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11.1.2017 A8-0391/10 

Amendamentul  10 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Enrique Calvet 

Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Raport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un pilon european al drepturilor sociale 

2016/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. solicită partenerilor sociali și Comisiei 

să colaboreze pentru a prezenta o 

propunere de directivă-cadru privind 

condițiile de muncă decente în toate 

formele de ocupare a forței de muncă, 

extinzând standardele minime existente la 

noile tipuri de relații de muncă, pe baza 

unei evaluări aprofundate a impactului; 

consideră că această directivă-cadru ar 

trebui să îmbunătățească punerea în 

aplicare a legislației UE, să sporească 

securitatea juridică în cadrul pieței unice și 

să prevină discriminarea, completând 

legislația UE existentă și asigurând pentru 

fiecare lucrător un set de bază de drepturi 

4. solicită partenerilor sociali și Comisiei 

să colaboreze pentru a prezenta o 

propunere de directivă-cadru privind 

condițiile de muncă aferente noilor forme 

de ocupare a forței de muncă, extinzând 

standardele minime existente la noile tipuri 

de relații de muncă, pe baza unei evaluări 

aprofundate a impactului; consideră că 

această directivă-cadru ar trebui să 

îmbunătățească punerea în aplicare a 

legislației UE, să sporească securitatea 

juridică în cadrul pieței unice și să prevină 

discriminarea, completând legislația UE 

existentă și asigurând pentru fiecare 

lucrător un set de bază de drepturi 
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garantate, indiferent de tipul de contract de 

muncă sau raport de muncă, inclusiv 

egalitate de tratament, protecția sănătății și 

securității, protecția în timpul concediului 

de maternitate, dispoziții privind timpul de 

lucru și timpul de odihnă, echilibrul dintre 

viața profesională și cea privată, acces la 

formare, sprijin la locul de muncă pentru 

persoanele cu handicap, informare 

adecvată, drepturi de consultare și 

participare, libertate de asociere și 

reprezentare, negociere colectivă și acțiune 

colectivă; subliniază faptul că această 

directivă-cadru ar trebui să se aplice tuturor 

angajaților și lucrătorilor în forme 

nestandardizate de încadrare în muncă, 

fără a modifica în mod necesar directivele 

existente; reamintește că drepturile 

existente din domeniul muncii sunt aplicate 

de către statele membre, în conformitate cu 

legislația națională și a UE; solicită, de 

asemenea, punerea în aplicare și controlul 

mai eficace și mai eficient al standardelor 

de muncă existente, pentru a îmbunătăți 

respectarea drepturilor și pentru a combate 

munca nedeclarată; 

garantate, indiferent de tipul de contract de 

muncă sau raport de muncă, inclusiv 

egalitate de tratament, protecția sănătății și 

securității, protecția în timpul concediului 

de maternitate, dispoziții privind timpul de 

lucru și timpul de odihnă, echilibrul dintre 

viața profesională și cea privată, acces la 

formare, sprijin la locul de muncă pentru 

persoanele cu handicap, informare 

adecvată, drepturi de consultare și 

participare, libertate de asociere și 

reprezentare, negociere colectivă și acțiune 

colectivă; subliniază faptul că această 

directivă-cadru ar trebui să se aplice tuturor 

persoanelor cu noi forme de încadrare în 

muncă, fără a modifica în mod necesar 

directivele existente; reamintește că 

drepturile existente din domeniul muncii 

sunt aplicate de către statele membre, în 

conformitate cu legislația națională și a 

UE; solicită, de asemenea, punerea în 

aplicare și controlul mai eficace și mai 

eficient al standardelor de muncă existente, 

pentru a îmbunătăți respectarea drepturilor 

și pentru a combate munca nedeclarată; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/11 

Amendamentul  11 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Enrique Calvet 

Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Raport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un pilon european al drepturilor sociale 

