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Amendamentul 1
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP Shadow), Gesine Meissner (ALDE Shadow), 
Marije Cornelissen (Greens/EFA Shadow), Vilija Blinkevičiūtė
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentele 3 şi 4

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunere de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât individualizarea pieţei muncii –
care conduce la o reducere a negocierii 
colective – îi pune pe angajaţi într-o poziţie 
mai vulnerabilă care conduce la locuri de 
muncă precare, din moment ce le permite 
angajatorilor să înrăutăţească condiţiile de 
angajare;

A. întrucât individualizarea şi flexibilitatea 
din ce în ce mai mare a pieţei muncii –
care conduce la o reducere a negocierii 
colective – îi pune pe angajaţi, şi în special 
pe femei, care trebuie să îndeplinească şi 
obligaţiile familiale, într-o poziţie mai 
vulnerabilă care  poate conduce la locuri de 
muncă precare, din moment ce le permite 
angajatorilor să înrăutăţească condiţiile de 
angajare;

Or. en

Amendamentul 2
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP Shadow), Gesine Meissner (ALDE Shadow), 
Marije Cornelissen (Greens/EFA Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow), Silvia 
Costa
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentele 18 şi 19

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunere de rezoluţie Amendamentul

1. subliniază predominanţa factorului de 
gen în munca precară şi reaminteşte 
trecerea de la tipuri standardizate la tipuri 
nestandardizate, adesea precare de 
angajări pe piaţa muncii;

1. subliniază predominanţa factorului de 
gen în munca precară şi reaminteşte 
trecerea de la tipuri standardizate la tipuri 
nestandardizate de angajări pe piaţa 
muncii, de unde necesitatea de a 
împiedica tipurile nestandard de angajare 
să devină echivalente cu locuri de muncă 
precare; pentru a remedia aceste 
probleme, trebuie să li se solicite statelor 
membre şi partenerilor sociali să-şi 
alinieze într-o măsură cât mai mare 
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dispoziţiile legislative şi contractuale 
privind munca standard şi cea atipică, 
astfel încât să se evite predominanţa 
formelor de muncă celor mai convenabile 
şi celor mai ieftine, ţinând totuşi seama de 
riscul unei eventuale creşteri a ponderii 
muncii nedeclarate;

Or. en

Amendamentul 3
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP Shadow), Gesine Meissner (ALDE Shadow), 
Marije Cornelissen (Greens/EFA Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow), Mary 
Honeyball
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentele 25 şi 26

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunere de rezoluţie Amendamentul

4. îşi exprimă dezamăgirea în ceea ce 
priveşte faptul că pachetul de legi privind 
ocuparea forţei de muncă în UE şi 
directivele menţionate anterior privind 
contractele cu durată determinată, munca 
cu fracţiune de normă şi munca temporară 
nu abordează în mod adecvat natura 
precară a ocupării forţei de muncă; invită, 
prin urmare, Comisia şi statele membre să 
ia măsuri legislative specifice 
suplimentare, precum introducerea de 
standarde sociale minime obligatorii pentru 
angajaţi şi acordarea accesului egal la 
servicii şi prestaţii sociale pentru toţi 
angajaţii, inclusiv la concediu de 
maternitate, îngrijire medicală şi la 
sistemul de pensii, indiferent de condiţiile 
de angajare a acestora;

4. îşi exprimă dezamăgirea în ceea ce 
priveşte faptul că pachetul de legi privind 
ocuparea forţei de muncă în UE şi 
directivele menţionate anterior privind 
contractele cu durată determinată, munca 
cu fracţiune de normă şi munca temporară 
nu abordează în mod adecvat natura 
precară a ocupării forţei de muncă; invită, 
prin urmare, Comisia şi statele membre să 
ia măsuri legislative specifice 
suplimentare, precum introducerea de 
standarde sociale minime obligatorii pentru 
angajaţi şi acordarea accesului egal la 
servicii şi prestaţii sociale pentru toţi 
angajaţii, inclusiv la concediu de 
maternitate, îngrijire medicală şi la 
sistemul de pensii, precum şi la educaţie şi 
formare, indiferent de condiţiile de 
angajare a acestora; solicită statelor
membre să adopte legi care să asigure o 
limitare rezonabilă a timpului de lucru, de 
odihnă şi de recreere al lucrătorilor;

Or. en
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Amendamentul 4
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE Shadow), Marije Cornelissen (Greens/EFA 
Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow)
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentele 28, 29 şi 30

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunere de rezoluţie Amendamentul

5. subliniază necesitatea sindicalizării 
femeilor cu locuri de muncă precare, din 
moment ce protecţia drepturilor precum 
remuneraţie decentă, concediu de 
maternitate, program de lucru just şi 
regulat şi un mediu de lucru nediscriminant 
este esenţială pentru aceste femei; invită 
statele membre să sancţioneze instituirea 
de obstacole în calea afilierii la sindicate în 
general;

