numărului de 
activităţi nedeclarate, fapt care ar putea 

(K) întrucât în unele state membre s-a 
înregistrat o creştere a numărului de 
activităţi nedeclarate, fapt care ar putea 
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duce la grave probleme economice, sociale 
şi politice;

duce la grave probleme economice (în 
special de ordin fiscal), sociale şi politice;

Or. fr

Amendamentul 38
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Considerentul L 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(L) întrucât evaluarea flexicurităţii este 
complexă şi abordarea holistică este 
esenţială, constând din combinarea şi 
interacţiunea a patru dimensiuni: 
dispoziţiile contractuale, învăţarea
continuă, politicile active pe piaţa muncii 
şi sistemele moderne de asigurări sociale;

(L) întrucât evaluarea flexicurităţii este 
complexă şi abordarea holistică este 
esenţială, în special în lumina 
modificărilor pe care actuala criză le 
poate induce şi în comportamentul 
întreprinderilor, incitându-le să se 
angajeze în raporturi de muncă din ce în 
ce mai puţin protejate şi extrem de 
precare;

Or. it

Amendamentul 39
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Considerentul L 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(L) întrucât evaluarea flexicurităţii este 
complexă şi abordarea holistică este 
esenţială, constând din combinarea şi 
interacţiunea a patru dimensiuni: 
dispoziţiile contractuale, învăţarea 
continuă, politicile active pe piaţa muncii şi
sistemele moderne de asigurări sociale;

(L) întrucât evaluarea flexicurităţii este 
complexă şi abordarea holistică este 
esenţială, constând din combinarea şi 
interacţiunea a cinci dimensiuni: 
dispoziţiile contractuale, învăţarea 
continuă, politicile active pe piaţa muncii, 
sistemele moderne de asigurări sociale şi 
antreprenoriatul;

Or. en
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Amendamentul 40
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Considerentul L 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(L) întrucât evaluarea flexicurităţii este 
complexă şi abordarea holistică este 
esenţială, constând din combinarea şi 
interacţiunea a patru dimensiuni: 
dispoziţiile contractuale, învăţarea 
continuă, politicile active pe piaţa muncii şi 
sistemele moderne de asigurări sociale;

(L) întrucât evaluarea flexicurităţii este 
complexă şi abordarea holistică este 
esenţială, combinând patru dimensiuni: 
dispoziţiile contractuale, învăţarea 
continuă, politicile active pe piaţa muncii şi 
sistemele de asigurări sociale, precum şi 
interacţiunile dintre acestea;

Or. fr

Amendamentul 41
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Considerentul M 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(M) întrucât, în cadrul politicilor privind 
ocuparea forţei de muncă, egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi trebuie să fie 
promovată în mod activ;

(M) întrucât, în cadrul politicilor privind 
ocuparea forţei de muncă, egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi, precum şi 
reconcilierea vieţii profesionale, educative 
şi de familie trebuie să fie promovate în 
mod activ;

Or. it

Amendamentul 42
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul M 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(M) întrucât, în cadrul politicilor privind 
ocuparea forţei de muncă, egalitatea de 

(M) întrucât, în cadrul politicilor privind 
ocuparea forţei de muncă, egalitatea de 
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şanse între femei şi bărbaţi trebuie să fie 
promovată în mod activ;

şanse între femei şi bărbaţi, precum şi 
principiile nediscriminării trebuie să fie 
promovate în mod activ;

Or. en

Amendamentul 43
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Considerentul M 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(M) întrucât, în cadrul politicilor privind 
ocuparea forţei de muncă, egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi trebuie să fie 
promovată în mod activ;

(M) întrucât, în cadrul politicilor privind 
ocuparea forţei de muncă, egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi, precum şi 
principiile nediscriminării trebuie să fie 
promovate în mod activ;

Or. en

Amendamentul 44
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Considerentul N 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(N) întrucât, deşi dialogul social s-a 
dezvoltat în diferite feluri în întreaga 
Europă, în ansamblu, dificultăţile 
economice şi financiare crescânde au dus
la intensificarea dialogurilor tripartite,

(N) întrucât, deşi dialogul social s-a 
dezvoltat în diferite feluri în întreaga 
Europă, în ansamblu, dificultăţile 
economice şi financiare crescânde ar 
trebui să ducă la intensificarea dialogurilor 
tripartite,

Or. it

Amendamentul 45
Thomas Händel

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

(Na) întrucât studii empirice recente 
privind pieţele muncii din UE au arătat că 
flexibilitatea ocupării forţei de muncă are 
efectul negativ cel mai puternic asupra 
şanselor de angajare, întrucât contractele 
de muncă flexibile (contractele marginale 
cu fracţiune de normă, munca prin agent 
de muncă temporară, contractele pe 
durată determinată, munca pe bază de 
proiect etc.) nu sunt legate numai de 
niveluri scăzute de protecţie socială şi 
venituri, ci şi de o lipsă a oportunităţilor 
de formare, de dezvoltare profesională şi 
de învăţare continuă, şi că, cu cât 
ocuparea forţei de muncă este mai 
flexibilă, cu atât aceasta este mai precară;

Or. en

Amendamentul 46
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Considerentul Na (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Na) întrucât tranziţia de la activitatea 
profesională la pensionare se efectuează 
din ce în ce mai treptat, persoanele de 
peste 60 de ani completându-şi adesea 
pensiile cu activităţi independente, iar 
cele sub 30 de ani apelând din ce în ce 
mai frecvent la statutul de lucrător 
independent, ca o modalitate de acces pe 
piaţa muncii, popularitatea spiritului 
antreprenorial fiind în creştere în rândul 
lucrătorilor tineri şi al femeilor;

Or. en
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Amendamentul 47
Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Considerentul Nb (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Nb) întrucât strategiile privind 
flexicuritatea puse în aplicare în UE nu 
şi-au ţinut promisiunea de a îmbunătăţi şi
securitatea; întrucât studiile empirice cu 
privire la reformele vizând flexicuritatea 
au arătat că relativ puţini angajaţi cu 
contracte flexibile au avut ceva de câştigat 
de pe urma pierderilor semnificative în 
materie de protecţie ale mult mai 
numeroşilor angajaţi în regim normal, 
astfel încât tendinţa medie generală a 
reformelor privind flexicuritatea este, în 
esenţă, negativă pentru majoritatea 
angajaţilor;

Or. en

Amendamentul 48
Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Considerentul Nc (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Nc) întrucât reuniunea informală a 
miniştrilor UE pentru ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale de la Berlin din 
19 ianuarie 2007 a concluzionat că 
„Europa are nevoie de eforturi sporite şi 
comune pentru a promova MUNCA DE 
CALITATE. MUNCA DE CALITATE 
înseamnă drepturile şi participarea 
angajaţilor, salarii echitabile, protecţia 
securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă, 
precum şi o organizare a muncii care 
protejează familia. Condiţiile bune şi 
corecte de muncă, precum şi o protecţie 
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socială adecvată sunt indispensabile 
pentru acceptarea Uniunii Europene de 
către cetăţenii săi;

Or. en

Amendamentul 49
Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Considerentul Nd (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Nd) întrucât conceptul de MUNCĂ DE 
CALITATE ar trebui să ofere o orientare 
fundamentală pentru următoarea fază a 
Strategiei europene privind ocuparea 
forţei de muncă;

Or. en

Amendamentul 50
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. invită Consiliul European de primăvară 
din 2010 să ofere orientări clare şi măsuri 
concrete pentru garantarea ocupării forţei 
de muncă şi crearea de oportunităţi de 
angajare în cadrul unei strategii ambiţioase 
UE 2020;

1. invită Consiliul European de primăvară 
din 2010 să ofere orientări clare şi măsuri 
concrete pentru garantarea ocupării forţei 
de muncă şi crearea de oportunităţi de 
angajare în cadrul unei strategii ambiţioase 
UE 2020 care să ţină seama de impactul 
crizei asupra economiei, producţiei, 
societăţii şi pieţei forţei de muncă;

Or. it
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Amendamentul 51
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. invită Consiliul European de primăvară 
din 2010 să ofere orientări clare şi măsuri 
concrete pentru garantarea ocupării forţei 
de muncă şi crearea de oportunităţi de 
angajare în cadrul unei strategii ambiţioase 
UE 2020;

1. invită Consiliul European de primăvară 
din 2010 să ofere orientări clare şi măsuri 
concrete pentru garantarea ocupării forţei 
de muncă şi crearea de locuri de muncă de 
înaltă calitate în cadrul unei strategii 
ambiţioase UE 2020;

Or. en

Amendamentul 52
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. invită Consiliul European de primăvară 
din 2010 să ofere orientări clare şi măsuri 
concrete pentru garantarea ocupării forţei 
de muncă şi crearea de oportunităţi de 
angajare în cadrul unei strategii ambiţioase 
UE 2020;

1. invită Consiliul European de primăvară 
din 2010 să ofere orientări clare şi măsuri 
concrete pentru garantarea ocupării forţei 
de muncă şi crearea de oportunităţi de 
angajare sustenabile pe termen lung în 
cadrul unei strategii ambiţioase UE 2020;

Or. el

Amendamentul 53
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. invită Consiliul European de primăvară 
din 2010 să ofere orientări clare şi măsuri 
concrete pentru garantarea ocupării forţei 
de muncă şi crearea de oportunităţi de 

1. invită Consiliul European de primăvară 
din 2010 să ofere orientări clare şi măsuri 
concrete pentru garantarea ocupării forţei 
de muncă şi a calităţii muncii şi crearea de 



PE439.982v01-00 24/112 AM\810189RO.doc

RO

angajare în cadrul unei strategii ambiţioase 
UE 2020;

oportunităţi de angajare sustenabile în 
cadrul unei strategii ambiţioase UE 2020;

Or. en

Amendamentul 54
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. invită Consiliul European de primăvară 
din 2010 să ofere orientări clare şi măsuri 
concrete pentru garantarea ocupării forţei 
de muncă şi crearea de oportunităţi de 
angajare în cadrul unei strategii ambiţioase 
UE 2020;

1. invită Consiliul European de primăvară 
din 2010 să ofere orientări clare şi măsuri 
concrete pentru garantarea ocupării forţei 
de muncă şi crearea de oportunităţi de
locuri de muncă de înaltă calitate în 
cadrul unei strategii ambiţioase UE 2020;

Or. fr

Amendamentul 55
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. invită Consiliul European de primăvară 
din 2010 să ofere orientări clare şi măsuri 
concrete pentru garantarea ocupării forţei 
de muncă şi crearea de oportunităţi de 
angajare în cadrul unei strategii ambiţioase 
UE 2020;

1. invită Consiliul European de primăvară 
din 2010 să ofere orientări clare şi măsuri 
concrete pentru garantarea muncii decente 
şi a ocupării forţei de muncă şi crearea de 
oportunităţi de angajare sustenabile în 
cadrul unei strategii ambiţioase UE 2020;

Or. en

Amendamentul 56
Birgit Sippel

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. invită Consiliul European de primăvară 
din 2010 să ofere orientări clare şi măsuri 
concrete pentru garantarea ocupării forţei 
de muncă şi crearea de oportunităţi de 
angajare în cadrul unei strategii ambiţioase 
UE 2020;

1. invită Consiliul European de primăvară 
din 2010 să ofere orientări clare şi măsuri 
concrete pentru garantarea ocupării forţei 
de muncă şi crearea de oportunităţi de 
angajare decente în cadrul unei strategii 
ambiţioase UE 2020;

Or. en

Amendamentul 57
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. (noile) tipuri de contract cu una sau 
mai multe dintre următoarele
caracteristici sunt clasificate drept 
contracte „atipice”: contracte pe durată 
determinată, cu fracţiune de normă 
pentru cel mult 20 de ore, munca 
temporară, contracte limitate cu fracţiune 
de normă. Munca atipică include, de 
exemplu, munca cu fracţiune de normă, 
munca ocazională, muncă temporară, 
munca în temeiul unor contracte de 
muncă pe durată determinată, activitatea 
autonomă, munca independentă, munca 
la domiciliu şi munca la distanţă.

Or. de

Amendamentul 58
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. metoda deschisă de coordonare, în 
forma sa actuală, s-a dovedit a fi 
inadecvată şi va trebui, aşadar, să fie 
revizuită şi reorganizată pentru a deveni 
mai eficientă;

Or. el

Amendamentul 59
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. invită Comisia să continue eforturile 
făcute de Misiunea pentru flexicuritate de 
a asista statele membre în promovarea 
principiilor de flexicuritate şi subliniază 
că învăţarea reciprocă şi schimbul de 
bune practici, ca şi metoda deschisă de 
coordonare sunt instrumente esenţiale 
pentru a coordona diferitele moduri de 
derulare ale politicilor statelor membre;

eliminat

Or. it

Amendamentul 60
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. invită Comisia să continue eforturile 
făcute de Misiunea pentru flexicuritate de 
a asista statele membre în promovarea 
principiilor de flexicuritate şi subliniază că 
învăţarea reciprocă şi schimbul de bune 
practici, ca şi metoda deschisă de 
coordonare sunt instrumente esenţiale 
pentru a coordona diferitele moduri de 

2. subliniază că învăţarea reciprocă şi 
schimbul de bune practici, ca şi metoda 
deschisă de coordonare sunt instrumente 
esenţiale pentru a coordona diferitele 
moduri de derulare ale politicilor statelor 
membre;
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derulare ale politicilor statelor membre;

Or. fr

Amendamentul 61
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. invită Comisia să continue eforturile 
făcute de Misiunea pentru flexicuritate de a 
asista statele membre în promovarea 
principiilor de flexicuritate şi subliniază că 
învăţarea reciprocă şi schimbul de bune 
practici, ca şi metoda deschisă de 
coordonare sunt instrumente esenţiale 
pentru a coordona diferitele moduri de 
derulare ale politicilor statelor membre;

2. invită Comisia să continue eforturile 
făcute de Misiunea pentru flexicuritate de a 
asista statele membre în promovarea 
principiilor de flexicuritate şi subliniază că 
învăţarea reciprocă şi schimbul de bune 
practici sunt instrumente esenţiale pentru a 
coordona diferitele moduri de derulare ale 
politicilor statelor membre;

Or. en

Amendamentul 62
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 2 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. invită Comisia să continue eforturile 
făcute de Misiunea pentru flexicuritate de a 
asista statele membre în promovarea 
principiilor de flexicuritate şi subliniază că 
învăţarea reciprocă şi schimbul de bune 
practici, ca şi metoda deschisă de 
coordonare sunt instrumente esenţiale 
pentru a coordona diferitele moduri de 
derulare ale politicilor statelor membre;

2. invită Comisia să continue eforturile 
făcute de Misiunea pentru flexicuritate de a 
asista statele membre în promovarea 
principiilor de flexicuritate şi subliniază că 
învăţarea reciprocă şi schimbul de bune 
practici, ca şi metoda deschisă de 
coordonare sunt instrumente esenţiale 
pentru a coordona diferitele moduri de 
derulare ale politicilor statelor membre; cu 
toate acestea, constată că, în vederea 
punerii în aplicare cu succes a planurilor 
de acţiune convenite, statele membre 
trebuie să fie încurajate în mod eficace să 
îşi asume metoda deschisă de coordonare;
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Or. en

Amendamentul 63
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. salută larga varietate de tradiţii de 
muncă, forme contractuale şi modele 
antreprenoriale existente pe pieţele muncii;

3. observă larga varietate de tradiţii de 
muncă, forme contractuale şi modele 
antreprenoriale existente pe pieţele muncii;

Or. en

Amendamentul 64
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. salută larga varietate de tradiţii de 
muncă, forme contractuale şi modele 
antreprenoriale existente pe pieţele muncii;

3. salută larga varietate de tradiţii de 
muncă şi modele antreprenoriale existente 
pe pieţele muncii;

Or. en

Amendamentul 65
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. salută larga varietate de tradiţii de 
muncă, forme contractuale şi modele 
antreprenoriale existente pe pieţele muncii;

3. salută larga varietate de tradiţii de 
muncă şi modele antreprenoriale existente 
pe pieţele muncii;

Or. it
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Amendamentul 66
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. salută larga varietate de tradiţii de 
muncă, forme contractuale şi modele 
antreprenoriale existente pe pieţele muncii;

3. salută larga varietate de tradiţii de 
muncă, forme contractuale şi modele 
antreprenoriale existente pe pieţele muncii 
şi recomandă adoptarea unei abordări de 
jos în sus în dezvoltarea de noi strategii 
pentru ocuparea forţei de muncă, astfel 
încât să se faciliteze dialogul şi implicarea
administraţiei politice şi sociale la toate 
nivelurile;

Or. it

Amendamentul 67
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 3 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. salută larga varietate de tradiţii de 
muncă, forme contractuale şi modele 
antreprenoriale existente pe pieţele muncii;

3. salută larga varietate de tradiţii de 
muncă, forme contractuale şi modele 
antreprenoriale existente pe pieţele muncii, 
evidenţiind necesitatea, în acest cadru al 
diversităţii, de a acorda prioritate 
protejării modelului european şi 
drepturilor de muncă consacrate;

Or. el

Amendamentul 68
Elizabeth Lynne

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

3a. invită Comisia şi statele membre să 
recunoască şi să sprijine poziţia specială a 
lucrătorilor independenţi care reprezintă 
o forţă vitală în redresarea economică, să 
trateze persoanele care desfăşoară o 
activitate profesională independentă ca 
subset unic de micro-întreprinderi, spre 
deosebire de „lucrătorii atipici”, să 
minimizeze obligaţiile de natură 
reglementară şi să ia măsuri speciale 
pentru a promova învăţarea continuă 
pentru acest grup;