2016/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. recunoaște că o anumită varietate de 

contracte de muncă este utilă pentru 

corelarea eficientă a lucrătorilor și a 

angajatorilor; reamintește, cu toate acestea, 

riscul dualismului pieței forței de muncă și 

pericolul cu care se confruntă persoanele 

captive în contracte de muncă nesigure, 

fără o perspectivă concretă de a beneficia 

de tranziții ascendente; subliniază 

importanța contractelor de muncă pe durată 

nedeterminată pentru securitatea 

socioeconomică și subliniază beneficiile pe 

care aceste contracte le aduc angajatorilor 

din numeroase sectoare de activitate; 

5. recunoaște că o anumită varietate de 

contracte de muncă este utilă pentru 

corelarea eficientă a lucrătorilor și a 

angajatorilor; reamintește, cu toate acestea, 

riscul dualismului pieței forței de muncă și 

pericolul cu care se confruntă persoanele 

captive în contracte de muncă nesigure, 

fără o perspectivă concretă de a beneficia 

de tranziții ascendente; subliniază 

importanța contractelor de muncă pe durată 

nedeterminată pentru securitatea 

socioeconomică și subliniază beneficiile pe 

care aceste contracte le aduc angajatorilor 

din numeroase sectoare de activitate; 
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sprijină, de asemenea, promovarea 

modelelor de afaceri ale economiei sociale; 

solicită Comisiei să extindă Directiva 

privind declarația scrisă (91/533/CEE), 

pentru a cuprinde toate formele de ocupare 

a forței de muncă și de relații de muncă; 

solicită ca directiva-cadru privind 

condițiile de muncă decente să includă, de 

asemenea, standardele minime existente 

relevante care să fie asigurate în cadrul 

anumitor raporturi de muncă specifice, în 

special: 

(a) un conținut educativ și de formare 

adecvat și condiții de muncă decente 

pentru stagii, stagii de formare și ucenicii, 

pentru a garanta că acestea servesc drept 

puncte de trecere reale în tranziția de la 

educație la viața profesională, astfel cum se 

prevede în Recomandarea Consiliului 

privind un cadru de calitate pentru stagii, și 

că sunt limitate în timp și nu înlocuiesc 

locurile de muncă pentru tineri; 

remunerația ar trebui să fie proporțională 

cu volumul de muncă prestat, cu 

competențele și experiența persoanei în 

cauză și să permită stagiarilor și ucenicilor 

care participă pe piața forței de muncă în 

afara programelor de învățământ să își 

asigure traiul; 

(b) în cazul muncii intermediate de 

platformele digitale și al altor tipuri de 

activități autonome dependente, o distincție 

clară — în sensul dreptului Uniunii și fără 

a aduce atingere legislației naționale — 

între persoanele care desfășoară cu 

adevărat activități independente și cele 

aflate într-un raport de muncă, având în 

vedere Recomandarea OIM nr. 198, 

potrivit căreia îndeplinirea unei serii de 

indicatori este suficientă pentru a 

determina existența unui raport de muncă; 

statutul și responsabilitățile de bază ale 

platformei, clientul și persoana care 

efectuează lucrările ar trebui, prin urmare, 

să fie clarificate; ar trebui, de asemenea, 

introduse standarde minime privind 

normele de colaborare, cu informarea 

sprijină, de asemenea, promovarea 

modelelor de afaceri ale economiei sociale; 

solicită Comisiei să extindă Directiva 

privind declarația scrisă (91/533/CEE), 

pentru a cuprinde toate formele de ocupare 

a forței de muncă și de relații de muncă; 

solicită ca directiva-cadru privind 

condițiile de muncă aferente noilor forme 

de ocupare a forței de muncă să includă, 

de asemenea, standardele minime existente 

relevante care să fie asigurate în cadrul 

anumitor raporturi de muncă specifice, în 

special: 

(a) un conținut educativ și de formare 

adecvat și condiții de muncă decente 

pentru stagii, stagii de formare și ucenicii, 

pentru a garanta că acestea servesc drept 

puncte de trecere reale în tranziția de la 

educație la viața profesională, astfel cum se 

prevede în Recomandarea Consiliului 

privind un cadru de calitate pentru stagii, și 

că sunt limitate în timp și nu înlocuiesc 

locurile de muncă pentru tineri; 

remunerația ar trebui să fie proporțională 

cu volumul de muncă prestat, cu 

competențele și experiența persoanei în 

cauză și să permită stagiarilor și ucenicilor 

care participă pe piața forței de muncă în 

afara programelor de învățământ să își 

asigure traiul; 

