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Amendamentul 4
Younous Omarjee, Marc Botenga, Leila Chaibi
în numele Grupului The Left

Raport A9-0145/2021
Damian Boeselager
Estimarea Parlamentului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 
2022
(2020/2264(BUI))

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

constată că furnizorii de servicii au fost 
grav afectați de pandemie; salută eforturile 
Parlamentului, spre exemplu furnizarea de 
mese de solidaritate, care contribuie la 
reducerea impactului asupra 
subcontractanților și asupra angajaților 
acestora; evidențiază că subcontractarea 
serviciilor de curățenie și de catering pune 
persoanele, în special femeile, într-o 
poziție extrem de vulnerabilă; este foarte 
îngrijorat de concedierile masive în rândul 
personalului Grupului COMPASS, care 
furnizează servicii de catering; invită 
autoritățile competente ale Parlamentului, 
în colaborare cu subcontractanții, să 
examineze toate soluțiile alternative 
posibile pentru a proteja ocuparea forței de 
muncă în cadrul dialogului social și pentru 
a achiziționa servicii suplimentare 
justificabile în termeni de utilizare a 
bugetului Parlamentului; invită 
Parlamentul să ia toate măsurile de 
precauție necesare pentru a se asigura că 
contractanții externi respectă cele mai 
înalte standarde ale legislației muncii în 
privința personalului afectat serviciilor de 
curățenie, compus în principal din femei, și 
în privința personalului din domeniul 
cateringului, în special în ceea ce privește 
presiunea psihologică și condițiile de 
muncă; invită Biroul să reconsidere politica 
de externalizare a Parlamentului;

constată că furnizorii de servicii au fost 
grav afectați de pandemie; salută eforturile 
Parlamentului, spre exemplu furnizarea de 
mese de solidaritate, care contribuie la 
reducerea impactului asupra 
subcontractanților și asupra angajaților 
acestora; evidențiază că subcontractarea 
serviciilor de curățenie și de catering pune 
persoanele, în special femeile, într-o 
poziție extrem de vulnerabilă; este foarte 
îngrijorat de concedierile masive în rândul 
personalului Grupului COMPASS, care 
furnizează servicii de catering; invită 
autoritățile competente ale Parlamentului, 
în colaborare cu subcontractanții, să 
examineze toate soluțiile alternative 
posibile pentru a proteja ocuparea forței de 
muncă în cadrul dialogului social, pentru a 
permite reintegrarea angajaților care au 
fost disponibilizați și pentru a achiziționa 
servicii suplimentare justificabile în 
termeni de utilizare a bugetului 
Parlamentului; invită Parlamentul să ia 
toate măsurile de precauție necesare pentru 
a se asigura că contractanții externi 
respectă cele mai înalte standarde ale 
legislației muncii în privința personalului 
afectat serviciilor de curățenie, compus în 
principal din femei, și în privința 
personalului din domeniul cateringului, în 
special în ceea ce privește presiunea 
psihologică și condițiile de muncă; invită 
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Biroul să reconsidere politica de 
externalizare a Parlamentului;

Or. en


