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Amendamentul  1 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

în numele Comisiei pentru petiții 

Răspunsurile la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor 

pe durată determinată 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât, în unele state membre, s-a 

constatat de-a lungul anilor o creștere 

semnificativă a contractelor privind 

locurile de muncă atipice și temporare atât 

în sectorul public, cât și în cel privat, într-

un cadru juridic în care nu se poate nici 

evita, nici sancționa în mod corespunzător 

numărul ridicat al contractelor succesive 

cu o durată determinată, din cauza lipsei de 

soluții efective și proporționale; întrucât 

acest lucru a subminat integritatea 

legislației europene în materie de ocupare a 

forței de muncă și a jurisprudenței Curții de 

Justiție a Uniunii Europene;  

F. întrucât, în unele state membre, s-a 

constatat de-a lungul anilor o creștere 

semnificativă a contractelor privind 

locurile de muncă atipice și temporare atât 

în sectorul public, cât și în cel privat, într-

un cadru juridic în care nu se poate nici 

evita, nici sancționa în mod corespunzător 

utilizarea abuzivă a contractelor pe o 

durată determinată, din cauza lipsei de 

soluții efective și proporționale; întrucât 

acest lucru a subminat integritatea 

legislației europene în materie de ocupare a 

forței de muncă și a jurisprudenței Curții de 

Justiție a Uniunii Europene; 

Or. en 
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Amendamentul  2 

Eleonora Evi, Laura Agea, Rosa D’Amato, Marco Valli, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0238/2018 

Cecilia Wikström 

în numele Comisiei pentru petiții 

Răspunsurile la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor 

pe durată determinată  

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. subliniază că trebuie efectuate 

inspecții pentru ca lucrătorii cu contracte 

pe durată determinată sau flexibile să poată 

beneficia cel puțin de același nivel de 

protecție ca toți ceilalți lucrători; observă 

că este necesar un efort îndreptat către 

utilizarea instrumentelor existente ale OIM 

în cadrul unei campanii specifice împotriva 

muncii precare și că trebuie analizată în 

mod serios nevoia de noi instrumente 

obligatorii și măsuri legislative care să 

limiteze și să reducă munca precară și să 

scadă interesul angajatorilor față de 

contractele de muncă precare;  

10. subliniază că trebuie efectuate 

inspecții pentru ca lucrătorii cu contracte 

pe durată determinată sau flexibile să poată 

beneficia cel puțin de același nivel de 

protecție ca toți ceilalți lucrători; observă 

că este necesar un efort îndreptat către 

utilizarea instrumentelor existente ale OIM 

în cadrul unei campanii specifice împotriva 

muncii precare și că trebuie analizată în 

mod serios nevoia de noi instrumente 

obligatorii și măsuri legislative care să 

pună capăt muncii precare; 

Or. en 

 

 


