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Amendamentul 1
Jelko Kacin

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât mai ales femeile lucrează în 
condiţii precare şi întrucât, la nivel 
mondial, există încă mari disparităţi cu 
privire la posibilităţile de muncă, la 
calitatea muncii şi la remuneraţii pentru 
femei;

A. întrucât mai ales femeile lucrează în 
condiţii precare şi întrucât, în pofida 
cadrului legislativ în vigoare, în UE există 
încă mari disparităţi cu privire la 
posibilităţile de muncă, la calitatea muncii 
şi la egalitatea de remunerare pentru 
aceeaşi muncă sau pentru o muncă de 
aceeaşi valoare;

Or. en

Amendamentul 2
Marije Cornelissen în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât mai ales femeile lucrează în 
condiţii precare şi întrucât, la nivel 
mondial, există încă mari disparităţi cu 
privire la posibilităţile de muncă, la 
calitatea muncii şi la remuneraţii pentru 
femei;

A. întrucât mai ales femeile lucrează în 
condiţii precare şi întrucât, la nivel 
mondial, există încă mari disparităţi cu 
privire la posibilităţile de muncă, la 
calitatea muncii, la venituri şi la 
remuneraţii pentru femei;

Or. en

Amendamentul 3
Marije Cornelissen în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât ponderea excesivă a femeilor 
care lucrează în condiţii precare 
reprezintă un factor esenţial pentru 
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diferenţele de salarizare între femei şi 
bărbaţi, care persistă la un nivel înalt; 
întrucât ameliorarea calităţii locurilor de 
muncă pentru femei va reduce, prin 
urmare, diferenţele de salarizare;

Or. en

Amendamentul 4
Jelko Kacin

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât UE rămâne dedicată 
integrării egalităţii de gen;

Or. en

Amendamentul 5
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi trebuie promovată în mod 
activ în cadrul politicii de ocupare a forţei 
de muncă;

Or. it

Amendamentul 6
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât, în anumite cazuri, femeile 
riscă să lucreze în condiţii de muncă 
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nedemne şi de aceea trebuie să li se 
acorde o atenţie specială în acest sens;

Or. it

Amendamentul 7
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât globalizarea şi contextul
economic actual, împreună cu progresele 
tehnologice, duc la modificarea 
raporturilor de muncă şi a conţinutului 
sarcinilor lucrătorilor;

Or. it

Amendamentul 8
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât este foarte probabil că 
femeile care lucrează în condiţii precare 
nu sunt informate în legătură cu 
drepturile lor, iar riscul ca acestea să nu 
beneficieze de protecţie juridică şi/sau să 
fie concediate în mod ilegal este mai 
mare;

Or. bg

Amendamentul 9
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât dreptul tuturor lucrătorilor, 
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inclusiv al femeilor care lucrează în 
condiţii precare, la formare şi 
perfecţionare profesională este important;

Or. bg

Amendamentul 10
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât riscul de sărăcie al femeilor 
creşte din cauza numărului sporit de 
femei care lucrează în condiţii precare;

Or. bg

Amendamentul 11
Nadja Hirsch, Gesine Meissner, Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Consiliului, Comisiei şi statelor 
membre transpunerea imediată a 
Directivei nr. 2006/54/CE în toate statele 
membre;

eliminat

Or. de

Amendamentul 12
Jelko Kacin

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Consiliului, Comisiei şi statelor 
membre transpunerea imediată a
Directivei nr. 2006/54/CE în toate statele 
membre;

1. solicită statelor membre să aplice mai 
eficient dispoziţiile Directivei 2006/54/CE;
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Or. en

Amendamentul 13
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Consiliului European să 
adopte orientări clare şi măsuri concrete 
pentru a garanta locurile de muncă 
existente şi a crea oportunităţi de ocupare 
a forţei de muncă în cadrul Strategiei UE 
2020;