Or. en

Amendamentul 69
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. subliniază importanţa muncii 
independente, în special pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii, şi 
subliniază importanţa structurilor de 
activitate autonomă, cu caracteristicile lor 
specifice; subliniază că termenul 
„activitate autonomă” desemnează doar 
apartenenţa la o anumită ocupaţie
calificată, care poate fi, de asemenea, 
desfăşurată în mod independent;

Or. de

Amendamentul 70
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea
protecţiei lucrătorilor angrenaţi în forme 
atipice de ocupare a forţei de muncă; 
clarificarea situaţiei muncii dependente; 
luarea de măsuri împotriva muncii 
nedeclarate şi facilitarea tranziţiei între 
diferite situaţii de ocupare a forţei de 
muncă şi de şomaj;

4. consideră că toate persoanele care 
muncesc, indiferent de statutul lor 
profesional exact, ar trebui să beneficieze 
de un set de drepturi de bază; recomandă 
ca priorităţile pentru reforma legislaţiei 
muncii, acolo unde este necesară, să se 
concentreze în special asupra extinderii 
protecţiei lucrătorilor angrenaţi în forme 
atipice de ocupare a forţei de muncă, 
facilitării tranziţiei de la contracte de 
muncă atipice la contracte de muncă 
permanente;

Or. en

Amendamentul 71
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea protecţiei 
lucrătorilor angrenaţi în forme atipice de 
ocupare a forţei de muncă; clarificarea 
situaţiei muncii dependente; luarea de 
măsuri împotriva muncii nedeclarate şi 
facilitarea tranziţiei între diferite situaţii de 
ocupare a forţei de muncă şi de şomaj;

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea protecţiei 
lucrătorilor angrenaţi în forme atipice de 
ocupare a forţei de muncă, situaţii în care 
este posibilă utilizarea acestor tipuri de 
contracte; gruparea contractelor atipice 
în aceeaşi clasă, în scopul simplificării; 
clarificarea situaţiei muncii dependente; 
luarea de măsuri împotriva muncii 
nedeclarate şi facilitarea tranziţiei între 
diferite situaţii de ocupare a forţei de 
muncă şi de şomaj;

Or. fr

Amendamentul 72
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea protecţiei 
lucrătorilor angrenaţi în forme atipice de 
ocupare a forţei de muncă; clarificarea 
situaţiei muncii dependente; luarea de 
măsuri împotriva muncii nedeclarate şi 
facilitarea tranziţiei între diferite situaţii de 
ocupare a forţei de muncă şi de şomaj;

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea urgentă a
protecţiei lucrătorilor angrenaţi în forme 
atipice de ocupare a forţei de muncă; 
clarificarea situaţiei muncii dependente; 
luarea de măsuri împotriva muncii 
nedeclarate; problema externalizării, care 
conduce la o falsă activitate autonomă, 
după cum s-a arătat în studiul Perulli al 
PE (2003), şi facilitarea tranziţiei între 
diferite situaţii de ocupare a forţei de 
muncă şi de şomaj;

Or. en

Amendamentul 73
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea protecţiei 
lucrătorilor angrenaţi în forme atipice de 
ocupare a forţei de muncă; clarificarea 
situaţiei muncii dependente; luarea de 
măsuri împotriva muncii nedeclarate şi 
facilitarea tranziţiei între diferite situaţii de 
ocupare a forţei de muncă şi de şomaj;

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea protecţiei 
lucrătorilor angrenaţi în forme atipice de 
ocupare a forţei de muncă; clarificarea 
situaţiei muncii dependente; luarea de 
măsuri împotriva muncii nedeclarate şi 
facilitarea tranziţiei între diferite situaţii de 
ocupare a forţei de muncă şi de şomaj, prin 
promovarea unor forme active şi pasive de 
ocupare a forţei de muncă, cum ar fi 
indemnizaţii speciale de muncă, învăţarea 
continuă, reconversia profesională şi 
formarea profesională la locul de muncă;

Or. el
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Amendamentul 74
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea protecţiei 
lucrătorilor angrenaţi în forme atipice de 
ocupare a forţei de muncă; clarificarea 
situaţiei muncii dependente; luarea de 
măsuri împotriva muncii nedeclarate şi 
facilitarea tranziţiei între diferite situaţii de 
ocupare a forţei de muncă şi de şomaj;

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea protecţiei 
lucrătorilor angrenaţi în forme atipice de 
ocupare a forţei de muncă; clarificarea 
situaţiei muncii dependente; luarea de 
măsuri împotriva muncii nedeclarate; 
sprijinul în favoarea creării de noi locuri 
de muncă, inclusiv locuri de muncă 
reglementate de contracte de muncă 
atipice şi facilitarea tranziţiei între diferite 
situaţii de ocupare a forţei de muncă şi de 
şomaj;

Or. en

Amendamentul 75
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea protecţiei 
lucrătorilor angrenaţi în forme atipice de 
ocupare a forţei de muncă; clarificarea 
situaţiei muncii dependente; luarea de 
măsuri împotriva muncii nedeclarate şi 
facilitarea tranziţiei între diferite situaţii de 
ocupare a forţei de muncă şi de şomaj;

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea protecţiei 
lucrătorilor angrenaţi în forme atipice de 
ocupare a forţei de muncă; clarificarea 
situaţiei muncii dependente; luarea de 
măsuri împotriva muncii nedeclarate; 
măsuri de încurajare a persoanelor care 
desfăşoară o activitate profesională 
independentă şi facilitarea tranziţiei între 
diferite situaţii de ocupare a forţei de 
muncă şi de şomaj;
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Or. en

Amendamentul 76
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea protecţiei 
lucrătorilor angrenaţi în forme atipice de 
ocupare a forţei de muncă; clarificarea 
situaţiei muncii dependente; luarea de 
măsuri împotriva muncii nedeclarate şi 
facilitarea tranziţiei între diferite situaţii de 
ocupare a forţei de muncă şi de şomaj;

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea protecţiei 
lucrătorilor angrenaţi în forme atipice de 
ocupare a forţei de muncă; crearea 
sustenabilă de raporturi de muncă 
normale; clarificarea situaţiei muncii 
dependente; luarea de măsuri împotriva 
muncii nedeclarate şi facilitarea tranziţiei 
între diferite situaţii de ocupare a forţei de 
muncă şi de şomaj;

Or. de

Amendamentul 77
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea protecţiei 
lucrătorilor angrenaţi în forme atipice de 
ocupare a forţei de muncă; clarificarea 
situaţiei muncii dependente; luarea de 
măsuri împotriva muncii nedeclarate şi 
facilitarea tranziţiei între diferite situaţii de 
ocupare a forţei de muncă şi de şomaj;

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea protecţiei 
lucrătorilor angrenaţi în forme atipice de 
ocupare a forţei de muncă; clarificarea 
situaţiei muncii dependente, incluzând 
măsuri preventive în ceea ce priveşte
sănătatea şi siguranţa lucrătorilor atipici; 
luarea de măsuri împotriva muncii 
nedeclarate şi facilitarea tranziţiei între 
diferite situaţii de ocupare a forţei de 
muncă şi de şomaj;
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Or. en

Amendamentul 78
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea protecţiei 
lucrătorilor angrenaţi în forme atipice de 
ocupare a forţei de muncă; clarificarea 
situaţiei muncii dependente; luarea de 
măsuri împotriva muncii nedeclarate şi 
facilitarea tranziţiei între diferite situaţii de 
ocupare a forţei de muncă şi de şomaj;

4. recomandă ca priorităţile pentru reforma 
legislaţiei muncii, acolo unde este 
necesară, să se concentreze asupra 
următoarelor aspecte: extinderea protecţiei 
lucrătorilor angrenaţi în forme atipice de 
ocupare a forţei de muncă; clarificarea 
situaţiei muncii dependente; luarea de 
măsuri împotriva muncii nedeclarate şi 
facilitarea tranziţiei între diferite situaţii de 
ocupare a forţei de muncă şi de şomaj şi 
consolidarea raporturilor standard de 
muncă;

Or. de

Amendamentul 79
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. ia act de distincţia făcută de către 
Fundaţia Europeană pentru 
Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de 
Muncă între raporturile de muncă atipice 
şi cele foarte atipice. Consideră că multe 
forme de raporturi de muncă atipice sunt 
opţiuni importante pentru persoanele care 
au responsabilităţi de îngrijire, pentru 
studenţi şi alte persoane care se bazează 
pe contracte pe termen scurt şi pe lucrul 
cu fracţiune de normă, de exemplu, 
pentru a câştiga un venit suplimentar. În 
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timp ce este vital ca lucrătorii angajaţi în 
raporturi de muncă atipice să aibă 
drepturi minime şi să fie protejaţi de 
exploatare, consideră că este vital ca orice 
nouă legislaţie să fie proporţională, să se 
dovedească a fi necesară în conformitate 
cu cele mai recente cercetări şi să facă 
obiectul unei evaluări cuprinzătoare de 
impact, care să cuprindă criterii sociale;

Or. en

Amendamentul 80
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. încurajează clarificarea situaţiei 
locurilor de muncă dependente şi invită 
Comisia să dezvolte orientări clare cu 
privire la domeniul de aplicare a 
raportului de muncă, aşa cum propune
OIM în recomandările sale din 2006;

Or. en

Amendamentul 81
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. salută introducerea de către unele 
state membre a unor dispoziţii care permit 
angajaţilor cu responsabilităţi de îngrijire 
să îşi reconcilieze aceste responsabilităţi 
cu un regim mai flexibil de lucru; invită 
Comisia şi statele membre să sprijine în 
mod activ la locul de muncă persoanele 
care au responsabilităţi de îngrijire prin 
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condiţii de lucru flexibile, inclusiv dreptul 
la concediu, program de lucru flexibil, 
lucru cu fracţiune de normă şi la 
domiciliu, care să permită mai multor 
astfel de persoane să rămână sau să 
revină la locuri de muncă plătite în toate 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 82
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. încurajează statele membre să dezvolte 
noi modalităţi de acces la locuri de muncă 
prin elaborarea unor noi dispoziţii de 
legislaţie a muncii acoperind, de exemplu, 
„munca la distanţă”, contractele „cu scop 
determinat” şi contractele „de tip 
misiune”;

5. încurajează statele membre să 
promoveze tranziţia către locuri de muncă 
de calitate, productive şi care să aducă 
satisfacţii;

Or. en

Amendamentul 83
Ole Christensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. încurajează statele membre să dezvolte 
noi modalităţi de acces la locuri de muncă 
prin elaborarea unor noi dispoziţii de 
legislaţie a muncii acoperind, de exemplu, 
„munca la distanţă”, contractele „cu scop 
determinat” şi contractele „de tip 
misiune”;

5. încurajează statele membre să dezvolte 
dispoziţii de legislaţie a muncii care 
garantează efectiv drepturile persoanelor 
angajate în forme atipice de muncă şi 
care se asigură că formele atipice de 
muncă nu sunt utilizate pentru a elimina 
formele tradiţionale de muncă;

Or. da
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Amendamentul 84
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. încurajează statele membre să dezvolte 
noi modalităţi de acces la locuri de muncă 
prin elaborarea unor noi dispoziţii de 
legislaţie a muncii acoperind, de exemplu, 
„munca la distanţă”, contractele „cu scop 
determinat” şi contractele „de tip misiune”;

5. încurajează statele membre să dezvolte 
noi modalităţi de acces la locuri de muncă 
prin elaborarea unor noi dispoziţii de 
legislaţie a muncii acoperind, de exemplu, 
„munca la distanţă”, contractele „cu scop 
determinat” şi contractele „de tip misiune”; 
Acordul-cadru privind munca la distanţă, 
semnat de partenerii sociali europeni în 
iulie 2002, ar trebui să fie aplicat şi luat 
în considerare aici;

Or. de

Amendamentul 85
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. încurajează statele membre să dezvolte
noi modalităţi de acces la locuri de muncă 
prin elaborarea unor noi dispoziţii de 
legislaţie a muncii acoperind, de exemplu, 
„munca la distanţă”, contractele „cu scop 
determinat” şi contractele „de tip misiune”;

5. încurajează statele membre care 
dezvoltă noi modalităţi de acces la locuri 
de muncă prin elaborarea unor noi 
dispoziţii de legislaţie a muncii acoperind, 
de exemplu, „munca la distanţă”, 
contractele „cu scop determinat” şi 
contractele „de tip misiune” să garanteze 
în permanenţă egalitatea de tratament în 
raport cu lucrătorii care beneficiază de 
contracte standard cu normă întreagă;

Or. en
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Amendamentul 86
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. încurajează statele membre să dezvolte 
noi modalităţi de acces la locuri de muncă 
prin elaborarea unor noi dispoziţii de 
legislaţie a muncii acoperind, de exemplu, 
„munca la distanţă”, contractele „cu scop 
determinat” şi contractele „de tip misiune”;

5. încurajează statele membre să dezvolte 
noi modalităţi de acces la locuri de muncă 
prin elaborarea unor noi dispoziţii de 
legislaţie a muncii acoperind, de exemplu, 
„munca la distanţă”, contractele „cu scop 
determinat” şi contractele „de tip misiune”, 
în condiţiile unui nivel maxim de protecţie 
a lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 87
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. încurajează statele membre să dezvolte 
noi modalităţi de acces la locuri de muncă 
prin elaborarea unor noi dispoziţii de 
legislaţie a muncii acoperind, de exemplu, 
„munca la distanţă”, contractele „cu scop 
determinat” şi contractele „de tip misiune”;

5. încurajează statele membre să dezvolte 
noi modalităţi de acces la locuri de muncă 
prin elaborarea unor noi dispoziţii de 
legislaţie a muncii acoperind, de exemplu, 
„munca la distanţă”, „munca pe bază de 
contract de activitate independentă”,
contractele „cu scop determinat” şi 
contractele „de tip misiune”;

Or. fr

Amendamentul 88
Ole Christensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. recomandă ca lucrătorii cu contracte 
atipice să facă obiectul directivelor UE 
existente care acoperă categoriile de 
lucrători din cadrul UE, inclusiv 
„Directiva privind timpul de lucru” 
(1993/104/CE), „Directiva privind munca 
prin agent de muncă temporară” 
(2008/104/EC), „Directiva privind munca 
pe fracţiune de normă” (1997/81/EC) şi 
„Directiva Consiliului privind acordul-
cadru cu privire la munca pe durată 
determinată” (1999/70/CE);

Or. da

Amendamentul 89
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. observă că creşterea proporţiei 
contractelor atipice are o puternică 
dimensiune de gen şi intergeneraţională, 
deoarece femeile, lucrătorii în vârstă şi cei 
tineri sunt reprezentaţi în mod 
disproporţionat în munca atipică; invită 
statele membre şi Comisia să combată şi 
să monitorizeze aceste dezechilibru;

6. observă că creşterea proporţiei 
contractelor atipice are o puternică 
dimensiune de gen şi intergeneraţională, 
deoarece femeile, lucrătorii în vârstă şi cei 
tineri sunt reprezentaţi în munca atipică;

Or. en

Amendamentul 90
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. observă că creşterea proporţiei 6. observă că creşterea proporţiei 
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contractelor atipice are o puternică 
dimensiune de gen şi intergeneraţională, 
deoarece femeile, lucrătorii în vârstă şi cei 
tineri sunt reprezentaţi în mod 
disproporţionat în munca atipică; invită 
statele membre şi Comisia să combată şi să 
monitorizeze aceste dezechilibru;

contractelor atipice are o puternică 
dimensiune de gen şi intergeneraţională, 
deoarece femeile, lucrătorii în vârstă şi cei 
tineri sunt reprezentaţi în mod 
disproporţionat în munca atipică; invită 
statele membre şi Comisia să monitorizeze 
acest dezechilibru;

Or. en

Amendamentul 91
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. observă că creşterea proporţiei 
contractelor atipice are o puternică 
dimensiune de gen şi intergeneraţională, 
deoarece femeile, lucrătorii în vârstă şi cei 
tineri sunt reprezentaţi în mod 
disproporţionat în munca atipică; invită 
statele membre şi Comisia să combată şi să 
monitorizeze aceste dezechilibru;

6. observă că creşterea proporţiei 
contractelor atipice are o puternică 
dimensiune de gen şi intergeneraţională, 
deoarece femeile, lucrătorii în vârstă şi cei 
tineri sunt reprezentaţi în mod 
disproporţionat în munca atipică; invită 
statele membre şi Comisia să combată şi să 
monitorizeze acest dezechilibru; de 
asemenea, invită Comisia şi statele 
membre să se asigure că recurgerea la 
aceste contracte nu serveşte la ascunderea 
muncii desfăşurate în condiţii ilegale, ci 
mai degrabă la promovarea, prin 
schimbul de competenţe, a tranziţiei
tinerilor şi a şomerilor către integrarea 
efectivă în lumea muncii, prin punerea la 
dispoziţia întreprinderilor europene a 
unui cadru de flexibilitate şi de securitate 
care să consolideze competitivitatea 
acestora;

Or. it
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Amendamentul 92
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. observă că creşterea proporţiei 
contractelor atipice are o puternică 
dimensiune de gen şi intergeneraţională, 
deoarece femeile, lucrătorii în vârstă şi cei 
tineri sunt reprezentaţi în mod 
disproporţionat în munca atipică; invită 
statele membre şi Comisia să combată şi să 
monitorizeze aceste dezechilibru;