(b) în cazul muncii intermediate de 

platformele digitale și al altor tipuri de 

activități autonome dependente, o distincție 

clară — în sensul dreptului Uniunii și fără 

a aduce atingere legislației naționale — 

între persoanele care desfășoară cu 

adevărat activități independente și cele 

aflate într-un raport de muncă, având în 

vedere Recomandarea OIM nr. 198, 

potrivit căreia îndeplinirea unei serii de 

indicatori este suficientă pentru a 

determina existența unui raport de muncă; 

statutul și responsabilitățile de bază ale 

platformei, clientul și persoana care 

efectuează lucrările ar trebui, prin urmare, 

să fie clarificate; ar trebui, de asemenea, 

introduse standarde minime privind 
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deplină și cuprinzătoare a furnizorului de 

servicii cu privire la drepturile și obligațiile 

sale, beneficiile, nivelul de protecție 

socială asociat și identitatea angajatorului; 

persoanele angajate, precum și lucrătorii 

care desfășoară cu adevărat o activitate 

independentă care sunt angajate prin 

intermediul platformelor online ar trebui să 

aibă drepturi similare ca în restul 

economiei și ar trebui să fie protejate prin 

participarea la sisteme de securitate socială 

și de asigurări de sănătate; statele membre 

ar trebui să asigure o supraveghere 

corespunzătoare a termenilor și condițiilor 

raportului de muncă sau contractului de 

servicii, prevenind abuzurile de poziție 

dominantă din partea platformelor; 

(c) limite în ceea ce privește munca la 

cerere: nu ar trebui permise contractele cu 

zero ore de lucru, având în vedere 

incertitudinea extremă pe care acestea o 

implică; 

normele de colaborare, cu informarea 

deplină și cuprinzătoare a furnizorului de 

servicii cu privire la drepturile și obligațiile 

sale, beneficiile, nivelul de protecție 

socială asociat și identitatea angajatorului; 

persoanele angajate, precum și lucrătorii 

care desfășoară cu adevărat o activitate 

independentă care sunt angajate prin 

intermediul platformelor online ar trebui să 

aibă drepturi similare ca în restul 

economiei și ar trebui să fie protejate prin 

participarea la sisteme de securitate socială 

și de asigurări de sănătate; statele membre 

ar trebui să asigure o supraveghere 

corespunzătoare a termenilor și condițiilor 

raportului de muncă sau contractului de 

servicii, prevenind abuzurile de poziție 

dominantă din partea platformelor; 

(c) limite în ceea ce privește munca la 

cerere: nu ar trebui permise contractele cu 

zero ore de lucru, având în vedere 

incertitudinea extremă pe care acestea o 

implică; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/12 

Amendamentul  12 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Enrique Calvet 

Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Raport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un pilon european al drepturilor sociale 

2016/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. ia act de scăderea proporției forței de 

muncă din venitul total în Europa în 

ultimele decenii; subliniază că este necesar 

să existe o nouă convergență socială 

ascendentă și să se elimine diferențele de 

remunerare dintre femei și bărbați pe întreg 

teritoriul UE, pentru a stimula cererea, 

pentru a permite creșterea durabilă și 

favorabilă incluziunii și pentru a reduce 

inegalitățile; recunoaște că salariile decente 

sunt importante ca mijloc de a evita sărăcia 

persoanelor încadrate în muncă; solicită 

Comisiei să sprijine în mod activ o 

acoperire mai largă a acordurilor colective, 

6. ia act de scăderea proporției forței de 

muncă din venitul total în Europa în 

ultimele decenii; subliniază că este necesar 

să existe o nouă convergență socială 

ascendentă și să se elimine diferențele de 

remunerare dintre femei și bărbați pe întreg 

teritoriul UE, pentru a stimula cererea, 

pentru a permite creșterea durabilă și 

favorabilă incluziunii și pentru a reduce 

inegalitățile; recunoaște că salariile decente 

sunt importante ca mijloc de a evita sărăcia 

persoanelor încadrate în muncă; solicită 

Comisiei să sprijine în mod activ o 

acoperire mai largă a acordurilor colective, 
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în conformitate cu tradițiile și practicile 