Or. it

Amendamentul 14
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită statelor membre şi Comisiei să 
planifice şi să aplice măsuri care să 
permită fetelor şi tinerelor să beneficieze 
de o educaţie, o formare şi de studii de 
calitate; în acest sens, trebuie sprijinite în 
special fetele şi tinerele care provin din 
familii de imigranţi; subliniază, în plus, 
necesitatea ca femeile să urmărească în 
mod activ reîncadrarea în activitatea 
profesională după pauza datorată naşterii 
unui copil;

Or. de

Amendamentul 15
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei, în cadrul noii 
strategii privind locurile de muncă, să 
includă şi femeile aflate în condiţii 
precare de muncă, independent de 
statutul muncii lor, în sistemele de 
asigurări sociale şi mecanismele de 
protecţie prevăzute de dreptul muncii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 16
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei, în cadrul noii strategii 
privind locurile de muncă, să includă şi 
femeile aflate în condiţii precare de muncă, 
independent de statutul muncii lor, în 
sistemele de asigurări sociale şi 
mecanismele de protecţie prevăzute de 
dreptul muncii;

2. solicită Comisiei, în cadrul noii strategii 
privind locurile de muncă, să includă şi 
femeile aflate în condiţii precare de muncă, 
independent de statutul muncii lor, în 
sistemele de asigurări sociale şi 
mecanismele de protecţie prevăzute de 
dreptul muncii;

subliniază că este foarte important ca 
femeile care lucrează în condiţii precare 
şi familiile lor să fie sprijinite prin alocaţii 
de şomaj şi de maternitate; solicită 
guvernelor statelor membre să majoreze 
valoarea alocaţiilor şi să prelungească 
durata de acordare a acestora pentru a 
crea o plasă adecvată de protecţie socială;

Or. bg

Amendamentul 17
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia Europeană să asiste 
statele membre la elaborarea unei 
campanii pentru ca persoanele care 
lucrează în condiţii precare să beneficieze 
treptat de condiţii stabile; invită Comisia 
Europeană să sprijine un program care să 
vizeze educarea lucrătorilor cu privire la 
efectele şi impactul muncii în condiţii 
precare, inclusiv asupra sănătăţii şi 
securităţii la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 18
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită Comisia Europeană şi statele 
membre să întreprindă măsuri pentru a 
reduce dubla sarcină de lucru pentru 
femei, care constituie unul dintre motivele 
ponderii excesive a femeilor care lucrează 
în condiţii precare; solicită ameliorarea 
echilibrului dintre viaţa profesională şi 
viaţa de familie în cadrul locurilor de 
muncă stabile pentru a reduce numărul 
locurilor de muncă precare;

Or. en

Amendamentul 19
Marije Cornelissen în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită statelor membre să creeze reţele 
de îngrijire şi de supraveghere a copiilor 
pentru a permite lucrul cu normă întreagă

3. solicită statelor membre să creeze reţele 
de îngrijire a copiilor şi de asistenţă şi să 
realizeze obiectivele de la Barcelona 
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şi pentru a se evita astfel situaţiile 
nedorite de lucru cu orar redus;

privind îngrijirea copiilor pentru a facilita 
activitatea profesională a femeilor şi a 
îmbunătăţi participarea pe piaţa forţei de 
muncă şi independenţa economică a 
acestora; solicită statelor membre să 
elimine obstacolele care împiedică femeile 
să lucreze câte ore doresc - cu normă
redusă sau întreagă;  subliniază 
necesitatea unui salariu decent şi a 
accesului la prestaţii complete de 
securitate socială, indiferent dacă se 
lucrează cu normă întreagă sau redusă; 
subliniază pericolul evoluţiilor recente, 
care indică faptul că munca cu normă 
redusă a dus în câteva state membre la 
sărăcirea în special a femeilor cu copii 
mici;

Or. en

Amendamentul 20
Jelko Kacin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită statelor membre să creeze reţele 
de îngrijire şi de supraveghere a copiilor 
pentru a permite lucrul cu normă întreagă
şi pentru a se evita astfel situaţiile 
nedorite de lucru cu orar redus;