6. observă că creşterea proporţiei 
contractelor atipice are o puternică 
dimensiune de gen şi intergeneraţională, 
deoarece femeile, lucrătorii în vârstă şi cei 
tineri sunt reprezentaţi în mod 
disproporţionat în munca atipică; invită 
statele membre şi Comisia să combată şi să 
monitorizeze acest dezechilibru prin 
facilitarea tranziţiei către contracte de 
muncă permanente şi, în special, prin 
promovarea unor măsuri de reconciliere a 
vieţii profesionale, vieţii de familie şi vieţii
private, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru 
femei;

Or. en

Amendamentul 93
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. observă că creşterea proporţiei 
contractelor atipice are o puternică 
dimensiune de gen şi intergeneraţională, 
deoarece femeile, lucrătorii în vârstă şi cei 
tineri sunt reprezentaţi în mod 
disproporţionat în munca atipică; invită 
statele membre şi Comisia să combată şi să 
monitorizeze aceste dezechilibru;

6. observă că creşterea proporţiei 
contractelor atipice are o puternică 
dimensiune de gen şi intergeneraţională, 
deoarece femeile, lucrătorii în vârstă şi cei 
tineri sunt reprezentaţi în mod
disproporţionat în munca atipică; invită 
statele membre şi Comisia să cerceteze 
motivele acestei tendinţe, să ia măsuri 
adecvate şi orientate în domeniile 
relevante pentru a combate acest
dezechilibru şi să monitorizeze reuşita 
măsurilor respective;

Or. de
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Amendamentul 94
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. observă că creşterea proporţiei 
contractelor atipice are o puternică 
dimensiune de gen şi intergeneraţională, 
deoarece femeile, lucrătorii în vârstă şi cei 
tineri sunt reprezentaţi în mod 
disproporţionat în munca atipică; invită 
statele membre şi Comisia să combată şi să 
monitorizeze aceste dezechilibru;

6. observă că creşterea proporţiei 
contractelor atipice are o puternică 
dimensiune de gen şi intergeneraţională, 
deoarece femeile, lucrătorii în vârstă şi cei 
tineri sunt reprezentaţi în mod 
disproporţionat în munca atipică; invită 
statele membre şi Comisia să combată şi să 
monitorizeze acest dezechilibru, în special 
printr-un accent sporit pe dialogul social 
cu reprezentanţii lucrătorilor din cadrul 
întreprinderilor;

Or. fr

Amendamentul 95
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. observă că creşterea proporţiei 
contractelor atipice are o puternică 
dimensiune de gen şi intergeneraţională, 
deoarece femeile, lucrătorii în vârstă şi cei 
tineri sunt reprezentaţi în mod 
disproporţionat în munca atipică; invită 
statele membre şi Comisia să combată şi să 
monitorizeze aceste dezechilibru;

6. observă că creşterea proporţiei 
contractelor atipice are o puternică 
dimensiune de gen şi intergeneraţională, 
deoarece femeile, lucrătorii în vârstă şi cei 
tineri sunt reprezentaţi în mod 
disproporţionat în munca atipică; observă 
că unele sectoare sunt într-o situaţie mai 
rea decât altele, întrucât unele sectoare 
sunt teatrul unor schimbări structurale 
mai rapide şi mai dramatice; invită statele 
membre şi Comisia să combată şi să 
monitorizeze acest dezechilibru;

Or. en
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Amendamentul 96
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 6 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. observă că creşterea proporţiei 
contractelor atipice are o puternică 
dimensiune de gen şi intergeneraţională, 
deoarece femeile, lucrătorii în vârstă şi cei 
tineri sunt reprezentaţi în mod 
disproporţionat în munca atipică; invită 
statele membre şi Comisia să combată şi 
să monitorizeze aceste dezechilibru;

6. observă că creşterea proporţiei 
contractelor atipice are o puternică 
dimensiune de gen şi intergeneraţională, 
deoarece femeile, lucrătorii în vârstă şi cei 
tineri sunt reprezentaţi în mod 
disproporţionat în munca atipică; invită 
statele membre şi Comisia să ia măsuri 
practice pentru a combate şi a monitoriza
acest dezechilibru. Rezultatele acestor 
măsuri ar trebui monitorizate şi publicate 
cu regularitate;

Or. de

Amendamentul 97
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. invită statele membre să pună în 
aplicare Directiva 97/81/CE şi Directiva
99/70/CE;

7. invită statele membre să asigure o mai 
bună punere în aplicare a Directivei 
97/81/CE şi a Directivei 99/70/CE, având 
în vedere în special principiul 
fundamental al nediscriminării; 
subliniază importanţa formării şi învăţării 
continue pentru a facilita tranziţiile 
profesionale, ceea ce este important în 
special pentru lucrătorii cu contracte pe 
durată determinată;

Or. en
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Amendamentul 98
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. invită statele membre să pună în aplicare 
Directiva 97/81/CE şi Directiva 99/70/CE;

7. invită statele membre să pună în aplicare 
Directiva 97/81/CE cu privire la munca pe 
fracţiune de normă şi Directiva 99/70/CE 
cu privire la munca pe durată 
determinată;

Or. en

Amendamentul 99
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. subliniază faptul că recurgerea la 
forme atipice de muncă ar trebui să fie o 
alegere personală şi nu o impunere 
dictată de bariere din ce în ce mai 
numeroase la accesul pe piaţa forţei de 
muncă pentru diferite grupuri sau de 
lipsa de locuri de muncă de calitate 
disponibile; contractele atipice adaptate 
individual oferite de către întreprinderile 
sociale de integrare în muncă pot fi o 
opţiune în special pentru lucrătorii 
defavorizaţi din mai multe puncte de 
vedere, deoarece asigură realizarea unui 
prim pas în câmpul muncii;

Or. en

Amendamentul 100
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. subliniază faptul că recurgerea la
forme atipice de muncă ar trebui să fie o 
alegere personală şi nu o impunere 
dictată de bariere din ce în ce mai 
numeroase la accesul pe piaţa forţei de 
muncă sau de lipsa de locuri de muncă de 
calitate disponibile;

Or. en

Amendamentul 101
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. salută adoptarea Directivei 2008/104/CE 
şi solicită punerea ei rapidă în aplicare;

8. salută adoptarea Directivei 2008/104/CE 
privind munca prin agent de muncă 
temporară şi solicită punerea ei rapidă în 
aplicare;

Or. en

Amendamentul 102
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. subliniază că formele atipice de muncă 
trebuie să fie însoţite de sprijinirea 
lucrătorilor care se găsesc în situaţia de 
tranziţie de la un loc de muncă sau statut 
ocupaţional la altul;

9. ia act de faptul că formele atipice de 
muncă trebuie să ofere prin contract 
lucrătorilor dreptul la un curs de formare 
şi subliniază că formele atipice de muncă 
pot să constituie o oportunitate, dacă sunt 
protejate în mod corespunzător şi includ 
un sprijin pentru tranziţia către un loc de 
muncă stabil şi protejat, dar trebuie să fie 
însoţite de sprijinirea lucrătorilor care se 



AM\810189RO.doc 47/112 PE439.982v01-00

RO

găsesc în situaţia de tranziţie de la un loc 
de muncă sau statut ocupaţional la altul;

Or. it

Amendamentul 103
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. subliniază că formele atipice de muncă 
trebuie să fie însoţite de sprijinirea 
lucrătorilor care se găsesc în situaţia de 
tranziţie de la un loc de muncă sau statut 
ocupaţional la altul;

9. subliniază că formele atipice de muncă 
trebuie să fie însoţite de sprijinirea 
lucrătorilor care se găsesc în situaţia de 
tranziţie de la un loc de muncă sau statut 
ocupaţional la altul sau care îşi 
lansează/dezvoltă o activitate 
independentă;

Or. en

Amendamentul 104
Birgit Sippel

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. subliniază că formele atipice de muncă 
trebuie să fie însoţite de sprijinirea 
lucrătorilor care se găsesc în situaţia de 
tranziţie de la un loc de muncă sau statut 
ocupaţional la altul;

9. subliniază că formele atipice de muncă 
trebuie să fie însoţite de sprijinirea 
lucrătorilor care se găsesc în situaţia de 
tranziţie de la un loc de muncă sau statut 
ocupaţional la altul; regretă că acest 
aspect a fost adesea neglijat în 
detrimentul lucrătorilor afectaţi;

Or. en
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Amendamentul 105
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. subliniază că formele atipice de muncă 
trebuie să fie însoţite de sprijinirea 
lucrătorilor care se găsesc în situaţia de 
tranziţie de la un loc de muncă sau statut 
ocupaţional la altul;

9. subliniază că formele atipice de muncă 
trebuie să fie însoţite de sprijinirea 
lucrătorilor care se găsesc în situaţia de 
tranziţie de la un loc de muncă sau statut 
ocupaţional la altul, întrucât ar trebui 
acordat un sprijin în special în domeniul 
asigurărilor sociale, iar drepturile 
lucrătorilor ar trebui să fie aplicate prin 
analogie;

Or. en

Amendamentul 106
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. subliniază că formele atipice de muncă 
trebuie să fie însoţite de sprijinirea 
lucrătorilor care se găsesc în situaţia de 
tranziţie de la un loc de muncă sau statut 
ocupaţional la altul;

9. subliniază că formele atipice de muncă 
trebuie să fie însoţite de sprijinirea 
lucrătorilor care se găsesc în situaţia de 
tranziţie de la un loc de muncă sau statut 
ocupaţional la altul, prin intermediul unor 
politici orientate şi active de ocupare a 
forţei de muncă;

Or. el

Amendamentul 107
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. încurajează statele membre să dezvolte 10. încurajează statele membre să dezvolte 
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politici de intervenţie activă prin care să le 
ofere lucrătorilor care reintră pe piaţa 
muncii dreptul la sprijin individual pentru 
perioada de timp strict necesară pentru a-şi 
spori şansele de angajare prin formare şi 
recalificare; şomerii ar trebui să reintre pe 
piaţa muncii rapid, chiar dacă contractele 
lor sunt atipice, cel mai important aspect 
fiind de a menţine oamenii pe piaţa 
muncii;

politici de intervenţie activă prin care să le 
ofere lucrătorilor care reintră pe piaţa 
muncii dreptul la sprijin individual pentru 
perioada de timp strict necesară pentru a-şi 
spori şansele de angajare prin formare şi 
recalificare;

Or. en

Amendamentul 108
Georges Bach

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. încurajează statele membre să dezvolte 
politici de intervenţie activă prin care să le 
ofere lucrătorilor care reintră pe piaţa 
muncii dreptul la sprijin individual pentru 
perioada de timp strict necesară pentru a-şi 
spori şansele de angajare prin formare şi 
recalificare; şomerii ar trebui să reintre pe 
piaţa muncii rapid, chiar dacă contractele 
lor sunt atipice, cel mai important aspect 
fiind de a menţine oamenii pe piaţa 
muncii;

10. consideră că obiectivul cel mai 
important este acela de a menţine 
lucrătorii pe piaţa forţei de muncă; 
încurajează statele membre să dezvolte 
politici de intervenţie activă prin care să le 
ofere lucrătorilor care reintră pe piaţa 
muncii dreptul la sprijin individual pentru 
perioada de timp strict necesară pentru a-şi 
spori şansele de angajare prin formare şi 
recalificare; şomerii ar trebui să reintre pe 
piaţa muncii rapid, chiar dacă contractele 
lor sunt atipice;

Or. fr

Amendamentul 109
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. încurajează statele membre să dezvolte 
politici de intervenţie activă prin care să le 

10. încurajează statele membre să dezvolte 
politici de intervenţie activă prin care să le 
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ofere lucrătorilor care reintră pe piaţa 
muncii dreptul la sprijin individual pentru 
perioada de timp strict necesară pentru a-şi 
spori şansele de angajare prin formare şi 
recalificare; şomerii ar trebui să reintre pe 
piaţa muncii rapid, chiar dacă contractele 
lor sunt atipice, cel mai important aspect
fiind de a menţine oamenii pe piaţa muncii;

ofere lucrătorilor care reintră pe piaţa 
muncii dreptul la sprijin individual pentru 
perioada de timp necesară pentru a-şi spori 
şansele de angajare prin formare şi 
recalificare; şomerii ar trebui să fie 
sprijiniţi atât printr-un sistem solid de 
prestaţii sociale, cât şi printr-un sistem 
eficient de politici active, astfel încât 
aceştia să reintre pe piaţa muncii rapid, 
chiar dacă contractele lor anterioare erau
atipice, obiectivul important fiind de a 
menţine oamenii pe piaţa muncii şi de a 
facilita tranziţia acestora către forme de 
angajare stabile, protejate şi de înaltă 
calitate;

Or. it

Amendamentul 110
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. încurajează statele membre să dezvolte 
politici de intervenţie activă prin care să le 
ofere lucrătorilor care reintră pe piaţa 
muncii dreptul la sprijin individual pentru 
perioada de timp strict necesară pentru a-şi 
spori şansele de angajare prin formare şi 
recalificare; şomerii ar trebui să reintre pe 
piaţa muncii rapid, chiar dacă contractele 
lor sunt atipice, cel mai important aspect 
fiind de a menţine oamenii pe piaţa muncii;

10. încurajează statele membre să dezvolte 
politici de intervenţie activă prin care să le 
ofere lucrătorilor, în special femeilor care 
reintră pe piaţa muncii, dreptul la sprijin 
individual pentru perioada de timp strict 
necesară pentru a-şi spori şansele de 
angajare prin formare şi recalificare; 
şomerii ar trebui să reintre pe piaţa muncii 
rapid, în condiţii de angajare şi de lucru 
decente, care să includă protecţia locului 
de muncă, cel mai important aspect fiind 
de a menţine oamenii pe piaţa muncii, în 
condiţii de muncă ce permit o viaţă 
decentă;

Or. en
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Amendamentul 111
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. încurajează statele membre să dezvolte 
politici de intervenţie activă prin care să le 
ofere lucrătorilor care reintră pe piaţa 
muncii dreptul la sprijin individual pentru 
perioada de timp strict necesară pentru a-şi 
spori şansele de angajare prin formare şi 
recalificare; şomerii ar trebui să reintre pe 
piaţa muncii rapid, chiar dacă contractele 
lor sunt atipice, cel mai important aspect 
fiind de a menţine oamenii pe piaţa muncii;

10. încurajează statele membre să dezvolte 
politici de intervenţie activă prin care să le 
ofere lucrătorilor care reintră pe piaţa 
muncii dreptul la sprijin individual pentru 
perioada de timp strict necesară pentru a-şi 
dezvolta formarea şi/sau (re)calificarea; 
şomerii ar trebui să reintre pe piaţa muncii 
rapid, chiar dacă contractele lor sunt 
atipice, cel mai important aspect fiind de a 
menţine oamenii pe piaţa muncii;

Or. fr

Amendamentul 112
Ole Christensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. încurajează statele membre să dezvolte 
politici de intervenţie activă prin care să le 
ofere lucrătorilor care reintră pe piaţa 
muncii dreptul la sprijin individual pentru 
perioada de timp strict necesară pentru a-şi 
spori şansele de angajare prin formare şi 
recalificare; şomerii ar trebui să reintre pe 
piaţa muncii rapid, chiar dacă contractele 
lor sunt atipice, cel mai important aspect 
fiind de a menţine oamenii pe piaţa muncii;

10. încurajează statele membre să dezvolte 
politici de intervenţie activă prin care să le 
ofere lucrătorilor care reintră pe piaţa 
muncii dreptul la sprijin individual pentru 
perioada de timp strict necesară pentru a-şi 
spori şansele de angajare prin formare şi 
recalificare; şomerii ar trebui să reintre pe 
piaţa muncii rapid, chiar dacă contractele 
lor sunt atipice, cel mai important aspect 
fiind de a menţine oamenii pe piaţa muncii;
în cazul în care reinserţia are loc prin 
contracte atipice, aceste contracte trebuie 
să garanteze condiţii de muncă bine 
reglementate şi sigure pentru salariaţi;

Or. da
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Amendamentul 113
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. încurajează statele membre să dezvolte 
politici de intervenţie activă prin care să le 
ofere lucrătorilor care reintră pe piaţa 
muncii dreptul la sprijin individual pentru 
perioada de timp strict necesară pentru a-şi 
spori şansele de angajare prin formare şi 
recalificare; şomerii ar trebui să reintre pe 
piaţa muncii rapid, chiar dacă contractele 
lor sunt atipice, cel mai important aspect 
fiind de a menţine oamenii pe piaţa muncii;

10. încurajează statele membre să dezvolte 
politici de intervenţie activă prin care să le 
ofere lucrătorilor care reintră pe piaţa 
muncii dreptul la sprijin individual pentru 
perioada de timp strict necesară pentru a-şi 
spori şansele de angajare prin formare şi 
recalificare; şomerii ar trebui să reintre pe 
piaţa muncii rapid, chiar dacă contractele 
lor sunt atipice, cel mai important aspect 
fiind de a menţine oamenii pe piaţa muncii;
drepturilor lucrătorilor nu trebuie, totuşi, 
să genereze sarcini financiare şi 
birocratice insuportabile în special pentru 
întreprinderile mici, a căror structură de 
personal nu permite în mod automat 
lucrătorilor să urmeze cursuri de formare
(de lungă durată);

Or. de

Amendamentul 114
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 10 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. încurajează statele membre să dezvolte 
politici de intervenţie activă prin care să le 
ofere lucrătorilor care reintră pe piaţa 
muncii dreptul la sprijin individual pentru 
perioada de timp strict necesară pentru a-şi 
spori şansele de angajare prin formare şi 
recalificare; şomerii ar trebui să reintre pe 
piaţa muncii rapid, chiar dacă contractele 
lor sunt atipice, cel mai important aspect 
fiind de a menţine oamenii pe piaţa muncii;

10. încurajează statele membre să dezvolte 
politici de intervenţie activă şi precoce prin 
care să le ofere lucrătorilor care reintră pe 
piaţa muncii dreptul la sprijin individual 
pentru perioada de timp strict necesară 
pentru a-şi spori şansele de angajare prin 
formare, îmbunătăţire a competenţelor şi 
recalificare; şomerii ar trebui să reintre pe 
piaţa muncii rapid, chiar dacă contractele 
lor sunt atipice, cel mai important aspect 
fiind de a menţine oamenii pe piaţa muncii;
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Or. en

Amendamentul 115
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. invită Comisia să analizeze şi să 
monitorizeze diferitele tipuri de 
instrumente elaborate în cadrul politicilor 
naţionale de activare;

11. invită Comisia, cu ajutorul 
partenerilor sociali, să analizeze şi să 
monitorizeze diferitele tipuri de 
instrumente elaborate în cadrul politicilor 
naţionale de activare;

Or. el

Amendamentul 116
Ole Christensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. invită Uniunea şi statele membre să 
elimine munca în condiţii ilegale şi 
consideră că punerea în aplicare a 
strategiilor de flexicuritate poate contribui 
la lupta împotriva ocupării ilegale a forţei 
de muncă şi la reducerea nesiguranţei 
formelor de muncă „foarte atipice”.