5. subliniază necesitatea de a oferi 
femeilor cu locuri de muncă precare 
posibilitatea unei protecţii sindicalizate a 
drepturilor precum remuneraţie decentă, 
concediu de maternitate, program de lucru 
just şi regulat şi un mediu de lucru 
nediscriminant  care sunt esenţiale pentru 
aceste femei; invită statele membre să 
sancţioneze instituirea de obstacole în calea 
afilierii la sindicate în general; invită 
partenerii sociali să îmbunătăţească 
paritatea de gen în cadrul organismelor 
lor la toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 5
Britta Thomsen, Gesine Meissner (ALDE Shadow), Marije Cornelissen (Greens/EFA 
Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow), Vilija Blinkevičiūtė, Eva-Britt Svensson
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentele 35, 36, 37 şi 38

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunere de rezoluţie Amendamentul

7. subliniază necesitatea eliminării 
segregării pieţei muncii prin sensibilizare şi 
educaţie încă de la o vârstă fragedă, spre 
exemplu prin promovarea în rândul 
bărbaţilor a locurilor de muncă asociate cu 
aptitudinile femeilor;

7. subliniază necesitatea eliminării 
segregării profesionale şi sectoriale pe 
piaţa muncii prin sensibilizare şi educaţie 
încă de la o vârstă fragedă, spre exemplu 
prin promovarea în rândul bărbaţilor a 
locurilor de muncă asociate cu aptitudinile 
femeilor,  dar şi invers, prin motivarea 
elevelor spre ştiinţe şi prin combaterea 
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percepţiei femeilor ca producătoare 
secundară de venituri; în cooperare cu 
Institutul european pentru egalitatea de 
gen;

Or. en

Amendamentul 6
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP Shadow), Gesine Meissner (ALDE Shadow), 
Marije Cornelissen (Greens/EFA Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow), Mary 
Honeyball
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentele 43 şi 44

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunere de rezoluţie Amendamentul

11. invită Comisia să încurajeze statele 
membre să facă schimb de bune practici şi 
să folosească pe deplin oportunităţile de 
cofinanţare oferite de fondurile structurale, 
în special Fondul social european, pentru a 
asigura un acces mai larg la structuri de 
îngrijire a copiilor şi a vârstnicilor 
accesibile şi de calitate pentru a 
transforma locurile de muncă de îngrijire 
la domiciliu în locuri de muncă pe termen 
lung în sectorul public şi pentru a evita 
situaţia în care femeile sunt nevoite să 
accepte locuri de muncă involuntare, cu 
fracţiune de normă;

11. invită Comisia să încurajeze statele 
membre să facă schimb de bune practici şi 
să folosească pe deplin oportunităţile de 
cofinanţare oferite de fondurile structurale, 
în special Fondul social european, pentru a 
asigura un acces mai larg la structuri de 
îngrijire a copiilor şi a vârstnicilor 
accesibile şi de calitate, astfel încât femeile 
să nu mai fie obligate să îndeplinească 
aceste sarcini în mod informal;
subliniază, în plus, necesitatea de a lua 
măsuri pentru ca munca depusă pentru 
îngrijirea la domiciliu să fie transformată, 
acolo unde este posibil, în locuri de muncă 
pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 7
Britta Thomsen, Anna Záborská (EPP Shadow), Gesine Meissner (ALDE Shadow), 
Marije Cornelissen (Greens/EFA Shadow), Cornelia Ernst (GUE/NGL Shadow)
Amendament de compromis care înlocuieşte amendamentul 46

Propunere de rezoluţie
Punctul 12
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Propunere de rezoluţie Amendamentul

12. invită Comisia să propună un nou acord 
european privind normele aplicabile 
lucrătorilor au-pair prin micşorarea limitei
de vârstă de la 30 de ani, astfel încât adulţii 
cu vârsta de aproape 30 de ani să nu poată 
fi plasaţi au-pair şi prin sublinierea 
faptului că lucrătorii au-pair sunt tineri 
aflaţi în schimburi culturale care vor da o 
mână de ajutor în treburile casnice de zi 
cu zi, ceea ce nu trebuie să depăşească
cinci ore pe zi;

12. invită Comisia să propună un nou acord 
european privind normele  privind
lucrătorilor au-pair, care să micşoreze 
limita de vârstă de la 30 de ani, astfel încât 
adulţii cu vârsta de aproape 30 de ani să nu 
poată fi plasaţi au-pair, care pun în 
evidenţă faptul că rolul acestora este de a 
da o mână de ajutor pentru treburile 
cotidiene ale familiei şi de a lua parte la 
activităţile acesteia,iar munca lor nu 
trebuie să depăşească 30 de ore pe 
săptămână, precum şi faptul că scopul 
este lărgirea orizontului cultural şi 
îmbunătăţirea competenţelor lingvistice 
ale lucrătorilor au-pair;

Or. en