3. solicită statelor membre să creeze reţele 
de îngrijire a copiilor şi de îngrijitori
pentru a oferi o alternativă în cazul în 
care lipsa reţelelor de îngrijire a copiilor 
şi de îngrijitori împiedică persoanele 
doritoare să îşi găsească un loc de muncă
cu normă întreagă;

Or. en

Amendamentul 21
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită statelor membre să creeze reţele 
de îngrijire şi de supraveghere a copiilor

3. solicită statelor membre să creeze reţele
mai bune de îngrijire a copiilor şi de 
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pentru a permite lucrul cu normă 
întreagă şi pentru a se evita astfel 
situaţiile nedorite de lucru cu orar redus;

îngrijitori, în conformitate cu necesităţile 
familiale şi profesionale ale fiecărei 
lucrătoare;

Or. it

Amendamentul 22
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită statelor membre să creeze reţele
de îngrijire şi de supraveghere a copiilor 
pentru a permite lucrul cu normă întreagă
şi pentru a se evita astfel situaţiile 
nedorite de lucru cu orar redus;

3. solicită statelor membre să faciliteze 
reţelele de îngrijire a copiilor şi de 
îngrijitori pentru a permite lucrul cu normă 
întreagă în cazul femeilor care doresc 
aceasta;

Or. en

Amendamentul 23
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită statelor membre să creeze reţele 
de îngrijire şi de supraveghere a copiilor 
pentru a permite lucrul cu normă întreagă 
şi pentru a se evita astfel situaţiile nedorite 
de lucru cu orar redus;

3. solicită statelor membre să creeze reţele 
de îngrijire şi de supraveghere a copiilor 
pentru a permite lucrul cu normă întreagă 
şi pentru a se evita astfel situaţiile nedorite 
de lucru cu orar redus;

solicită statelor membre să înfiinţeze un 
organism de supraveghere şi de 
sancţionare a angajatorilor care oferă 
contracte ce prevăd condiţii de muncă 
precare;

Or. bg

Amendamentul 24
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită statelor membre să asigure 
faptul că şi lucrătorii cu normă redusă 
sunt incluşi în sistemele de pensii;

Or. nl

Amendamentul 25
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să conceapă 
dreptul la pensie, sistemul de impozitare, 
drepturile sociale şi dreptul la familie 
astfel încât să permită femeilor şi 
bărbaţilor o existenţă autonomă, în cadrul 
unei căsnicii sau în afara acesteia;

eliminat

Or. en

Amendamentul 26
Marije Cornelissen în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită statelor membre să conceapă
dreptul la pensie, sistemul de impozitare, 
drepturile sociale şi dreptul la familie
astfel încât să permită femeilor şi bărbaţilor 
o existenţă autonomă, în cadrul unei 
căsnicii sau în afara acesteia;

4. solicită statelor membre să conceapă
legislaţia privind pensiile, impozitele şi 
securitatea socială, precum şi legislaţia 
socială şi dreptul familiei astfel încât să 
permită femeilor şi bărbaţilor o existenţă 
autonomă, în cadrul unei căsnicii sau în 
afara acesteia;

Or. en
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Amendamentul 27
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că durabilitatea sistemului 
de pensii, facilităţi de credit pentru 
proiectele de autoajutorare, programele 
de creare de locuri de muncă şi de 
venituri alternative pot ameliora condiţiile 
în cazul femeilor cu locuri de muncă 
precare;

Or. en

Amendamentul 28
Marije Cornelissen în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită, din nou, Comisia Europeană şi 
statele membre să consolideze 
instrumentele şi să îmbunătăţească cadrul 
legislativ pentru a elimina diferenţele de 
salarizare între femei şi bărbaţi;

Or. en

Amendamentul 29
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îşi propune să asigure pe viitor, ca 
standard, crearea de locuri de muncă de 
calitate, care să nu fie transformate în 
locuri de muncă precare;

5. îşi propune să asigure pe viitor, ca 
standard, crearea de locuri de muncă de 
calitate, care să nu fie transformate în 
locuri de muncă precare; solicită 
reglementarea mai bună a pieţelor muncii 
cu ajutorul unor inspecţii de muncă mai 
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stricte pentru a reduce numărul locurilor 
de muncă precare;