12. invită Uniunea şi statele membre să 
elimine munca în condiţii ilegale;

Or. da

Amendamentul 117
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. invită Uniunea şi statele membre să 12. invită Uniunea şi statele membre să 
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elimine munca în condiţii ilegale şi 
consideră că punerea în aplicare a 
strategiilor de flexicuritate poate contribui 
la lupta împotriva ocupării ilegale a forţei 
de muncă şi la reducerea nesiguranţei 
formelor de muncă „foarte atipice”.

elimine munca în condiţii ilegale;

Or. en

Amendamentul 118
Georges Bach

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. invită Uniunea şi statele membre să 
elimine munca în condiţii ilegale şi 
consideră că punerea în aplicare a 
strategiilor de flexicuritate poate contribui 
la lupta împotriva ocupării ilegale a forţei 
de muncă şi la reducerea nesiguranţei 
formelor de muncă „foarte atipice”.

12. invită Uniunea şi statele membre să 
elimine munca în condiţii ilegale şi 
consideră că punerea în aplicare a 
strategiilor de flexicuritate poate contribui 
la lupta împotriva ocupării ilegale a forţei 
de muncă;

Or. fr

Amendamentul 119
Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. invită Uniunea şi statele membre să 
elimine munca în condiţii ilegale şi 
consideră că punerea în aplicare a 
strategiilor de flexicuritate poate contribui 
la lupta împotriva ocupării ilegale a forţei 
de muncă şi la reducerea nesiguranţei 
formelor de muncă „foarte atipice”.

12. invită Uniunea şi statele membre să 
combată munca în condiţii ilegale în 
special prin măsuri fiscale pentru 
persoanele care obţin salarii mici şi 
pentru serviciile de artizanat şi prin 
monitorizarea mai intensivă de către 
inspectorii de întreprinderi şi instituţiile 
de asigurări sociale;

Or. de
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Amendamentul 120
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. invită Uniunea şi statele membre să 
elimine munca în condiţii ilegale şi 
consideră că punerea în aplicare a 
strategiilor de flexicuritate poate contribui 
la lupta împotriva ocupării ilegale a forţei 
de muncă şi la reducerea nesiguranţei 
formelor de muncă „foarte atipice”.

12. invită Uniunea şi statele membre să 
combată munca în condiţii ilegale şi 
consideră că definirea de strategii, inclusiv 
la nivel european, care combat munca în 
condiţii ilegale şi încurajează declararea 
şi reglementarea situaţiei lucrătorilor 
ilegali, poate contribui la lupta împotriva 
ocupării ilegale a forţei de muncă şi la 
reducerea raporturilor de muncă precare.

Or. it

Amendamentul 121
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. invită Uniunea şi statele membre să 
elimine munca în condiţii ilegale şi
consideră că punerea în aplicare a 
strategiilor de flexicuritate poate contribui 
la lupta împotriva ocupării ilegale a forţei 
de muncă şi la reducerea nesiguranţei 
formelor de muncă „foarte atipice”.

12. invită Uniunea şi statele membre să 
combată în mod eficace munca în condiţii 
ilegale şi consideră că punerea în aplicare a 
strategiilor de flexicuritate poate contribui 
la lupta împotriva ocupării ilegale a forţei 
de muncă şi la reducerea nesiguranţei 
formelor de muncă "foarte atipice".

Or. en

Amendamentul 122
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. invită Uniunea şi statele membre să 
elimine munca în condiţii ilegale şi 

12. invită Uniunea şi statele membre să 
elimine munca în condiţii ilegale şi 
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consideră că punerea în aplicare a 
strategiilor de flexicuritate poate contribui 
la lupta împotriva ocupării ilegale a forţei 
de muncă şi la reducerea nesiguranţei 
formelor de muncă „foarte atipice”.

consideră că punerea în aplicare a 
strategiilor de flexicuritate poate contribui 
la lupta împotriva ocupării ilegale a forţei 
de muncă şi la reducerea nesiguranţei 
formelor de muncă „atipice”.

Or. de

Amendamentul 123
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. invită Uniunea şi statele membre să 
elimine munca în condiţii ilegale şi 
consideră că punerea în aplicare a 
strategiilor de flexicuritate poate contribui 
la lupta împotriva ocupării ilegale a forţei 
de muncă şi la reducerea nesiguranţei 
formelor de muncă „foarte atipice”.

12. invită Uniunea şi statele membre să 
elimine munca în condiţii ilegale în 
principal prin măsuri de prevenire şi 
sancţiuni de descurajare şi consideră că 
punerea în aplicare a strategiilor de 
flexicuritate poate contribui la lupta eficace
împotriva ocupării ilegale a forţei de 
muncă şi la reducerea nesiguranţei 
formelor de muncă „foarte atipice”.

Or. fr

Amendamentul 124
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. invită Uniunea şi statele membre să 
elimine munca în condiţii ilegale şi 
consideră că punerea în aplicare a 
strategiilor de flexicuritate poate contribui 
la lupta împotriva ocupării ilegale a forţei 
de muncă şi la reducerea nesiguranţei 
formelor de muncă „foarte atipice”.

12. invită Uniunea şi statele membre, cu 
ajutorul partenerilor sociali, să elimine 
munca în condiţii ilegale şi consideră că 
punerea în aplicare a strategiilor de 
flexicuritate poate contribui la lupta 
împotriva ocupării ilegale a forţei de 
muncă şi la reducerea nesiguranţei 
formelor de muncă „foarte atipice”.

Or. el
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Amendamentul 125
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 12a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. subliniază că combaterea muncii 
nedeclarate ar trebui să fie însoţită de 
măsuri vizând crearea unor alternative 
profesionale viabile şi sustenabile, precum 
şi sprijinirea persoanelor în lansarea pe 
piaţa deschisă a forţei de muncă;

Or. en

Amendamentul 126
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază nevoia de a crea locuri de 
muncă de calitate superioară, inclusiv 
locuri de muncă în sectoare nepoluante şi 
de a asigura coeziunea socială; consideră, 
prin urmare, că eforturile pe care 
populaţia este chemată să le depună vor fi 
cu atât mai bine acceptate, cu cât acestea 
vor fi percepute ca fiind echitabile şi 
facilitând crearea de locuri de muncă şi 
integrarea socială;

13. subliniază nevoia de a crea locuri de 
muncă de calitate superioară, inclusiv 
locuri de muncă în sectoare nepoluante şi 
de a asigura coeziunea socială; 

Or. fr

Amendamentul 127
Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază nevoia de a crea locuri de 
muncă de calitate superioară, inclusiv 
locuri de muncă în sectoare nepoluante şi 
de a asigura coeziunea socială; consideră, 
prin urmare, că eforturile pe care populaţia 
este chemată să le depună vor fi cu atât mai 
bine acceptate, cu cât acestea vor fi 
percepute ca fiind echitabile şi facilitând 
crearea de locuri de muncă şi integrarea 
socială;

13. subliniază nevoia de a crea locuri de 
muncă de calitate superioară în special 
locuri de muncă durabile şi cu normă 
întreagă, inclusiv locuri de muncă în 
sectoare nepoluante şi de a asigura 
coeziunea socială; consideră, prin urmare, 
că eforturile pe care populaţia este chemată 
să le depună vor fi cu atât mai bine 
acceptate, cu cât acestea vor fi percepute ca 
fiind echitabile şi facilitând crearea de 
locuri de muncă şi integrarea socială;

Or. de

Amendamentul 128
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază nevoia de a crea locuri de 
muncă de calitate superioară, inclusiv 
locuri de muncă în sectoare nepoluante şi 
de a asigura coeziunea socială; consideră, 
prin urmare, că eforturile pe care populaţia 
este chemată să le depună vor fi cu atât mai 
bine acceptate, cu cât acestea vor fi 
percepute ca fiind echitabile şi facilitând 
crearea de locuri de muncă şi integrarea 
socială;

13. subliniază nevoia de a crea locuri de 
muncă de calitate superioară, dacă este 
nevoie după o perioadă de formare, 
inclusiv locuri de muncă în sectoare 
nepoluante şi de a asigura coeziunea 
socială; consideră, prin urmare, că 
eforturile pe care populaţia este chemată să 
le depună vor fi cu atât mai bine acceptate, 
cu cât acestea vor fi percepute ca fiind 
echitabile şi facilitând crearea de locuri de 
muncă şi integrarea socială;

Or. fr

Amendamentul 129
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază nevoia de a crea locuri de 
muncă de calitate superioară, inclusiv 
locuri de muncă în sectoare nepoluante şi 
de a asigura coeziunea socială; consideră, 
prin urmare, că eforturile pe care populaţia 
este chemată să le depună vor fi cu atât mai 
bine acceptate, cu cât acestea vor fi 
percepute ca fiind echitabile şi facilitând 
crearea de locuri de muncă şi integrarea 
socială;

13. subliniază nevoia de a crea locuri de 
muncă de calitate superioară, durabile şi 
sigure, inclusiv locuri de muncă în sectoare 
nepoluante şi de a asigura coeziunea 
socială; consideră, prin urmare, că 
eforturile pe care populaţia este chemată să 
le depună vor fi cu atât mai bine acceptate, 
cu cât acestea vor fi percepute ca fiind 
echitabile şi facilitând crearea de locuri de 
muncă şi integrarea socială;

Or. el

Amendamentul 130
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază nevoia de a crea locuri de 
muncă de calitate superioară, inclusiv 
locuri de muncă în sectoare nepoluante şi 
de a asigura coeziunea socială; consideră, 
prin urmare, că eforturile pe care populaţia 
este chemată să le depună vor fi cu atât mai 
bine acceptate, cu cât acestea vor fi 
percepute ca fiind echitabile şi facilitând 
crearea de locuri de muncă şi integrarea 
socială;

13. subliniază nevoia de a crea locuri de 
muncă stabile, de calitate superioară, 
inclusiv locuri de muncă în sectoare 
nepoluante şi de a asigura coeziunea 
socială; consideră, prin urmare, că 
eforturile pe care populaţia este chemată să 
le depună vor fi cu atât mai bine acceptate, 
cu cât acestea vor fi percepute ca fiind 
echitabile şi facilitând crearea de locuri de 
muncă şi integrarea socială;

Or. it

Amendamentul 131
Nadja Hirsch

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază nevoia de a crea locuri de 
muncă de calitate superioară, inclusiv 
locuri de muncă în sectoare nepoluante şi 

13. subliniază nevoia de a crea locuri de 
muncă de calitate superioară, inclusiv 
locuri de muncă în sectoare nepoluante şi 
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de a asigura coeziunea socială; consideră, 
prin urmare, că eforturile pe care populaţia 
este chemată să le depună vor fi cu atât mai 
bine acceptate, cu cât acestea vor fi 
percepute ca fiind echitabile şi facilitând 
crearea de locuri de muncă şi integrarea 
socială;

în sectorul medical şi de a asigura 
coeziunea socială; consideră, prin urmare, 
că eforturile pe care populaţia este chemată 
să le depună vor fi cu atât mai bine 
acceptate, cu cât acestea vor fi percepute ca 
fiind echitabile şi facilitând crearea de 
locuri de muncă şi integrarea socială;

Or. de

Amendamentul 132
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază nevoia de a crea locuri de 
muncă de calitate superioară, inclusiv 
locuri de muncă în sectoare nepoluante şi 
de a asigura coeziunea socială; consideră, 
prin urmare, că eforturile pe care populaţia 
este chemată să le depună vor fi cu atât mai 
bine acceptate, cu cât acestea vor fi 
percepute ca fiind echitabile şi facilitând 
crearea de locuri de muncă şi integrarea 
socială;

13. subliniază nevoia de a crea locuri de 
muncă de calitate superioară, inclusiv 
locuri de muncă în sectoare nepoluante şi 
de a asigura coeziunea socială; consideră, 
prin urmare, că eforturile pe care populaţia 
este chemată să le depună vor fi cu atât mai 
bine acceptate, cu cât acestea vor fi 
percepute ca fiind echitabile, asigurând 
egalitatea de tratament şi facilitând 
crearea de locuri de muncă şi integrarea 
socială;

Or. en

Amendamentul 133
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază nevoia de a crea locuri de 
muncă de calitate superioară, inclusiv 
locuri de muncă în sectoare nepoluante şi 
de a asigura coeziunea socială; consideră, 
prin urmare, că eforturile pe care populaţia 
este chemată să le depună vor fi cu atât mai 

13. subliniază nevoia de a crea locuri de 
muncă de calitate superioară, inclusiv 
locuri de muncă în sectoare nepoluante şi 
de a asigura coeziunea socială; consideră, 
prin urmare, că eforturile pe care populaţia 
este chemată să le depună vor fi cu atât mai 
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bine acceptate, cu cât acestea vor fi 
percepute ca fiind echitabile şi facilitând 
crearea de locuri de muncă şi integrarea 
socială;

bine acceptate, cu cât acestea vor fi 
percepute ca fiind echitabile şi facilitând 
crearea de locuri de muncă, 
antreprenoriatul şi integrarea socială;

Or. en

Amendamentul 134
Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. subliniază că nu toate formele de 
angajare atipice conduc neapărat la o 
activitate profesională instabilă, nesigură, 
ocazională, caracterizată de niveluri mai 
scăzute de protecţie socială, de salarii mai 
mici şi de un acces mai redus la formarea 
suplimentară şi la învăţarea continuă; 
subliniază, cu toate acestea, faptul că 
aceste forme precare de angajare sunt în 
marea majoritate a cazurilor legate de 
acorduri contractuale atipice;

Or. en

Amendamentul 135
Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 13b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13b. subliniază faptul că rata ridicată a 
şomajului şi segmentarea pieţei forţei de 
muncă trebuie să fie depăşite prin 
acordarea de drepturi egale tuturor 
lucrătorilor, precum şi prin investiţii în 
crearea de locuri de muncă, în 
competenţe şi învăţarea continuă; invită 
statele membre, prin urmare, să elimine 
toate formele precare de muncă;
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Or. en

Amendamentul 136
Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 13c (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13c. subliniază că eliminarea treptată a 
locurilor de muncă precare necesită un 
angajament ferm din partea statelor 
membre de a furniza,  prin politicile lor 
destinate pieţei forţei de muncă, „rampe 
de lansare” adecvate pentru tranziţia de la 
locurile de muncă precare la locuri de 
muncă permanente normale, caracterizate 
de drepturi sporite ale lucrătorilor şi de o 
mai bună protecţie socială;

Or. en

Amendamentul 137
Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 13d (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13d. subliniază că Uniunea Europeană s-
a angajat în favoarea obiectivului de 
reconciliere a vieţii profesionale cu viaţa 
privată; critică, cu toate acestea, faptul că 
Comisia şi statele membre nu au recurs la 
nicio măsură semnificativă şi eficace
pentru a pune în practică acest 
angajament;

Or. en



AM\810189RO.doc 63/112 PE439.982v01-00

RO

Amendamentul 138
Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 13e (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13e. subliniază că o mai bună reconciliere 
a vieţii profesionale şi a vieţii private 
poate fi cel mai bine realizată prin 
reînnoirea modelului standard de 
angajare: contracte permanente de 
muncă cu o normă întreagă mai redusă 
decât în general şi, de asemenea, 
stabilirea de reguli pentru lucrul cu 
fracţiune de normă, astfel încât doar 
locurile de muncă cu fracţiune de normă 
(15 - 25 ore pe săptămână) justificate şi 
protejate din punct de vedere social să 
poată fi oferite celor care doresc să 
lucreze cu fracţiune de normă; subliniază 
nevoia de a plasa munca cu fracţiune de 
normă şi cea cu normă întreagă pe poziţie 
de egalitate în ceea ce priveşte salariul pe 
oră, drepturile la educaţie şi la învăţarea 
continuă, oportunităţile de carieră şi 
protecţia socială;

Or. en

Amendamentul 139
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că flexicuritatea ar trebui 
definită ca o combinaţie între flexibilitate 
şi securitate pe piaţa muncii, care permite 
atât creşterea productivităţii, cât şi calitatea
locurilor de muncă, garantând securitatea şi 
permiţând în acelaşi timp întreprinderilor 
să pună în practică flexibilitatea necesară 
creării de noi locuri de muncă ca răspuns 
la nevoile fluctuante ale pieţei; este de 