naționale ale statelor membre și cu 

respectarea deplină a autonomiei 

partenerilor sociali; recomandă instituirea 

unor niveluri minime de salarizare sub 

forma unui salariu minim național, după 

caz, respectând în mod corespunzător 

practicile fiecărui stat membru și după 

consultarea partenerilor sociali, având 

drept obiectiv atingerea în mod treptat cel 

puțin a nivelului de 60 % din salariul 

mediu național din statul membru 

respectiv, dacă este posibil, și nu sub 

nivelul de subzistență al regiunii în cauză; 

invită Comisia să pregătească o versiune 

pilot a unui calcul al venitului de 

subzistență regional, care să ajute la 

definirea veniturilor de subzistență, să 

servească drept instrument de referință 

pentru partenerii sociali și să contribuie 

la schimbul de bune practici în acest 

domeniu; 

în conformitate cu tradițiile și practicile 

naționale ale statelor membre și cu 

respectarea deplină a autonomiei 

partenerilor sociali; recomandă instituirea 

unor niveluri minime de salarizare sub 

forma unui salariu minim național, după 

caz, respectând în mod corespunzător 

practicile fiecărui stat membru și după 

consultarea partenerilor sociali; invită 

Comisia să sprijine schimbul de bune 

practici în acest domeniu; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/13 

Amendamentul  13 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Anneli 

Jäätteenmäki, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Raport A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Un pilon european al drepturilor sociale 

2016/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. recomandă ca toți lucrătorii să 

beneficieze de o asigurare pentru șomaj 

sau pentru ocuparea involuntară unui loc 
de muncă cu fracțiune de normă, precum 

și de asistență pentru căutarea unui loc de 

muncă și investiții pentru formare 

(recalificare), în conformitate cu condițiile 

stabilite de fiecare stat membru în 

colaborare cu partenerii sociali; 

reamintește faptul că ajutoarele de șomaj 

adecvate îmbunătățesc procesul de corelare 

între cerere și ofertă, fiind, prin urmare, 

utile pentru productivitate și, în același 

timp, joacă un rol-cheie în prevenirea și 

14. recomandă ca toți lucrătorii să 

beneficieze de sisteme de indemnizații de 

șomaj, precum și de asistență pentru 

căutarea unui loc de muncă și investiții 

pentru formare (recalificare), în 

conformitate cu condițiile stabilite de 

fiecare stat membru în colaborare cu 

partenerii sociali; reamintește faptul că 

ajutoarele de șomaj adecvate îmbunătățesc 

procesul de corelare între cerere și ofertă, 

fiind, prin urmare, utile pentru 

productivitate și, în același timp, joacă un 

rol-cheie în prevenirea și reducerea 

sărăciei; consideră că pilonul european al 
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reducerea sărăciei; consideră că pilonul 

european al drepturilor sociale ar trebui să 

recomande obiective de referință de 

calitate pentru sistemele naționale de 

asigurări de șomaj, mai ales în ceea ce 

privește gradul lor de acoperire, cerințele 

de activare, legătura dintre durata 

ajutorului și perioada medie națională de 

căutare a unui loc de muncă, precum și 

privind calitatea sprijinului oferit de 

centrele de ocupare a forței de muncă; 

drepturilor sociale ar trebui să faciliteze 

schimbul de bune practici cu privire la 

sistemele naționale de indemnizații de 

șomaj, mai ales în ceea ce privește gradul 

lor de acoperire, cerințele de activare, 

legătura dintre durata ajutorului și perioada 

medie națională de căutare a unui loc de 

muncă, precum și privind calitatea 

sprijinului oferit de centrele de ocupare a 

forței de muncă; 

Or. en 
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Amendamentul  14 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 
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Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij 
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Maria João Rodrigues 