Or. bg

Amendamentul 30
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei Europene şi statelor 
membre să elaboreze strategii privind 
munca în condiţii precare pentru a pune 
accentul pe locuri de muncă decente şi 
ecologice şi a integra principiul 
echilibrului de gen;

Or. en

Amendamentul 31
Rovana Plumb

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. insistă ca statele membre să introducă 
măsuri clare pentru a reduce diferenţele 
de salarizare între femei şi bărbaţi cu 10% 
până în 2020 în fiecare stat membru în 
vederea reducerii diferenţelor medii de 
salarizare între femei şi bărbaţi în UE, 
inclusiv a diferenţelor de pensie, 
considerând acest lucru ca fiind vital 
pentru ameliorarea nivelului de trai, 
combaterea sărăciei şi stimularea creşterii 
economice;

Or. en
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Amendamentul 32
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei, statelor membre şi 
partenerilor sociali să extindă posibilităţile 
pentru salariaţii în situaţii precare de a 
aparţine unui sindicat şi de a se bucura de
drepturi participare la procesul decizional, 
precum şi de a sancţiona obstacolele în 
calea participării la activitatea sindicală;

6. solicită Comisiei, statelor membre şi 
partenerilor sociali să menţină
posibilităţile pentru salariaţii în situaţii 
precare de a aparţine unui sindicat şi de a 
se bucura de drepturi de participare la 
procesul decizional;

Or. en

Amendamentul 33
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei, statelor membre şi 
partenerilor sociali să extindă posibilităţile 
pentru salariaţii în situaţii precare de a 
aparţine unui sindicat şi de a se bucura de 
drepturi participare la procesul decizional, 
precum şi de a sancţiona obstacolele în 
calea participării la activitatea sindicală;

6. solicită Comisiei, statelor membre şi 
partenerilor sociali să faciliteze
posibilităţile pentru toate categoriile de 
lucrători, indiferent de natura
contractului lor de muncă, de a aparţine 
unui sindicat şi de a se bucura de drepturi 
participare la procesul decizional, precum 
şi să elimine obstacolele în calea 
participării la activitatea sindicală;

Or. it

Amendamentul 34
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei, statelor membre şi 
partenerilor sociali să extindă posibilităţile 

6. solicită Comisiei, statelor membre şi 
partenerilor sociali să extindă posibilităţile 
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pentru salariaţii în situaţii precare de a 
aparţine unui sindicat şi de a se bucura de 
drepturi participare la procesul decizional, 
precum şi de a sancţiona obstacolele în 
calea participării la activitatea sindicală;

pentru salariaţii în situaţii precare de a 
aparţine unui sindicat şi de a se bucura de 
drepturi participare la procesul decizional, 
precum şi de a sancţiona obstacolele în 
calea participării la activitatea sindicală;
solicită, de asemenea, statelor membre să 
ofere servicii de consiliere uşor accesibile 
pentru femeile care nu pot beneficia de 
sprijin din partea unui comitet de 
întreprindere, de exemplu femeile 
angajate în gospodării particulare;

Or. de

Amendamentul 35
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei, statelor membre şi 
partenerilor sociali să extindă posibilităţile 
pentru salariaţii în situaţii precare de a 
aparţine unui sindicat şi de a se bucura de 
drepturi participare la procesul decizional, 
precum şi de a sancţiona obstacolele în 
calea participării la activitatea sindicală;

6. solicită Comisiei, statelor membre şi 
partenerilor sociali să extindă posibilităţile 
pentru salariaţii în situaţii precare de a 
aparţine unui sindicat, de a participa în 
cadrul unui comitet de întreprindere şi de 
a se bucura de drepturi de participare la 
procesul decizional;

Or. nl

Amendamentul 36
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei, statelor membre şi 
partenerilor sociali să extindă posibilităţile 
pentru salariaţii în situaţii precare de a 
aparţine unui sindicat şi de a se bucura de 
drepturi participare la procesul decizional, 
precum şi de a sancţiona obstacolele în 
calea participării la activitatea sindicală;