14. consideră că flexicuritatea ar trebui 
definită ca o combinaţie între flexibilitate 
şi securitate pe piaţa muncii, care permite 
atât creşterea productivităţii, cât şi calitatea 
locurilor de muncă, garantând securitatea şi 
permiţând în acelaşi timp flexibilitatea; 
este de părere că necesităţile de flexibilitate 
şi securitate nu sunt contradictorii, ci se 
susţin reciproc;
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părere că necesităţile de flexibilitate şi 
securitate nu sunt contradictorii, ci se 
susţin reciproc;

Or. en

Amendamentul 140
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că flexicuritatea ar trebui 
definită ca o combinaţie între flexibilitate 
şi securitate pe piaţa muncii, care permite 
atât creşterea productivităţii, cât şi calitatea 
locurilor de muncă, garantând securitatea şi 
permiţând în acelaşi timp întreprinderilor 
să pună în practică flexibilitatea necesară 
creării de noi locuri de muncă ca răspuns la 
nevoile fluctuante ale pieţei; este de părere 
că necesităţile de flexibilitate şi securitate 
nu sunt contradictorii, ci se susţin reciproc;

14. consideră că este esenţial ca actuala 
concepţie privind flexicuritatea să fie 
actualizată la nivel european ţinând 
seama de actuala criză, pentru a permite 
atât creşterea productivităţii, cât şi calitatea 
locurilor de muncă, garantând securitatea şi 
protecţia locurilor de muncă şi a 
drepturilor lucrătorilor şi permiţând în 
acelaşi timp întreprinderilor să pună în 
practică flexibilitatea organizaţională
necesară creării de noi locuri de muncă ca 
răspuns la nevoile fluctuante ale pieţei; este 
de părere că necesităţile de flexibilitate şi 
securitate nu sunt contradictorii, ci se pot 
susţine reciproc dacă sunt stabilite în 
cadrul unei discuţii echitabile între 
partenerii sociali, guverne şi instituţiile
europene;

Or. it

Amendamentul 141
Ole Christensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că flexicuritatea ar trebui 
definită ca o combinaţie între flexibilitate 
şi securitate pe piaţa muncii, care permite 

14. consideră că flexicuritatea ar trebui 
definită ca o combinaţie între flexibilitate 
şi securitate şi o politică activă privind 
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atât creşterea productivităţii, cât şi calitatea 
locurilor de muncă, garantând securitatea şi 
permiţând în acelaşi timp întreprinderilor 
să pună în practică flexibilitatea necesară 
creării de noi locuri de muncă ca răspuns la 
nevoile fluctuante ale pieţei; este de părere 
că necesităţile de flexibilitate şi securitate 
nu sunt contradictorii, ci se susţin reciproc;

piaţa muncii, care permite atât creşterea 
productivităţii, cât şi calitatea locurilor de 
muncă, garantând securitatea şi permiţând 
în acelaşi timp întreprinderilor să pună în 
practică flexibilitatea necesară creării de 
noi locuri de muncă ca răspuns la nevoile 
fluctuante ale pieţei; consideră că
flexicuritatea poate contribui la 
consolidarea pieţelor muncii, în 
eventualitatea unor schimbări structurale; 
este de părere că necesităţile de flexibilitate 
şi securitate şi o politică activă privind 
piaţa muncii nu sunt contradictorii, ci se 
susţin reciproc;

Or. da

Amendamentul 142
Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că flexicuritatea ar trebui 
definită ca o combinaţie între flexibilitate 
şi securitate pe piaţa muncii, care permite 
atât creşterea productivităţii, cât şi calitatea 
locurilor de muncă, garantând securitatea şi 
permiţând în acelaşi timp întreprinderilor 
să pună în practică flexibilitatea necesară 
creării de noi locuri de muncă ca răspuns la 
nevoile fluctuante ale pieţei; este de părere 
că necesităţile de flexibilitate şi securitate 
nu sunt contradictorii, ci se susţin reciproc;

14. consideră că flexicuritatea ar trebui 
definită ca o combinaţie între flexibilitate 
şi securitate pe piaţa muncii, care permite 
atât creşterea productivităţii, cât şi calitatea 
locurilor de muncă, garantând securitatea şi 
permiţând în acelaşi timp întreprinderilor 
să pună în practică flexibilitatea necesară 
creării de noi locuri de muncă ca răspuns la 
nevoile fluctuante ale pieţei; este de părere 
că necesităţile de flexibilitate şi securitate 
nu sunt contradictorii, ci se susţin reciproc; 
este de asemenea de părere că aceste 
cerinţe nu au fost corect reflectate în 
rezultatele în materie de creştere a 
ocupării forţei de muncă în Europa în 
ultimii ani;

Or. de
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Amendamentul 143
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că flexicuritatea ar trebui 
definită ca o combinaţie între flexibilitate
şi securitate pe piaţa muncii, care permite 
atât creşterea productivităţii, cât şi calitatea 
locurilor de muncă, garantând securitatea şi 
permiţând în acelaşi timp întreprinderilor 
să pună în practică flexibilitatea necesară 
creării de noi locuri de muncă ca răspuns la 
nevoile fluctuante ale pieţei; este de părere 
că necesităţile de flexibilitate şi securitate 
nu sunt contradictorii, ci se susţin reciproc;

14. consideră că flexicuritatea ar trebui 
definită ca o combinaţie între securitate şi 
flexibilitate pe piaţa muncii, care permite 
atât creşterea productivităţii, cât şi calitatea 
locurilor de muncă, garantând securitatea şi 
permiţând în acelaşi timp întreprinderilor 
să pună în practică flexibilitatea necesară 
creării de noi locuri de muncă ca răspuns la 
nevoile fluctuante ale pieţei; este de părere 
că necesităţile de flexibilitate şi securitate 
nu sunt contradictorii, ci se susţin reciproc;

Or. fr

Amendamentul 144
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. consideră că flexicuritatea ar trebui 
definită ca o combinaţie între flexibilitate 
şi securitate pe piaţa muncii, care permite 
atât creşterea productivităţii, cât şi calitatea 
locurilor de muncă, garantând securitatea şi 
permiţând în acelaşi timp întreprinderilor 
să pună în practică flexibilitatea necesară 
creării de noi locuri de muncă ca răspuns la 
nevoile fluctuante ale pieţei; este de părere 
că necesităţile de flexibilitate şi securitate 
nu sunt contradictorii, ci se susţin reciproc;

14. consideră că flexicuritatea ar trebui 
definită ca o combinaţie între flexibilitate 
şi securitate pe piaţa muncii, care permite 
atât creşterea productivităţii, cât şi calitatea 
locurilor de muncă, garantând securitatea şi 
permiţând în acelaşi timp întreprinderilor 
să pună în practică flexibilitatea necesară 
creării de noi locuri de muncă sau 
reducerii locurilor de muncă ca răspuns la 
nevoile fluctuante ale pieţei; este de părere 
că necesităţile de flexibilitate şi securitate 
nu sunt contradictorii, ci se susţin reciproc;

Or. en
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Amendamentul 145
Ole Christensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. subliniază faptul că există o 
problemă în continuă creştere în ceea ce 
priveşte „falşii” lucrători independenţi, 
care sunt deseori obligaţi de către 
angajatorul lor să lucreze în condiţii 
mizere; recomandă Comisiei să ofere o 
definiţie clară a „falşilor” lucrători
independenţi, astfel încât acest grup de 
lucrători să poată fi identificat şi acoperit 
de legislaţia UE existentă în materie; 
angajatorii care utilizează capacitatea de 
lucru a „falşilor” lucrători independenţi
trebuie să facă, de asemenea, obiectul 
unor sancţiuni;

Or. da

Amendamentul 146
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. subliniază faptul că flexicuritatea 
este un instrument al pieţei muncii care 
poate constitui un avantaj special pentru 
lucrătorii cu înaltă specializare, care se 
adaptează relativ rapid la noile situaţii şi 
urmează cursuri de formare suplimentare, 
şi subliniază faptul că persoanele 
dezavantajate pe piaţa forţei de muncă din 
cauza lipsei de formare sau a altor 
limitări au nevoie de un sprijin special
pentru a putea beneficia de flexicuritate
ca instrument al pieţei forţei de muncă;

Or. de
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Amendamentul 147
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. consideră că flexicuritatea nu poate 
funcţiona corect fără o protecţie socială 
puternică şi fără sprijin pentru reinserţia
pe piaţa muncii, acestea fiind elemente 
esenţiale în cursul tranziţiilor de la 
educaţie la ocuparea unui loc de muncă, 
între locurile de muncă şi de la prezenţa 
activă în câmpul muncii la pensionare;

Or. en

Amendamentul 148
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. invită Comisia să îşi continue 
eforturile de a realiza o punere în aplicare 
echilibrată a politicilor de flexicuritate,
prin prezentarea unei analize a situaţiei la 
zi în ceea ce priveşte punerea în aplicare 
în diferitele state membre şi prin 
verificarea faptului că măsurile de 
flexibilitate au fost însoţite în mod 
corespunzător de măsuri de securitate 
pentru lucrători, şi invită Comisia să 
sprijine statele membre şi partenerii 
sociali în punerea în aplicare a 
principiilor de flexicuritate, astfel încât 
acestea să fie aplicate cu respectarea 
drepturilor sociale dobândite la nivel 
european şi în conformitate cu natura 
specifică a diferitelor pieţe ale muncii şi 
cu diferitele tradiţii legate de politicile
privind forţa de muncă, de negocierile 
colective şi de structura sistemelor de 
asigurări sociale;  subliniază că învăţarea 
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reciprocă, schimbul de bune practici, 
precum şi metoda deschisă de coordonare 
sunt instrumente esenţiale pentru 
coordonarea abordărilor strategice 
diferite ale statelor membre;

Or. it

Amendamentul 149
Ole Christensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 14b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14b. consideră că o abordare bazată pe
flexicuritate nu va rezolva problemele 
legate de contractele de muncă atipice;

Or. da

Amendamentul 150
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. consideră că, mai ales în contextul 
situaţiei economice actuale, punerea în 
aplicare a flexicurităţii este imperativă şi
reaminteşte că aplicarea principiilor 
flexibilităţii necesită reforme structurale 
ambiţioase bazate pe un consens solid;

15. reaminteşte că aplicarea principiilor 
flexibilităţii necesită reforme structurale 
ambiţioase bazate pe un consens solid;

Or. fr

Amendamentul 151
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. consideră că, mai ales în contextul 
situaţiei economice actuale, punerea în 
aplicare a flexicurităţii este imperativă şi 
reaminteşte că aplicarea principiilor 
flexibilităţii necesită reforme structurale 
ambiţioase bazate pe un consens solid;

15. consideră că, mai ales în contextul 
situaţiei economice actuale, partenerii 
sociali vor sprijini reformele dreptului
muncii şi ale pieţei forţei de muncă numai 
în cazul în care acestea vizează şi  
reducerea eficace a diferenţelor de 
tratament între diferitele tipuri de 
contracte şi reaminteşte că aplicarea 
principiilor flexibilităţii necesită reforme 
structurale ambiţioase, bazate pe un 
consens solid; consideră că această 
aplicare trebuie să fie însoţită de 
mecanisme consolidate de protecţie 
pentru a evita dificultăţile în ceea ce 
priveşte situaţia lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 152
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. consideră că, mai ales în contextul 
situaţiei economice actuale, punerea în 
aplicare a flexicurităţii este imperativă şi 
reaminteşte că aplicarea principiilor 
flexibilităţii necesită reforme structurale 
ambiţioase bazate pe un consens solid;

15. consideră că, mai ales în contextul 
situaţiei economice actuale, punerea în 
aplicare a flexicurităţii este imperativă şi 
reaminteşte că aplicarea securităţii necesită 
o protecţie socială adecvată şi un drept 
solid al muncii pentru toate tipurile de 
raporturi de muncă;

Or. en

Amendamentul 153
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. consideră că, mai ales în contextul 
situaţiei economice actuale, punerea în 
aplicare a flexicurităţii este imperativă şi 
reaminteşte că aplicarea principiilor 
flexibilităţii necesită reforme structurale 
ambiţioase bazate pe un consens solid;

15. consideră că, mai ales în contextul 
situaţiei economice actuale, actualizarea 
conceptului privind flexicuritatea la nivel 
european şi realizarea unui bilanţ privind 
punerea sa în aplicare în statele membre 
sunt imperative şi reaminteşte că aplicarea 
principiilor flexibilităţii necesită reforme 
structurale ambiţioase bazate pe un consens 
solid;

Or. it

Amendamentul 154
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. consideră că, mai ales în contextul 
situaţiei economice actuale, punerea în 
aplicare a flexicurităţii este imperativă şi 
reaminteşte că aplicarea principiilor 
flexibilităţii necesită reforme structurale 
ambiţioase bazate pe un consens solid;

15. consideră că, mai ales în contextul 
situaţiei economice actuale, punerea în 
aplicare a flexicurităţii, într-un cadru 
instituţional clar şi transparent, este 
imperativă şi reaminteşte că aplicarea 
principiilor flexibilităţii necesită reforme 
structurale ambiţioase bazate pe un consens 
solid;

Or. el

Amendamentul 155
Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 15 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. consideră că, mai ales în contextul 
situaţiei economice actuale, punerea în 
aplicare a flexicurităţii este imperativă şi 
reaminteşte că aplicarea principiilor 

15. consideră că, mai ales în contextul 
situaţiei economice actuale, punerea în 
aplicare a flexicurităţii este imperativă şi 
reaminteşte că aplicarea principiilor 
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flexibilităţii necesită reforme structurale 
ambiţioase bazate pe un consens solid;

flexibilităţii necesită reforme structurale 
ambiţioase bazate pe un consens solid şi pe 
o securitate socială mai extinsă;

Or. de

Amendamentul 156
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. subliniază faptul că dorinţa de a 
beneficia de un grad ridicat de 
flexibilitate la locul de muncă nu ar trebui 
să atingă un punct în care vieţile şi 
dezvoltarea oamenilor sunt limitate în 
mod excesiv şi în care întemeierea şi 
întreţinerea unei familii, îngrijirea 
rudelor şi participarea la viaţa socială 
devin extrem de dificile;

Or. de

Amendamentul 157
Birgit Sippel

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. subliniază importanţa aspectului 
securităţii în cadrul flexicurităţii, care 
trebuie să ofere sprijin în căutarea unui 
loc de muncă pentru lucrătorii în situaţii 
de tranziţie şi să le asigure condiţii 
decente de viaţă; sprijinul trebuie să 
includă măsuri adecvate de formare în 
vederea adaptării la necesităţile pieţei 
forţei de muncă;

Or. en
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Amendamentul 158
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că întreprinderile nu au 
încredere în piaţa muncii percepând-o ca 
fiind nesigură în contextul crizei 
economice actuale şi că le lipseşte 
viziunea pe termen lung;

eliminat

Or. en

Amendamentul 159
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că întreprinderile nu au 
încredere în piaţa muncii percepând-o ca 
fiind nesigură în contextul crizei 
economice actuale şi că le lipseşte 
viziunea pe termen lung;

eliminat

Or. en

Amendamentul 160
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că întreprinderile nu au 
încredere în piaţa muncii percepând-o ca 
fiind nesigură în contextul crizei 
economice actuale şi că le lipseşte 
viziunea pe termen lung;

eliminat
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Or. it

Amendamentul 161
Georges Bach

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că întreprinderile nu au 
încredere în piaţa muncii percepând-o ca 
fiind nesigură în contextul crizei 
economice actuale şi că le lipseşte 
viziunea pe termen lung;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 162
Ole Christensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că întreprinderile nu au 
încredere în piaţa muncii percepând-o ca 
fiind nesigură în contextul crizei 
economice actuale şi că le lipseşte 
viziunea pe termen lung;

eliminat

Or. da

Amendamentul 163
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că întreprinderile nu au 
încredere în piaţa muncii percepând-o ca 

16. consideră că întreprinderilor le lipseşte 
viziunea pe termen lung;
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fiind nesigură în contextul crizei 
economice actuale şi că le lipseşte 
viziunea pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 164
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că întreprinderile nu au 
încredere în piaţa muncii percepând-o ca 
fiind nesigură în contextul crizei 
economice actuale şi că le lipseşte viziunea
pe termen lung;

16. consideră că întreprinderile nu 
investesc îndeajuns în piaţa muncii şi 
subliniază importanţa, în contextul crizei 
economice actuale, a dezvoltării unei 
viziuni pe termen lung de către sistemul 
european de producţie;

Or. it

Amendamentul 165
Birgit Sippel

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că întreprinderile nu au 
încredere în piaţa muncii percepând-o ca 
fiind nesigură în contextul crizei 
economice actuale şi că le lipseşte viziunea 
pe termen lung;

16. consideră că întreprinderile nu au 
încredere în piaţa muncii în contextul crizei 
economice actuale, deoarece se tem de o 
incompatibilitate persistentă între nevoile 
lor şi competenţele oferite de către 
solicitanţii de locuri de muncă, şi le 
lipseşte viziunea pe termen lung;

Or. en
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Amendamentul 166
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că întreprinderile nu au 
încredere în piaţa muncii percepând-o ca 
fiind nesigură în contextul crizei 
economice actuale şi că le lipseşte viziunea 
pe termen lung;

16. consideră că întreprinderile nu au 
încredere în viitor, percepându-l ca fiind 
nesigur în contextul crizei economice 
actuale şi că le lipseşte viziunea pe termen 
lung şi accesul la credite, care le-ar 
permite să recruteze şi să investească;