Un pilon european al drepturilor sociale 

2016/2095(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. reamintește că în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene se 

interzice discriminarea de orice fel, bazată 

pe motive precum sexul, rasa, culoarea, 

originea etnică sau socială, caracteristicile 

genetice, limba, religia sau convingerile, 

opiniile politice sau de orice altă natură, 

apartenența la o minoritate națională, 

averea, nașterea, un handicap, vârsta sau 

orientarea sexuală; subliniază că toți 

cetățenii ar trebui să beneficieze de șanse 

egale pe tot parcursul vieții, inclusiv atunci 

când se află în căutarea unui loc de muncă 

și la locul de muncă; subliniază necesitatea 

punerii în aplicare corespunzătoare a 

26. reamintește că în Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene se 

interzice discriminarea de orice fel, bazată 

pe motive precum sexul, rasa, culoarea, 

originea etnică sau socială, caracteristicile 

genetice, limba, religia sau convingerile, 

opiniile politice sau de orice altă natură, 

apartenența la o minoritate națională, 

averea, nașterea, un handicap, vârsta sau 

orientarea sexuală; subliniază că toți 

cetățenii ar trebui să beneficieze de șanse 

egale pe tot parcursul vieții, inclusiv atunci 

când se află în căutarea unui loc de muncă 

și la locul de muncă; subliniază necesitatea 

punerii în aplicare corespunzătoare a 
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Directivei 2000/78/CE și a Directivei 

2000/43/CE privind egalitatea rasială; 

îndeamnă statele membre să accelereze 

punerea în aplicare, iar Comisia să 

evalueze punerea în aplicare a măsurilor 

existente pentru a asigura nediscriminarea 

și egalitatea de șanse și pentru a crește 

participarea pe piața forței de muncă și 

integrarea socială a grupurilor 

subreprezentate; invită Comisia să propună 

noi recomandări concrete sau alte măsuri în 

acest sens, dacă este necesar; reamintește 

că Directiva privind egalitatea de 

tratament, propusă în 2008 și care nu au 

fost încă adoptată, reprezintă un element 

lipsă în cadrul legislativ privind 

nediscriminarea; atrage atenția asupra 

jurisprudenței europene și de la nivel 

național care arată că în legislația 

europeană și națională ar trebui prevăzută 

obligația de a asigura amenajări 

corespunzătoare pentru toate motivele de 

discriminare, cu condiția ca acest lucru să 

nu implice o sarcină disproporționată 

pentru angajatori sau furnizorii de servicii; 

invită Comisia să monitorizeze cadrele 

juridice și politicile statelor membre, în 

conformitate cu legislația aplicabilă a UE, 

pentru a asigura integrarea, egalitatea de 

tratament și condiții de lucru decente 

pentru toate persoanele cu statut de 

refugiat; subliniază că ar trebui să se 

asigure accesul la justiție și protecție 

pentru toate victimele exploatării și 

discriminării; 

Directivei 2000/78/CE privind egalitatea 

de tratament la încadrarea în muncă și a 

Directivei 2000/43/CE privind egalitatea 

rasială; îndeamnă statele membre să 

accelereze punerea în aplicare, iar Comisia 

să evalueze punerea în aplicare a măsurilor 

existente pentru a asigura nediscriminarea 

și egalitatea de șanse și pentru a crește 

participarea pe piața forței de muncă și 

integrarea socială a grupurilor 

subreprezentate; invită Comisia să propună 

noi recomandări concrete sau alte măsuri în 

acest sens, dacă este necesar; atrage atenția 

asupra jurisprudenței europene și de la 

nivel național care arată că în legislația 

europeană și națională ar trebui prevăzută 

obligația de a asigura amenajări 

corespunzătoare pentru toate motivele de 

discriminare, cu condiția ca acest lucru să 

nu implice o sarcină disproporționată 

pentru angajatori sau furnizorii de servicii; 

invită Comisia să monitorizeze cadrele 

juridice și politicile statelor membre, în 

conformitate cu legislația aplicabilă a UE, 

pentru a asigura integrarea, egalitatea de 

tratament și condiții de lucru decente 

pentru toate persoanele cu statut de 

refugiat; subliniază că ar trebui să se 

asigure accesul la justiție și protecție 

pentru toate victimele exploatării și 

discriminării; 

 

Or. en 

 

 