6. solicită Comisiei, statelor membre şi 
partenerilor sociali să extindă posibilităţile 
pentru salariaţii în situaţii precare de a 
aparţine unui sindicat şi de a se bucura de 
drepturi de participare la procesul 
decizional, precum şi de a sancţiona 
obstacolele în calea participării la 
activitatea sindicală şi să îmbunătăţească 
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accesul la informaţiile privind drepturile 
lucrătorilor;

Or. bg

Amendamentul 37
Marije Cornelissen în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei, statelor membre şi 
partenerilor sociali să extindă posibilităţile 
pentru salariaţii în situaţii precare de a 
aparţine unui sindicat şi de a se bucura de 
drepturi participare la procesul decizional, 
precum şi de a sancţiona obstacolele în 
calea participării la activitatea sindicală;

6. solicită Comisiei, statelor membre şi 
partenerilor sociali să extindă posibilităţile 
pentru salariaţii în situaţii precare de a 
aparţine unui sindicat şi de a se bucura de 
drepturi de participare la procesul 
decizional, precum şi să sancţioneze
obstacolele în calea participării la 
activitatea sindicală; invită partenerii 
sociali să îmbunătăţească raportul de 
participare a femeilor şi a bărbaţilor în 
cadrul organismelor lor la toate 
nivelurile;

Or. en

Amendamentul 38
Jelko Kacin

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. face din nou trimitere la raportul 
2008/2034/INI al PE şi solicită iar 
Consiliului să convină asupra unui 
obiectiv european privind un salariu 
minim echivalent cu cel puţin 60% din 
salariul mediu de referinţă şi să elaboreze 
un calendar pentru realizarea acestui 
obiectiv în toate statele membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 39
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Nadja Hirsch, Jürgen Creutzmann, Gesine Meissner

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. face din nou trimitere la raportul 
2008/2034/INI al PE şi solicită iar 
Consiliului să convină asupra unui 
obiectiv european privind un salariu 
minim echivalent cu cel puţin 60% din 
salariul mediu de referinţă şi să elaboreze 
un calendar pentru realizarea acestui 
obiectiv în toate statele membre;

eliminat

Or. de

Amendamentul 40
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. face din nou trimitere la raportul 
2008/2034/INI al PE şi solicită iar 
Consiliului să convină asupra unui 
obiectiv european privind un salariu 
minim echivalent cu cel puţin 60% din 
salariul mediu de referinţă şi să elaboreze 
un calendar pentru realizarea acestui 
obiectiv în toate statele membre;

eliminat

Or. de

Amendamentul 41
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. face din nou trimitere la raportul 
2008/2034/INI al PE şi solicită iar 
Consiliului să convină asupra unui 

7. solicită o strategie ambiţioasă pe 
termen lung împotriva sărăciei în vederea 
reducerii inegalităţilor şi a excluziunii 
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obiectiv european privind un salariu 
minim echivalent cu cel puţin 60% din 
salariul mediu de referinţă şi să elaboreze 
un calendar pentru realizarea acestui 
obiectiv în toate statele membre;

sociale, cu obiective de anvergură privind 
reducerea sărăciei şi a sărăciei 
persoanelor încadrate în muncă; propune, 
în această privinţă, o politică-cadru a UE 
privind sistemele de venit minim în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
diferitele practici, negocierile colective şi 
legislaţiile naţionale din statele membre, 
pe baza unor criterii europene ajustate 
pentru a reflecta nivelul de trai din fiecare 
stat membru; solicită, de asemenea, o 
alocaţie pentru copii în scopul sus-
menţionat de a reduce sărăcia, 
inegalităţile şi excluziunea socială;

Or. en

Amendamentul 42
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. face din nou trimitere la raportul 
2008/2034/INI al PE şi solicită iar 
Consiliului să convină asupra unui obiectiv
european privind un salariu minim 
echivalent cu cel puţin 60% din salariul 
mediu de referinţă şi să elaboreze un 
calendar pentru realizarea acestui obiectiv 
în toate statele membre;