Or. fr

Amendamentul 167
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. consideră că este necesară o 
combinaţie adecvată a măsurilor de 
politică, care să abordeze dimensiunile 
securităţii şi flexibilităţii, inclusiv şi în 
special dreptul muncii şi acordurile 
contractuale, politicile active, eficace şi de 
înaltă calitate privind piaţa muncii, 
politicile de învăţare continuă, sistemele 
eficiente şi sustenabile de asigurări 
sociale şi dialogul social; consideră, în 
plus, că flexicuritatea trebuie să fie 
însoţită şi de politici macroeconomice, de 
un mediu de afaceri favorabil, de resurse 
financiare adecvate şi de asigurarea de 
condiţii bune de lucru;

Or. en
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Amendamentul 168
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 16b (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16b. reaminteşte recomandările-cheie ale 
partenerilor sociali europeni, conform 
cărora statele membre, împreună cu 
partenerii sociali, ar trebui să revizuiască 
şi, dacă este necesar, să adapteze 
elaborarea dreptului muncii şi a 
sistemelor de protecţie a locurilor de 
muncă pentru a asigura un echilibru 
optim între flexibilitate şi securitate 
pentru toate raporturile de muncă; pentru 
a dezvolta măsuri complementare de 
securitate a locurilor de muncă prin 
promovarea tranziţiei către locuri de 
muncă productive şi care oferă satisfacţii; 
pentru a consolida securitatea şi 
transparenţa juridică atât pentru 
angajatori, cât şi pentru lucrători cu 
privire la domeniul de aplicare, 
acoperirea şi asigurarea aplicării 
dreptului muncii; pentru a pune în 
aplicare şi respecta la nivel naţional 
principiile şi normele directivei sociale 
europene, precum şi principiile de bază de 
egalitate de tratament şi nediscriminare; 
pentru a promova raporturi stabile de 
muncă şi practicile sustenabile de pe piaţa 
forţei de muncă; pentru a institui cadrul 
de dezvoltare a practicilor de la locul de 
muncă care îmbunătăţesc echilibrul 
muncă/viaţă privată;

Or. en

Amendamentul 169
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 16c (nou) 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16c. subliniază importanţa prevenirii, 
detectării şi sancţionării muncii în 
condiţii ilegale; invită Comisia să 
elaboreze un set de iniţiative concrete, 
inclusiv norme specifice pentru a combate 
societăţile de tip „cutie poştală”, 
asigurarea răspunderii solidare şi 
individuale în lanţurile de subcontractare, 
precum şi crearea unei agenţii europene 
pentru prevenirea şi detectarea muncii în 
condiţii ilegale;

Or. en

Amendamentul 170
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. consideră că, din cauza crizei 
economice şi financiare, întreprinderile 
nu reuşesc să găsească pe piaţa forţei de 
muncă formele de contract care le-ar 
permite cel mai bine să îşi satisfacă 
cerinţele cu privire la flexibilitatea 
necesară pentru a face faţă fluctuaţiilor 
imprevizibile ale cererii de pe piaţă, la 
gestionarea cheltuielilor, precum şi la 
protecţia securităţii lucrătorilor;

Or. it

Amendamentul 171
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită, în contextul organizării 17. consideră că contractele de muncă pe 
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moderne a muncii, crearea unor norme 
contractuale flexibile şi sigure; consideră 
totuşi că contractele de muncă pe durată 
nedeterminată ar trebui să rămână 
principala formă de ocupare a forţei de 
muncă, ţinând totuşi seama că unele 
persoane preferă contractele atipice, mai 
ales studenţii şi lucrătorii tineri, care au 
nevoie de diversificarea experienţei:

durată nedeterminată ar trebui să rămână 
principala formă de ocupare a forţei de 
muncă şi consideră că, în contextul 
organizării moderne a muncii, ar trebui 
să se prevadă contracte care sunt flexibile 
în ceea ce priveşte modalităţile de lucru, 
dar sigure în ceea ce priveşte protecţia 
locurilor de muncă şi drepturile aferente 
acestora;

Or. it

Amendamentul 172
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită, în contextul organizării 
moderne a muncii, crearea unor norme 
contractuale flexibile şi sigure; consideră 
totuşi că contractele de muncă pe durată 
nedeterminată ar trebui să rămână 
principala formă de ocupare a forţei de 
muncă, ţinând totuşi seama că unele 
persoane preferă contractele atipice, mai 
ales studenţii şi lucrătorii tineri, care au 
nevoie de diversificarea experienţei:

17. solicită, în contextul organizării 
moderne a muncii, crearea unor norme 
contractuale sigure şi flexibile; consideră 
totuşi că contractele de muncă pe durată 
nedeterminată ar trebui să rămână 
principala formă de ocupare a forţei de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 173
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită, în contextul organizării 
moderne a muncii, crearea unor norme 
contractuale flexibile şi sigure; consideră
totuşi că contractele de muncă pe durată 

17. solicită, în contextul organizării 
moderne a muncii, crearea unor norme 
contractuale flexibile şi sigure; este totuşi 
ferm convins că contractele de muncă pe 
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nedeterminată ar trebui să rămână 
principala formă de ocupare a forţei de 
muncă, ţinând totuşi seama că unele 
persoane preferă contractele atipice, mai 
ales studenţii şi lucrătorii tineri, care au 
nevoie de diversificarea experienţei:

durată nedeterminată trebuie să rămână de 
departe principala şi cea mai frecventă 
formă de ocupare a forţei de muncă, ţinând 
de asemenea seama că unele persoane 
preferă noi tipuri de contracte, şi invită 
statele membre şi Comisia să ia măsurile 
adecvate pentru a se asigura că acest
principiu este respectat; recunoaşte că 
definirea cadrului juridic pentru 
contractele de muncă pe durată 
nedeterminată şi modul în care acestea 
sunt orientate către conceptul de 
flexicuritate în dreptul naţional al muncii 
este extrem de important pentru 
acceptarea lor de către întreprinderi şi
angajaţi;

Or. de

Amendamentul 174
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită, în contextul organizării 
moderne a muncii, crearea unor norme 
contractuale flexibile şi sigure; consideră 
totuşi că contractele de muncă pe durată 
nedeterminată ar trebui să rămână 
principala formă de ocupare a forţei de 
muncă, ţinând totuşi seama că unele 
persoane preferă contractele atipice, mai 
ales studenţii şi lucrătorii tineri, care au 
nevoie de diversificarea experienţei:

17. solicită, în contextul organizării 
moderne a muncii, crearea unor norme 
contractuale flexibile şi sigure care să 
garanteze egalitatea de tratament; 
consideră totuşi că contractele de muncă pe 
durată nedeterminată ar trebui să rămână 
principala formă de ocupare a forţei de 
muncă, ţinând totuşi seama că unele 
persoane preferă contractele atipice, cu 
condiţia ca acestea să garanteze egalitatea 
de tratament;

Or. en

Amendamentul 175
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Punctul 17 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită, în contextul organizării 
moderne a muncii, crearea unor norme 
contractuale flexibile şi sigure; consideră 
totuşi că contractele de muncă pe durată 
nedeterminată ar trebui să rămână 
principala formă de ocupare a forţei de 
muncă, ţinând totuşi seama că unele 
persoane preferă contractele atipice, mai 
ales studenţii şi lucrătorii tineri, care au 
nevoie de diversificarea experienţei:

17. solicită, în contextul organizării 
moderne a muncii, crearea unor norme 
contractuale flexibile şi sigure; consideră 
totuşi că contractele de muncă pe durată 
nedeterminată trebuie să rămână principala 
formă de ocupare a forţei de muncă, ţinând 
totuşi seama că unele persoane preferă 
contractele atipice, mai ales studenţii şi 
lucrătorii tineri, care au nevoie de 
diversificarea experienţei, dar care nu ar 
trebui să fie discriminaţi prin aceste 
contracte;

Or. fr

Amendamentul 176
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. condamnă înlocuirea abuzivă a 
contractelor de muncă obişnuite cu forme 
contractuale atipice, în detrimentul 
publicului larg, al salariaţilor şi al 
concurenţilor; subliniază că astfel de 
forme contractuale încalcă modelul social 
european;

eliminat

Or. en

Amendamentul 177
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. condamnă înlocuirea abuzivă a 
contractelor de muncă obişnuite cu forme 

eliminat
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contractuale atipice, în detrimentul 
publicului larg, al salariaţilor şi al 
concurenţilor; subliniază că astfel de 
forme contractuale încalcă modelul social 
european;

Or. en

Amendamentul 178
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. condamnă înlocuirea abuzivă a
contractelor de muncă obişnuite cu forme 
contractuale atipice, în detrimentul 
publicului larg, al salariaţilor şi al 
concurenţilor; subliniază că astfel de forme 
contractuale încalcă modelul social 
european;

18. condamnă înlocuirea contractelor de 
muncă obişnuite cu forme contractuale 
atipice, în detrimentul publicului larg, al 
salariaţilor şi al concurenţilor; subliniază că 
astfel de forme contractuale încalcă 
modelul social european;

Or. de

Amendamentul 179
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. condamnă înlocuirea abuzivă a 
contractelor de muncă obişnuite cu forme 
contractuale atipice, în detrimentul 
publicului larg, al salariaţilor şi al 
concurenţilor; subliniază că astfel de forme 
contractuale încalcă modelul social 
european;

18. condamnă în mod ferm înlocuirea 
abuzivă a contractelor de muncă obişnuite 
cu forme contractuale atipice, în 
detrimentul publicului larg, al salariaţilor şi 
al concurenţilor; subliniază că o astfel de 
practică abuzivă încalcă şi ar putea 
destabiliza modelul social european şi 
invită statele membre şi Comisia să 
utilizeze toate mijloacele necesare pentru 
a combate această practică abuzivă pe 
termen lung;

Or. de
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Amendamentul 180
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. condamnă înlocuirea abuzivă a 
contractelor de muncă obişnuite cu forme 
contractuale atipice, în detrimentul 
publicului larg, al salariaţilor şi al 
concurenţilor; subliniază că astfel de forme 
contractuale încalcă modelul social 
european;

18. condamnă înlocuirea abuzivă a 
contractelor de muncă obişnuite cu forme 
contractuale atipice, în detrimentul 
publicului larg, al salariaţilor şi al 
concurenţilor; subliniază că astfel de 
abuzuri afectează construirea modelului
social european;

Or. it

Amendamentul 181
Ole Christensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. condamnă înlocuirea abuzivă a 
contractelor de muncă obişnuite cu forme 
contractuale atipice, în detrimentul 
publicului larg, al salariaţilor şi al 
concurenţilor; subliniază că astfel de forme 
contractuale încalcă modelul social 
european;

18. condamnă înlocuirea abuzivă a 
contractelor de muncă obişnuite cu forme 
contractuale atipice, care contribuie la 
condiţii de muncă mai precare şi mai 
nesigure decât condiţiile obişnuite de 
muncă şi care sunt în detrimentul 
publicului larg, al salariaţilor şi al 
concurenţilor; subliniază că astfel de forme 
contractuale încalcă modelul social 
european;

Or. da

Amendamentul 182
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 18 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. condamnă înlocuirea abuzivă a 
contractelor de muncă obişnuite cu forme 
contractuale atipice, în detrimentul 
publicului larg, al salariaţilor şi al 
concurenţilor; subliniază că astfel de forme 
contractuale încalcă modelul social 
european;

18. condamnă înlocuirea abuzivă a 
contractelor de muncă obişnuite cu forme 
contractuale atipice, în detrimentul 
publicului larg, al salariaţilor şi al 
concurenţilor; subliniază că astfel de forme 
contractuale încalcă modelul social 
european; invită statele membre să 
impună sancţiuni mai stricte în cazul în 
care contractele atipice încheiate sunt 
abuzive;

Or. fr

Amendamentul 183
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. este ferm convins că, luând în 
considerare tradiţiile diferite din statele 
membre, orice formă de ocupare a forţei de 
muncă ar trebui să fie însoţită de un 
ansamblu de drepturi, care să includă: 
egalitatea de tratament, protecţia sănătăţii 
şi siguranţei lucrătorilor, precum şi 
dispoziţii privind orele de lucru/odihnă, 
libertatea de asociere şi de reprezentare, 
negocierea colectivă, acţiunea colectivă şi 
accesul la formare;

19. este ferm convins că, luând în 
considerare tradiţiile diferite din statele 
membre, orice formă de ocupare a forţei de 
muncă ar trebui să fie însoţită de un 
ansamblu de drepturi, care să includă: 
salariile minime şi eliminarea diferenţelor 
de remunerare între femei şi bărbaţi şi pe 
criterii etnice; o protecţie socială 
adecvată; nediscriminarea şi egalitatea de 
tratament în cursul inserţiei profesionale 
şi  la locul de muncă; protecţia sănătăţii şi 
siguranţei lucrătorilor, precum şi dispoziţii 
privind orele de lucru/odihnă, libertatea de 
asociere şi de reprezentare, negocierea 
colectivă, acţiunea colectivă şi accesul la 
formare şi la evoluţia în carieră;

Or. en
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Amendamentul 184
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. este ferm convins că, luând în 
considerare tradiţiile diferite din statele 
membre, orice formă de ocupare a forţei de 
muncă ar trebui să fie însoţită de un 
ansamblu de drepturi, care să includă: 
egalitatea de tratament, protecţia sănătăţii 
şi siguranţei lucrătorilor, precum şi 
dispoziţii privind orele de lucru/odihnă, 
libertatea de asociere şi de reprezentare, 
negocierea colectivă, acţiunea colectivă şi 
accesul la formare;

19. este ferm convins că, luând în 
considerare tradiţiile diferite din statele 
membre, orice formă de ocupare a forţei de 
muncă ar trebui să fie însoţită de un 
ansamblu de drepturi, care să includă: 
egalitatea de tratament, formarea şi 
evoluţia în carieră, protecţia sănătăţii şi 
siguranţei lucrătorilor, precum şi dispoziţii 
privind orele de lucru/odihnă, drepturile de 
pensie, libertatea de asociere şi de 
reprezentare, negocierea colectivă, acţiunea 
colectivă, accesul la formare şi protecţia în 
cazul pierderii locului de muncă;

Or. it

Amendamentul 185
Georges Bach

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. este ferm convins că, luând în 
considerare tradiţiile diferite din statele 
membre, orice formă de ocupare a forţei de 
muncă ar trebui să fie însoţită de un 
ansamblu de drepturi, care să includă: 
egalitatea de tratament, protecţia sănătăţii 
şi siguranţei lucrătorilor, precum şi 
dispoziţii privind orele de lucru/odihnă, 
libertatea de asociere şi de reprezentare, 
negocierea colectivă, acţiunea colectivă şi 
accesul la formare;

19. este ferm convins că, luând în 
considerare tradiţiile diferite din statele 
membre, orice formă de ocupare a forţei de 
muncă ar trebui să fie însoţită de un 
ansamblu de drepturi, care să includă: 
standarde minime cu privire la drepturile 
sociale şi de remunerare, egalitatea de 
tratament, protecţia sănătăţii şi siguranţei 
lucrătorilor, precum şi dispoziţii privind 
orele de lucru/odihnă, libertatea de asociere 
şi de reprezentare, negocierea colectivă, 
acţiunea colectivă şi accesul la formare;

Or. fr
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Amendamentul 186
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. invită UE şi statele membre să îşi 
intensifice eforturile pentru a investi în 
competenţele şi în pregătirea profesională a 
populaţiei, pentru a sprijini crearea de 
locuri de muncă durabile; invită astfel 
statele membre să investească în capitalul 
uman prin aplicarea şi finanţarea susţinută 
a strategiilor de învăţare continuă;

20. invită UE şi statele membre să îşi 
intensifice eforturile pentru a investi în 
competenţele şi în pregătirea profesională a 
populaţiei, pentru a sprijini crearea de 
locuri de muncă durabile; invită astfel 
statele membre să investească în capitalul 
uman prin aplicarea şi finanţarea susţinută 
a strategiilor de învăţare orientate către 
cerinţele pieţei;

Or. it

Amendamentul 187
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. invită UE şi statele membre să îşi 
intensifice eforturile pentru a investi în 
competenţele şi în pregătirea profesională a 
populaţiei, pentru a sprijini crearea de 
locuri de muncă durabile; invită astfel 
statele membre să investească în capitalul 
uman prin aplicarea şi finanţarea susţinută 
a strategiilor de învăţare continuă;

20. invită UE şi statele membre să îşi 
intensifice eforturile pentru a investi în 
competenţele şi în pregătirea profesională a 
populaţiei, pentru a sprijini crearea de 
locuri de muncă durabile; invită astfel 
statele membre să investească în capitalul 
uman prin aplicarea şi finanţarea susţinută 
a strategiilor de învăţare continuă, precum 
şi prin recunoaşterea aptitudinilor şi 
competenţelor neformale, respectând în 
acelaşi timp o abordare bazată pe ciclul de 
viaţă; de asemenea, invită statele membre 
să introducă măsuri la nivel naţional, 
regional şi local pentru a garanta că 
fiecare tânăr care termină şcoala are 
acces la un loc de muncă sau la 
învăţământul superior ori beneficiază de 
formare profesională;
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Or. en

Amendamentul 188
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. invită UE şi statele membre să îşi 
intensifice eforturile pentru a investi în 
competenţele şi în pregătirea profesională a 
populaţiei, pentru a sprijini crearea de 
locuri de muncă durabile; invită astfel 
statele membre să investească în capitalul 
uman prin aplicarea şi finanţarea susţinută 
a strategiilor de învăţare continuă;

20. invită UE şi statele membre să îşi 
intensifice eforturile pentru a investi în 
competenţele şi în pregătirea profesională a 
populaţiei, pentru a sprijini crearea de 
locuri de muncă durabile; invită astfel 
statele membre să investească în capitalul 
uman prin aplicarea şi finanţarea susţinută 
a strategiilor de formare sau învăţare 
continuă;

Or. fr

Amendamentul 189
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. invită UE şi statele membre să îşi 
intensifice eforturile pentru a investi în 
competenţele şi în pregătirea profesională a 
populaţiei, pentru a sprijini crearea de 
locuri de muncă durabile; invită astfel 
statele membre să investească în capitalul 
uman prin aplicarea şi finanţarea susţinută 
a strategiilor de învăţare continuă;

20. invită UE şi statele membre să îşi 
intensifice eforturile pentru a investi în 
competenţele şi în pregătirea profesională a 
populaţiei, pentru a sprijini crearea de 
locuri de muncă stabile şi durabile; invită 
astfel statele membre să investească în 
capitalul uman prin aplicarea şi finanţarea 
susţinută a strategiilor de învăţare continuă;

Or. it
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Amendamentul 190
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. solicită UE şi statelor membre să 
acorde un sprijin special lucrătorilor 
independenţi care îşi finanţează propriile 
strategii de învăţare continuă;

Or. en

Amendamentul 191
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. invită statele membre să pună în 
aplicare politici care să le permită 
oamenilor să găsească un echilibru mai bun 
între formele de muncă flexibile şi viaţa 
familială, asigurându-se că programele de 
funcţionare a centrelor de îngrijire a 
copilului sunt adaptate programelor de 
lucru;

21. invită statele membre să pună în 
aplicare politici care să le permită tuturor
oamenilor, inclusiv celor mai vulnerabili 
şi mai defavorizaţi, să aibă un acces 
efectiv la câmpul muncii şi să găsească un 
echilibru mai bun între formele de muncă 
flexibile şi viaţa familială, asigurând un 
sprijin extins pentru egalitatea de şanse şi 
pentru toate serviciile necesare în acest 
scop;

Or. it

Amendamentul 192
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. invită statele membre să pună în 
aplicare politici care să le permită 
oamenilor să găsească un echilibru mai bun 

21. invită statele membre să pună în 
aplicare politici care să le permită 
oamenilor să găsească un echilibru mai bun 
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între formele de muncă flexibile şi viaţa 
familială, asigurându-se că programele de 
funcţionare a centrelor de îngrijire a 
copilului sunt adaptate programelor de 
lucru;

între formele de muncă flexibile, viaţa 
privată şi viaţa familială, prin măsuri de 
sprijin cum ar fi concediile de 
maternitate, de paternitate şi parentale, 
programe de lucru flexibile, precum şi 
centre accesibile de îngrijire a copilului;

Or. en

Amendamentul 193
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. invită statele membre să pună în 
aplicare politici care să le permită 
oamenilor să găsească un echilibru mai bun 
între formele de muncă flexibile şi viaţa 
familială, asigurându-se că programele de 
funcţionare a centrelor de îngrijire a 
copilului sunt adaptate programelor de 
lucru;

21. invită statele membre să pună în 
aplicare politici care să le permită 
oamenilor să găsească un echilibru mai bun 
între formele de muncă flexibile, îngrijire
şi viaţa familială, asigurându-se că centrele
de îngrijire a copilului sunt accesibile din 
punct de vedere financiar, disponibile şi 
adaptate programelor de lucru;

Or. en

Amendamentul 194
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. invită statele membre să pună în 
aplicare politici care să le permită 
oamenilor să găsească un echilibru mai bun 
între formele de muncă flexibile şi viaţa 
familială, asigurându-se că programele de 
funcţionare a centrelor de îngrijire a 
copilului sunt adaptate programelor de 
lucru;

21. invită statele membre să pună în 
aplicare politici care să le permită 
oamenilor să găsească un echilibru mai bun 
între formele de muncă flexibile şi viaţa 
familială, asigurându-se, de exemplu, că 
programele de funcţionare a centrelor de 
îngrijire a copilului sunt adaptate 
programelor de lucru şi că, în general, 
programele de lucru ale instituţiilor 
publice sunt astfel structurate încât să 
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satisfacă cerinţele populaţiei locale, în 
special ale persoanelor care lucrează, şi 
că sunt organizate în aşa fel încât să 
protejeze drepturile celor care lucrează în 
aceste servicii, care sunt adesea în 
majoritate femei; 

Or. it

Amendamentul 195
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 21 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. invită statele membre să pună în 
aplicare politici care să le permită 
oamenilor să găsească un echilibru mai bun 
între formele de muncă flexibile şi viaţa 
familială, asigurându-se că programele de 
funcţionare a centrelor de îngrijire a 
copilului sunt adaptate programelor de 
lucru;

21. invită statele membre să pună în 
aplicare politici care să le permită 
oamenilor să găsească un echilibru mai bun 
între formele de muncă flexibile şi viaţa 
familială, asigurându-se că programele de 
funcţionare a centrelor de îngrijire a 
copilului sunt adaptate programelor de 
lucru; subliniază că lucrătorii au nevoie în 
primul rând de programe de lucru bine 
definite pentru a-şi putea organiza viaţa 
zilnică de familie;

Or. de

Amendamentul 196
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluţie
Punctul 21a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. invită statele membre să elaboreze 
politici vizând crearea de noi oportunităţi 
de locuri de muncă; este conştient de 
responsabilitatea şi de riscurile legate de 
crearea de astfel de locuri de muncă, 
inclusiv cele guvernate de contracte 
atipice;
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Or. en

Amendamentul 197
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 21a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. invită statele membre să pună în 
aplicare măsuri pentru a permite 
lucrătorilor să se întoarcă la locul de 
muncă după concediul parental, eventual 
după ce au urmat mai întâi formări de 
reacomodare la locul de muncă;

Or. fr

Amendamentul 198
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 22 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. recomandă cu fermitate ca iniţiativa UE 
în materie de ocupare a forţei de muncă să 
includă o intervenţie rapidă în momentul în 
care se sunt suprimate efectiv locurile de 
muncă, nu în ultimul rând pentru a reduce 
riscul ca persoanele să fie excluse de pe 
piaţa muncii;

22. recomandă cu fermitate ca iniţiativa UE 
în materie de ocupare a forţei de muncă să 
includă o intervenţie rapidă în momentul în 
care se sunt suprimate efectiv locurile de 
muncă, nu în ultimul rând pentru a reduce 
riscul ca persoanele să fie excluse de pe 
piaţa muncii;

Or. it

Amendamentul 199
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. invită statele membre să consolideze 
sistemele de activare, în special pentru 
persoanele cu nivel scăzut de calificare, 
prin consiliere personalizată, (re)calificare 
intensivă a lucrătorilor, subvenţionarea 
locurilor de muncă şi finanţări 
nerambursabile pentru iniţierea de activităţi 
independente şi afaceri;

23. invită statele membre să consolideze 
sistemele de sprijin, în special pentru 
persoanele cu nivel scăzut de calificare, 
prin abordări axate pe găsirea unor căi de 
urmat, prin consiliere personalizată, 
(re)calificare intensivă a lucrătorilor, 
subvenţionarea locurilor de muncă şi 
finanţări nerambursabile pentru iniţierea de 
activităţi independente şi afaceri;

Or. en

Amendamentul 200
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. invită statele membre să consolideze 
sistemele de activare, în special pentru 
persoanele cu nivel scăzut de calificare, 
prin consiliere personalizată, (re)calificare 
intensivă a lucrătorilor, subvenţionarea 
locurilor de muncă şi finanţări 
nerambursabile pentru iniţierea de activităţi 
independente şi afaceri;

23. invită statele membre să consolideze 
sistemele de activare, în special pentru 
persoanele cu nivel scăzut de calificare, 
prin consiliere personalizată, (re)calificare 
intensivă a lucrătorilor, subvenţionarea 
locurilor de muncă şi finanţări 
nerambursabile pentru iniţierea de activităţi 
independente şi afaceri; subliniază totuşi 
în mod special că aceste ajutoare trebuie 
să fie structurate în aşa fel încât locurile 
de muncă normale să nu fie înlocuite;

Or. de

Amendamentul 201
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluţie
Punctul 23 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. invită statele membre să consolideze 23. invită statele membre să consolideze 
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sistemele de activare, în special pentru 
persoanele cu nivel scăzut de calificare, 
prin consiliere personalizată, (re)calificare 
intensivă a lucrătorilor, subvenţionarea 
locurilor de muncă şi finanţări 
nerambursabile pentru iniţierea de activităţi 
independente şi afaceri;

sistemele de activare, în special pentru 
persoanele cu nivel scăzut de calificare şi 
cu handicap, prin consiliere personalizată, 
(re)calificare intensivă a lucrătorilor, 
subvenţionarea locurilor de muncă şi 
finanţări nerambursabile pentru iniţierea de 
activităţi independente şi afaceri;

Or. en

Amendamentul 202
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. invită Comisia şi statele membre să 
elimine barierele administrative, pentru a 
încuraja mediul de afaceri, în special în 
ceea ce priveşte IMM-urile.

24. invită Comisia şi statele membre să 
reducă la minimum barierele 
administrative, pentru a încuraja mediul de 
afaceri, în special în ceea ce priveşte IMM-
urile.

Or. it

Amendamentul 203
Birgit Sippel

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. invită Comisia şi statele membre să 
elimine barierele administrative, pentru a 
încuraja mediul de afaceri, în special în 
ceea ce priveşte IMM-urile.

24. invită Comisia şi statele membre să 
reducă barierele administrative, pentru a 
încuraja mediul de afaceri, în special în 
ceea ce priveşte IMM-urile.

Or. en
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Amendamentul 204
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. invită Comisia şi statele membre să 
elimine barierele administrative, pentru a 
încuraja mediul de afaceri, în special în 
ceea ce priveşte IMM-urile.

24. invită Comisia şi statele membre să 
simplifice anumite bariere administrative, 
pentru a încuraja mediul de afaceri, în 
special în ceea ce priveşte IMM-urile.

Or. fr

Amendamentul 205
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. invită Comisia şi statele membre să 
elimine barierele administrative, pentru a 
încuraja mediul de afaceri, în special în 
ceea ce priveşte IMM-urile.

24. invită Comisia şi statele membre să 
elimine barierele administrative, pentru a 
încuraja mediul de afaceri, în special în 
ceea ce priveşte IMM-urile, care, având în 
vedere numărul lor mare, sunt principalii 
agenţi în lupta împotriva şomajului în 
UE; subliniază că în formularea 
politicilor privind ocuparea forţei de 
muncă adresate IMM-urilor este 
important să fie luate în considerare 
cerinţele specifice ale acestora şi cele ale 
teritoriului în care acestea sunt situate;

Or. it

Amendamentul 206
Olle Ludvigsson

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. invită Comisia şi statele membre să 
elimine barierele administrative, pentru a 
încuraja mediul de afaceri, în special în 
ceea ce priveşte IMM-urile.

24. invită Comisia şi statele membre să 
elimine barierele administrative, pentru a 
încuraja mediul de afaceri, în special în 
ceea ce priveşte IMM-urile; subliniază 
totuşi importanţa garantării faptului că 
legislaţia privind sănătatea şi siguranţa 
nu trebuie în niciun caz să fie considerată
o povară administrativă impusă
întreprinderilor;

Or. sv

Amendamentul 207
Ole Christensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. invită Comisia şi statele membre să 
elimine barierele administrative, pentru a 
încuraja mediul de afaceri, în special în 
ceea ce priveşte IMM-urile.

24. invită Comisia şi statele membre să 
elimine barierele administrative, pentru a 
încuraja mediul de afaceri, în special în 
ceea ce priveşte IMM-urile, fără implicaţii 
pentru siguranţa sau sănătatea 
salariaţilor;

Or. da

Amendamentul 208
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. invită Comisia şi statele membre să 
elimine barierele administrative, pentru a 
încuraja mediul de afaceri, în special în 
ceea ce priveşte IMM-urile.

24. invită Comisia şi statele membre să 
elimine barierele administrative, pentru a 
încuraja mediul de afaceri, în special în 
ceea ce priveşte IMM-urile şi 
întreprinzătorii 
independenţi/profesioniştii pe cont 
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propriu;

Or. en

Amendamentul 209
Jutta Steinruck

Propunere de rezoluţie
Punctul 24 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. invită Comisia şi statele membre să 
elimine barierele administrative, pentru a 
încuraja mediul de afaceri, în special în 
ceea ce priveşte IMM-urile.

24. invită Comisia şi statele membre să 
elimine barierele administrative, în măsura 
în care acestea nu servesc la protejarea 
intereselor lucrătorilor, pentru a încuraja 
mediul de afaceri, în special în ceea ce 
priveşte IMM-urile.

Or. de

Amendamentul 210
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluţie
Punctul 25 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. invită statele membre să prezinte 
rapoarte privind stadiul actual al punerii 
în aplicare a căilor de asigurare a 
flexicurităţii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 211
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 25 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. invită statele membre să prezinte 
rapoarte privind stadiul actual al punerii în 

25. invită statele membre să prezinte 
rapoarte privind stadiul actual al conceperii 
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aplicare a căilor de asigurare a 
flexicurităţii;

şi punerii în aplicare a căilor de asigurare a 
flexicurităţii;

Or. it

Amendamentul 212
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Punctul 25 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. invită statele membre să prezinte 
rapoarte privind stadiul actual al punerii în 
aplicare a căilor de asigurare a 
flexicurităţii;

25. invită statele membre să prezinte 
rapoarte privind stadiul actual al punerii în 
aplicare a căilor de asigurare a flexicurităţii
şi să cuantifice numărul locurilor de 
muncă create prin flexibilizarea 
contractelor;

Or. fr

Amendamentul 213
Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 25a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. regretă abordarea îngustă a 
Consiliului şi Comisiei faţă de 
flexicuritate; invită Comisia şi Consiliul 
să se angajeze faţă de agenda privind 
MUNCA DE CALITATE şi să o consacre 
în următoarea generaţie a orientărilor 
integrate şi a strategiei europene privind 
ocuparea forţei de muncă: promovând
siguranţa angajării şi a locurilor de 
muncă pentru lucrători, o abordare 
bazată pe drepturi în raport cu politicile
active de pe piaţa muncii şi cu învăţarea 
continuă, sănătatea şi siguranţa generală 
la locul de muncă, drepturi sociale şi ale
lucrătorilor universale şi egale pentru toţi, 
un echilibru viaţă privată/muncă şi 
reconcilierea vieţii profesionale şi a vieţii 
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neprofesionale, îmbunătăţirea calităţii 
locurilor de muncă şi a bunăstării la locul 
de muncă;

Or. en

Amendamentul 214
Pascale Gruny

Propunere de rezoluţie
Punctul 25a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. invită statele membre să nu permită 
concedierile economice înainte de 
depunerea tuturor eforturilor pentru 
(re)calificarea lucrătorilor;

Or. fr

Amendamentul 215
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. consideră că recunoaşterea formală a 
rolului partenerilor sociali în elaborarea 
noului tratat reprezintă un progres, întrucât 
validează autonomia acestora şi reafirmă 
importanţa sprijinului lor în promovarea 
dialogului social;

26. consideră că recunoaşterea formală a 
rolului partenerilor sociali în elaborarea 
noului tratat reprezintă un progres, întrucât 
validează autonomia acestora şi reafirmă 
importanţa rolului lor în promovarea 
dialogului social;

Or. it

Amendamentul 216
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 26 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. consideră că recunoaşterea formală a 
rolului partenerilor sociali în elaborarea 
noului tratat reprezintă un progres, întrucât 
validează autonomia acestora şi reafirmă 
importanţa sprijinului lor în promovarea 
dialogului social;

26. consideră că recunoaşterea formală a 
rolului partenerilor sociali în elaborarea 
noului tratat reprezintă un progres, întrucât 
validează autonomia acestora şi reafirmă 
importanţa sprijinului lor în promovarea 
dialogului social, şi subliniază aici 
importanţa deosebită a dialogului 
sectorial social, în care sunt reprezentate 
în prezent 40 de sectoare;

Or. de

Amendamentul 217
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. cu toate acestea, este îngrijorat de 
impactul recentei hotărâri a CEJ din 
cauza Laval, Rüffert, Viking şi 
Luxemburg referitoare la libertatea de 
asociere şi la libertatea de a acţiona în 
vederea îmbunătăţirii condiţiilor de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 218
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. consideră că aportul partenerilor sociali 
europeni şi naţionali la realizarea 
obiectivelor Strategiei UE 2020 este 
deosebit de important pentru atingerea 

28. consideră că aportul partenerilor sociali 
europeni şi naţionali la realizarea 
obiectivelor Strategiei UE 2020 este 
deosebit de important pentru atingerea 
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obiectivelor de ocupare a forţei de muncă 
şi a punerii în aplicare a flexicurităţii;

obiectivelor de ocupare a forţei de muncă 
şi punere în aplicare a agendei printr-o 
abordare echilibrată;

Or. fr

Amendamentul 219
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. consideră că aportul partenerilor sociali 
europeni şi naţionali la realizarea 
obiectivelor Strategiei UE 2020 este 
deosebit de important pentru atingerea 
obiectivelor de ocupare a forţei de muncă 
şi a punerii în aplicare a flexicurităţii;

28. consideră că aportul partenerilor sociali 
europeni şi naţionali la realizarea 
obiectivelor Strategiei UE 2020 este 
deosebit de important pentru atingerea 
obiectivelor de ocupare a forţei de muncă
şi pentru actualizarea şi punerea în 
aplicare a flexicurităţii;

Or. it

Amendamentul 220
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 28 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. consideră că aportul partenerilor sociali 
europeni şi naţionali la realizarea 
obiectivelor Strategiei UE 2020 este 
deosebit de important pentru atingerea 
obiectivelor de ocupare a forţei de muncă 
şi a punerii în aplicare a flexicurităţii;