7. încurajează toate statele membre să 
convină asupra unui obiectiv comun
privind un salariu adecvat şi să elaboreze 
un calendar pentru realizarea acestui 
obiectiv în toate statele membre;

Or. it

Amendamentul 43
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. face din nou trimitere la raportul
2008/2034/INI al PE şi solicită iar 
Consiliului să convină asupra unui obiectiv 
european privind un salariu minim 

7. face din nou trimitere la raportul
2008/2034/(INI) al PE şi solicită iar 
Consiliului să convină asupra unui obiectiv 
european de eliminare a discriminării de 
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echivalent cu cel puţin 60% din salariul 
mediu de referinţă şi să elaboreze un 
calendar pentru realizarea acestui 
obiectiv în toate statele membre;

gen în ceea ce priveşte salarizarea;

Or. en

Amendamentul 44
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. atrage atenţia că un obiectiv european  
privind un salariu minim echivalent cu 
cel puţin 60% din salariul mediu de 
referinţă nu poate fi aplicat în numeroase 
state membre şi recomandă statelor 
membre să examineze introducerea unor 
salarii minime sectoriale, deoarece 
acestea ar oferi posibilitatea de a se ţine 
seama de condiţiile şi structurile dintr-un 
anumit sector; subliniază totuşi că 
salariile minime sectoriale presupun 
implicarea partenerilor social, deoarece 
aceştia asigură faptul că salariile minime 
stabilite sunt adecvate în raport cu 
condiţiile din sectorul respectiv;

Or. de

Amendamentul 45
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei să includă în directiva 
privind detaşarea lucrătorilor şi sectoarele 
sănătăţii, acordării de îngrijiri, hotelăriei, 
gastronomiei şi prestării de servicii de 
proximitate.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 46
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei să includă în directiva 
privind detaşarea lucrătorilor şi sectoarele 
sănătăţii, acordării de îngrijiri, hotelăriei, 
gastronomiei şi prestării de servicii de 
proximitate.

eliminat

Or. nl

Amendamentul 47
Julie Girling

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei să includă în directiva 
privind detaşarea lucrătorilor şi sectoarele 
sănătăţii, acordării de îngrijiri, hotelăriei, 
gastronomiei şi prestării de servicii de 
proximitate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 48
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. solicită Comisiei să includă în directiva
privind detaşarea lucrătorilor şi sectoarele 
sănătăţii, acordării de îngrijiri, hotelăriei, 
gastronomiei şi prestării de servicii de 
proximitate.

8. precizează că în prezent nu se justifică
includerea de către Comisie în Directiva
privind detaşarea lucrătorilor a sectoarelor 
sănătăţii, acordării de îngrijiri, hotelăriei, 
gastronomiei şi prestării de servicii de 
proximitate, deoarece articolul 3 alineatul 
(10) a doua liniuţă din Directiva privind 
detaşarea lucrătorilor prevede respectarea 
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principiului subsidiarităţii ca principiu 
esenţial al regimului de detaşare a 
lucrătorilor; prin urmare, este de datoria 
statelor membre să acţioneze în mod 
corespunzător în cazul în care acest lucru 
este necesar la nivel naţional;

Or. de

Amendamentul 49
Jelko Kacin

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei să ofere statelor 
membre, în conformitate cu rezultatele 
obţinute la faţa locului, orientări privind 
cele mai bune practici de combatere a 
discriminării directe şi indirecte, de 
integrare a egalităţii de gen şi de reducere 
a numărului de locuri de muncă precare 
în rândul femeilor;

Or. en

Amendamentul 50
Iliana Malinova Iotova

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8а. solicită Comisiei şi statelor membre să 
reglementeze statutul social şi juridic al 
lucrătorilor sezonieri şi să garanteze 
protecţia socială a acestora; atrage 
atenţia, în acest context, asupra faptului 
că prin lucrători sezonieri se înţeleg acei 
lucrători care au un contract formal sau 
informal a cărui dată de încheiere sau 
durată este influenţată semnificativ de 
factori sezonali, cum ar fi condiţiile 
meteo, sărbătorile legale şi/sau perioada 
de recoltare în agricultură.
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