28. consideră că aportul partenerilor sociali 
europeni şi naţionali şi a organizaţiilor din 
cadrul societăţii civile la realizarea 
obiectivelor Strategiei UE 2020 este 
deosebit de important pentru atingerea 
obiectivelor de ocupare a forţei de muncă 
şi punere în aplicare a flexicurităţii;

Or. en
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Amendamentul 221
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. solicită partenerilor sociali naţionali 
să renunţe la rezervele împotriva 
„categoriilor excluse” (angajaţi cu 
contracte atipice sau „foarte atipice”) şi 
să armonizeze drepturile şi cerinţele 
acestora referitoare la protecţia socială cu 
cele ale „persoanelor încadrate în 
muncă”;

eliminat

Or. it

Amendamentul 222
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. solicită partenerilor sociali naţionali 
să renunţe la rezervele împotriva 
„categoriilor excluse” (angajaţi cu 
contracte atipice sau „foarte atipice”) şi 
să armonizeze drepturile şi cerinţele 
acestora referitoare la protecţia socială cu 
cele ale „persoanelor încadrate în 
muncă”;

29. solicită o directivă pentru a garanta 
lucrătorilor atipici drepturi echivalente cu 
omologii lor cu normă întreagă, printre 
care în special dreptul de a se afilia unui 
sindicat;

Or. en

Amendamentul 223
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. solicită partenerilor sociali naţionali să 
renunţe la rezervele împotriva 
„categoriilor excluse” (angajaţi cu 
contracte atipice sau „foarte atipice”) şi 
să armonizeze drepturile şi cerinţele 
acestora referitoare la protecţia socială cu 
cele ale „persoanelor încadrate în 
muncă”;

29. solicită partenerilor sociali naţionali să 
renunţe la rezervele împotriva angajaţilor
cu noi tipuri de contracte şi să ţină seama 
de drepturile şi cerinţele acestora 
referitoare la protecţia socială în cursul 
negocierilor;

Or. de

Amendamentul 224
Evelyn Regner

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. solicită partenerilor sociali naţionali să 
renunţe la rezervele împotriva
„categoriilor excluse” (angajaţi cu 
contracte atipice sau „foarte atipice”) şi să 
armonizeze drepturile şi cerinţele acestora 
referitoare la protecţia socială cu cele ale 
„persoanelor încadrate în muncă”;

29. solicită partenerilor sociali naţionali să 
se accepte responsabilitatea pentru 
situaţia „categoriilor excluse” (angajaţi cu 
contracte atipice sau „foarte atipice”) şi să 
armonizeze drepturile şi cerinţele acestora 
referitoare la protecţia socială cu cele ale 
„persoanelor încadrate în muncă”;

Or. en

Amendamentul 225
Ole Christensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. solicită partenerilor sociali naţionali să 
renunţe la rezervele împotriva
„categoriilor excluse” (angajaţi cu 
contracte atipice sau „foarte atipice”) şi să 
armonizeze drepturile şi cerinţele acestora 
referitoare la protecţia socială cu cele ale 
„persoanelor încadrate în muncă”;

29. solicită partenerilor sociali naţionali să 
asigure „categoriilor excluse” (angajaţi cu 
contracte atipice sau „foarte atipice”) 
drepturile şi cerinţele referitoare la 
protecţia socială care sunt similare cu cele 
ale „persoanelor încadrate în muncă”;
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Or. da

Amendamentul 226
Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. solicită partenerilor sociali naţionali să 
renunţe la rezervele împotriva „categoriilor 
excluse” (angajaţi cu contracte atipice sau 
„foarte atipice”) şi să armonizeze drepturile 
şi cerinţele acestora referitoare la protecţia 
socială cu cele ale „persoanelor încadrate 
în muncă”;

29. solicită Comisiei, guvernelor naţionale 
şi partenerilor sociali naţionali să renunţe 
la rezervele împotriva „categoriilor 
excluse” (angajaţi cu contracte atipice sau 
„foarte atipice”) şi să armonizeze drepturile 
şi cerinţele acestora referitoare la protecţia 
socială cu cele ale „persoanelor încadrate 
în muncă”;

Or. de

Amendamentul 227
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 29a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29a. invită, de asemenea, Comisia 
Europeană să creeze un cadru legal 
pentru negocierea colectivă 
transnaţională, fie la nivel de 
întreprindere, fie la nivel sectorial, pentru 
a ajuta întreprinderile şi sectoarele să 
facă faţă provocărilor legate de aspecte 
cum ar fi organizarea muncii, angajarea, 
condiţiile de muncă sau formarea pentru 
a oferi partenerilor sociali o bază pentru 
creşterea capacităţii lor de a acţiona la 
nivel transnaţional;

Or. en
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Amendamentul 228
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 30 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. solicită partenerilor sociali de la nivel 
european şi naţional să sprijine investiţiile 
în strategiile privind învăţarea continuă;

30. solicită partenerilor sociali de la nivel 
european şi naţional să sprijine investiţiile 
în strategiile privind învăţarea continuă şi 
salută „Cadrul de acţiuni pentru 
dezvoltarea competenţelor şi calificărilor
prin învăţare continuă” deja negociat de 
către partenerii sociali;

Or. de

Amendamentul 229
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 30 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. solicită partenerilor sociali de la nivel 
european şi naţional să sprijine investiţiile 
în strategiile privind învăţarea continuă;

30. solicită partenerilor sociali de la nivel 
european şi naţional să sprijine investiţiile 
în strategiile privind învăţarea orientate 
către cerinţele pieţei;

Or. it

Amendamentul 230
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Punctul 30a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30a. invită Comisia şi statele membre să 
elimine barierele administrative pentru a 
încuraja mediul de afaceri, în special în 
ceea ce priveşte IMM-urile şi 
întreprinzătorii independenţi/lucrătorii pe 
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cont propriu;

Or. en

Amendamentul 231
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 30a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30a. consideră că persoanele implicate în 
măsurile de incluziune pe piaţa muncii 
sau în măsurile de pregătire pentru 
(re)intrarea pe piaţa muncii, precum şi 
organizaţiile societăţii civile care le oferă 
aceste servicii sau le reprezintă ar trebui 
să ia parte la conceperea, punerea în 
aplicare şi concretizarea politicilor care le 
afectează;

Or. en

Amendamentul 232
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluţie
Punctul 31 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. constată că implicarea partenerilor 
sociali în procesul de elaborare şi de 
punere în aplicare a politicilor variază de la 
un stat membru la altul dar că, în general, 
se conturează tendinţa de a utiliza un 
ansamblu mai larg de instrumente în 
vederea îndeplinirii obiectivelor 
politicilor; consideră că valoarea 
sprijinului social şi instituţional, de care 
se bucură partenerii sociali, ar putea 
influenţa într-o mare măsură calitatea 
contribuţiei acestora;

31. constată că implicarea partenerilor 
sociali în procesul de elaborare şi de 
punere în aplicare a politicilor variază de la 
un stat membru la altul;

Or. en
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Amendamentul 233
Ole Christensen

Propunere de rezoluţie
Punctul 31 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. constată că implicarea partenerilor 
sociali în procesul de elaborare şi de 
punere în aplicare a politicilor variază de la 
un stat membru la altul dar că, în general, 
se conturează tendinţa de a utiliza un 
ansamblu mai larg de instrumente în 
vederea îndeplinirii obiectivelor politicilor; 
consideră că valoarea sprijinului social şi 
instituţional, de care se bucură partenerii 
sociali, ar putea influenţa într-o mare 
măsură calitatea contribuţiei acestora;

31. constată că implicarea partenerilor 
sociali în procesul de elaborare şi de 
punere în aplicare a politicilor variază de la 
un stat membru la altul dar că, în general, 
se conturează tendinţa de a utiliza un 
ansamblu mai larg de instrumente în 
vederea îndeplinirii obiectivelor politicilor; 
consideră că valoarea recunoaşterii sociale 
şi instituţionale, de care se bucură 
partenerii sociali, influenţează într-o mare 
măsură calitatea contribuţiei acestora;

Or. da

Amendamentul 234
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 31 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. constată că implicarea partenerilor 
sociali în procesul de elaborare şi de 
punere în aplicare a politicilor variază de la 
un stat membru la altul dar că, în general, 
se conturează tendinţa de a utiliza un 
ansamblu mai larg de instrumente în 
vederea îndeplinirii obiectivelor politicilor; 
consideră că valoarea sprijinului social şi 
instituţional, de care se bucură partenerii 
sociali, ar putea influenţa într-o mare 
măsură calitatea contribuţiei acestora;

31. constată că implicarea partenerilor 
sociali în procesul de elaborare şi de 
punere în aplicare a politicilor variază de la 
un stat membru la altul dar că, în general, 
se conturează tendinţa de a utiliza un 
ansamblu mai larg de instrumente în 
vederea îndeplinirii obiectivelor politicilor; 
consideră că valoarea sprijinului social şi 
instituţional, de care se bucură partenerii 
sociali, ar trebui consolidat în continuare 
la nivel naţional şi ar trebui să aibă o 
natură mai substanţială, întrucât ar putea 
influenţa într-o mare măsură calitatea 
contribuţiei acestora;
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Or. el

Amendamentul 235
Thomas Mann

Propunere de rezoluţie
Punctul 31 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. constată că implicarea partenerilor 
sociali în procesul de elaborare şi de 
punere în aplicare a politicilor variază de la 
un stat membru la altul dar că, în general, 
se conturează tendinţa de a utiliza un 
ansamblu mai larg de instrumente în 
vederea îndeplinirii obiectivelor politicilor; 
consideră că valoarea sprijinului social şi 
instituţional, de care se bucură partenerii 
sociali, ar putea influenţa într-o mare 
măsură calitatea contribuţiei acestora;

31. constată că implicarea partenerilor 
sociali în procesul de elaborare şi de 
punere în aplicare a politicilor variază de la 
un stat membru la altul dar că, în general, 
se conturează tendinţa de a utiliza un 
ansamblu mai larg de instrumente în 
vederea îndeplinirii obiectivelor politicilor; 
consideră că valoarea sprijinului social şi 
instituţional, de care se bucură partenerii 
sociali, ar putea influenţa într-o mare 
măsură calitatea contribuţiei acestora; 
insistă totuşi asupra faptului că nivelul de 
calitate a dialogului social variază mult de 
la ţară la ţară şi de la sector la sector şi 
îndeamnă insistent partenerii sociali să 
dezvolte un „parteneriat social” veritabil 
la toate nivelurile;

Or. de

Amendamentul 236
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 31 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. constată că implicarea partenerilor 
sociali în procesul de elaborare şi de 
punere în aplicare a politicilor variază de la 
un stat membru la altul dar că, în general, 
se conturează tendinţa de a utiliza un 
ansamblu mai larg de instrumente în 
vederea îndeplinirii obiectivelor politicilor; 
consideră că valoarea sprijinului social şi 
instituţional, de care se bucură partenerii 

31. constată că implicarea partenerilor 
sociali şi a organizaţiilor societăţii civile 
în procesul de elaborare şi de punere în 
aplicare a politicilor variază de la un stat 
membru la altul dar că, în general, se 
conturează tendinţa de a utiliza un 
ansamblu mai larg de instrumente în 
vederea îndeplinirii obiectivelor politicilor; 
consideră că valoarea sprijinului social şi 
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sociali, ar putea influenţa într-o mare 
măsură calitatea contribuţiei acestora;

instituţional, de care se bucură partenerii
sociali, ar putea influenţa într-o mare 
măsură calitatea contribuţiei acestora;

Or. en

Amendamentul 237
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 31a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31a. constată că negocierea colectivă este 
cel mai frecvent mod de determinare a 
remuneraţiei în Europa - doi din trei 
lucrători fac obiectul unui acord salarial 
colectiv la nivel de societate sau la un 
nivel superior;

Or. en

Amendamentul 238
Milan Cabrnoch

Propunere de rezoluţie
Punctul 32 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. consideră că negocierile colective s-au 
dovedit a fi un instrument eficient în 
menţinerea ocupării forţei de muncă şi că 
permit întreprinderilor să găsească soluţii 
flexibile pentru gestionarea crizei 
economice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 239
Sergio Gaetano Cofferati

Propunere de rezoluţie
Punctul 32 
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. consideră că negocierile colective s-au
dovedit a fi un instrument eficient în 
menţinerea ocupării forţei de muncă şi că 
permit întreprinderilor să găsească soluţii 
flexibile pentru gestionarea crizei 
economice;

32. consideră că negocierile colective s-au 
dovedit a fi un instrument eficient în 
menţinerea ocupării forţei de muncă şi că 
permit angajatorilor şi angajaţilor să 
găsească soluţii eficiente pentru 
gestionarea crizei economice; observă, în 
acest sens, importanţa unui consens 
puternic între partenerii sociali în 
sistemele naţionale în care protecţia 
asigurată prin dreptul muncii este la un 
nivel minim;

Or. en

Amendamentul 240
Pervenche Berès

Propunere de rezoluţie
Punctul 32 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. consideră că negocierile colective s-au 
dovedit a fi un instrument eficient în 
menţinerea ocupării forţei de muncă şi că 
permit întreprinderilor să găsească soluţii 
flexibile pentru gestionarea crizei 
economice;

32. consideră că negocierile colective s-au 
dovedit a fi un instrument eficient în 
menţinerea ocupării forţei de muncă şi că 
permit întreprinderilor să găsească soluţii 
pentru gestionarea crizei economice;

Or. fr

Amendamentul 241
Mara Bizzotto

Propunere de rezoluţie
Punctul 32 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. consideră că negocierile colective s-au 
dovedit a fi un instrument eficient în 
menţinerea ocupării forţei de muncă şi că 
permit întreprinderilor să găsească soluţii 

32. consideră că negocierile colective s-au 
dovedit a fi un instrument eficient în 
menţinerea ocupării forţei de muncă şi că 
permit întreprinderilor să găsească soluţii 
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flexibile pentru gestionarea crizei 
economice; 

flexibile pentru gestionarea crizei 
economice; în această perioadă specială 
de criză, solicită să se ţină seama, de 
asemenea, de posibilele avantaje ale 
negocierii descentralizate în adaptarea 
strategiilor de ocupare a forţei de muncă 
la locurile de muncă specifice, la 
problemele de zi cu zi ale întreprinderilor 
şi la teritoriile în care acestea se află;

Or. it

Amendamentul 242
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 32 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. consideră că negocierile colective s-au 
dovedit a fi un instrument eficient în 
menţinerea ocupării forţei de muncă şi că 
permit întreprinderilor să găsească soluţii 
flexibile pentru gestionarea crizei 
economice;

32. consideră că negocierile colective s-au 
dovedit a fi un instrument eficient în 
menţinerea ocupării forţei de muncă şi că 
permit întreprinderilor să găsească soluţii 
flexibile pentru gestionarea crizei 
economice şi, din acest motiv, sistemul de 
acorduri colective trebuie să fie susţinut, 
atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
sectorial, trebuind totodată să existe 
sancţiuni pentru angajatorii care încalcă
aceste acorduri;

Or. el

Amendamentul 243
Elizabeth Lynne

Propunere de rezoluţie
Punctul 32 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. consideră că negocierile colective s-au 
dovedit a fi un instrument eficient în 
menţinerea ocupării forţei de muncă şi că 
permit întreprinderilor să găsească soluţii 

32. consideră că negocierile colective s-au 
dovedit a fi un instrument eficient în 
menţinerea ocupării forţei de muncă şi că 
permit întreprinderilor să găsească soluţii 
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flexibile pentru gestionarea crizei 
economice;

flexibile pentru gestionarea crizei 
economice în unele state membre, 
recunoscând în acelaşi timp că, în alte 
state membre, există alte modele;

Or. en

Amendamentul 244
Thomas Händel

Propunere de rezoluţie
Punctul 32 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32. consideră că negocierile colective s-au 
dovedit a fi un instrument eficient în 
menţinerea ocupării forţei de muncă şi că 
permit întreprinderilor să găsească soluţii 
flexibile pentru gestionarea crizei 
economice;

32. consideră că negocierile colective şi 
reducerile de la nivelul programului de 
lucru, însoţite de aranjamente privind 
compensaţiile salariale în cadrul 
sistemelor de asigurări sociale, printre 
altele, s-au dovedit a fi un instrument 
eficient în menţinerea ocupării forţei de 
muncă şi că permit întreprinderilor să 
găsească soluţii flexibile pentru gestionarea 
crizei economice;

Or. de

Amendamentul 245
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 32a (nou) 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32a. este convins că dialogul social de 
succes la locul de muncă este determinat
în mare măsură de facilităţile de care 
dispun reprezentanţii angajaţilor în ceea 
ce priveşte calitatea informaţiilor 
furnizate, formarea periodică şi timpul 
suficient;

Or. en
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Amendamentul 246
Konstantinos Poupakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 33 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. îşi exprimă convingerea că guvernele 
joacă un rol decisiv în stabilirea condiţiilor 
preliminare pentru negocieri colective 
integratoare şi eficiente şi în implicarea 
structurilor tripartite în elaborarea 
politicilor publice, în conformitate cu 
practicile interne şi cu tradiţiile;

33. îşi exprimă convingerea că guvernele 
joacă un rol decisiv în stabilirea condiţiilor 
preliminare pentru negocieri colective 
integratoare şi eficiente şi în implicarea 
structurilor tripartite într-un mod 
substanţial şi instituţionalizat, şi pe bază 
egală, în elaborarea politicilor publice, în 
conformitate cu practicile interne şi cu 
tradiţiile;

Or. el


