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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la contractele atipice, securizarea parcursului profesional, flexisecuritate și 
noile forme de dialog social
(2009/2220(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei, intitulată „Un angajament comun pentru ocuparea 
forței de muncă” (COM(2009)0257),

– având în vedere comunicarea Comisiei, intitulată „Un plan european de redresare 
economică” (COM(2008)0800) și Rezoluția Parlamentului din 11 martie 20091 cu privire 
la aceasta,

– având în vedere comunicarea Comisiei, intitulată „Stimularea redresării economice 
europene” (COM(2009)0114),

– având în vedere comunicarea Comisiei, intitulată „Parteneriatul pentru schimbare într-o 
Europă extinsă - Intensificarea contribuției dialogului social European” 
(COM(2004)0557),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către principii comune ale 
flexisecurității: Locuri de muncă mai multe și mai bune prin flexibilitate și securitate” 
(COM(2007)0359) și Rezoluția Parlamentului din 29 noiembrie 20072 cu privire la 
aceasta,

– având în vedere Cartea Verde a Comisiei intitulată „Modernizarea legislației muncii 
pentru a face față provocărilor secolului al XXI-lea” (COM(2006)0708) și Rezoluția 
Parlamentului din 11 iulie 2007 cu privire la aceasta3,

– având în vedere concluziile Consiliului din 8 iunie 2009 (flexisecuritatea în perioade de 
criză),

– având în vedere raportul Misiunii pentru flexisecuritate, intitulat „Punerea în aplicare a 
principiilor comune de flexisecuritate în cadrul ciclului 2008-2010 al Strategiei de la 
Lisabona”, din 12 decembrie 2008,

– având în vedere concluziile Consiliului EPSCO din 5-6 decembrie 2007,

– având în vedere recomandările partenerilor sociali europeni din cadrul raportului intitulat 
„Principalele provocări cu care se confruntă piețele europene ale muncii: o analiză 
comună efectuată de partenerii sociali europeni”, din 18 octombrie 2007,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A6-
0000/2010),

A. întrucât munca atipică precum munca pe fracțiune de normă, munca ocazională sau pe 
durată determinată, munca temporară, activitățile independente, lucrul la domiciliu și 

                                               
1 Texte adoptate, P6_TA(2009)0123.
2 Texte adoptate, P6_TA(2007)0574.
3 Texte adoptate, P6_TA(2007)0339.
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lucrul la distanță (teleworking), s-a dezvoltat semnificativ din 1990, continuând totuși să 
fie considerată muncă „atipică”;

B. întrucât globalizarea și progresele tehnologice rapide provoacă restructurări economice 
profunde, dând naștere unor schimbări în ceea ce privește raporturile de muncă și 
conținutul sarcinilor lucrătorilor;

C. întrucât criza financiară și economică ar putea crea instabilitate pe piețele forței de muncă 
și creșterea excluziunii sociale;

D. întrucât ar trebui dezvoltată o abordare comunitară substanțială și complementară, care să 
pună accentul pe măsuri de sprijin reciproce și multiple, în domenii precum economia, 
mediul, ocuparea forței de muncă și politicile sociale;

E. întrucât rata șomajului în UE 27 a atins 10% (2009), fiind egală cu cea din SUA și este 
puțin probabil ca șomajul să ajungă la apogeu înainte de a doua jumătate a anului 2010;

F. întrucât o situație a schimbărilor în materie de ocupare a forței de muncă în funcție de 
nivelul de educație arată că numărul persoanelor necalificate angajate a scăzut în ultimii 
ani;

G. întrucât, în medie, între o cincime și un sfert din numărul total al lucrătorilor europeni își 
schimbă locul de muncă în decursul unui an;

H. întrucât rata de tranziție între șomaj și încadrarea în muncă este ridicată, o treime din 
șomeri și 10% din populația inactivă găsindu-și un loc de muncă în decursul unui an;

I. întrucât în UE 27, 45% din numărul total al perioadelor de șomaj durează mai mult de un 
an, în comparație cu aproximativ 10% în SUA;

J. întrucât rotația forței de muncă este mai ridicată în rândul femeilor decât al bărbaților 
(diferență de cinci puncte procentuale), precum și în rândul lucrătorilor tineri (sub 24 de 
ani) și scade pe măsură ce crește nivelul de educație;

K. întrucât în unele state membre s-a înregistrat o creștere a numărului de activități 
nedeclarate, fapt care ar putea duce la grave probleme economice, sociale și politice;

L. întrucât evaluarea flexisecurității este complexă și abordarea holistică este esențială, 
constând din combinarea și interacțiunea a patru dimensiuni: dispozițiile contractuale, 
învățarea continuă, politicile active pe piața muncii și sistemele moderne de asigurări 
sociale;

M. întrucât, în cadrul politicilor privind ocuparea forței de muncă, egalitatea de șanse între 
femei și bărbați trebuie să fie promovată în mod activ;

N. întrucât, deși dialogul social s-a dezvoltat în diferite feluri în întreaga Europă, în 
ansamblu, dificultățile economice și financiare crescânde au dus la intensificarea 
dialogurilor tripartite,

A. Contractele atipice
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1. invită Consiliul European de primăvară din 2010 să ofere orientări clare și măsuri concrete 
pentru garantarea ocupării forței de muncă și crearea de oportunități de angajare în cadrul 
unei strategii ambițioase UE 2020;

2. invită Comisia să continue eforturile făcute de Misiunea pentru flexisecuritate de a asista 
statele membre în promovarea principiilor de flexisecuritate și subliniază că învățarea 
reciprocă și schimbul de bune practici, ca și metoda deschisă de coordonare sunt 
instrumente esențiale pentru a coordona diferitele moduri de derulare ale politicilor 
statelor membre;

3. salută larga varietate de tradiții de muncă, forme contractuale și modele antreprenoriale 
existente pe piețele muncii;

4. recomandă ca prioritățile pentru reforma legislației muncii, acolo unde este necesară, să se 
concentreze asupra următoarelor aspecte: extinderea protecției lucrătorilor angrenați în 
forme atipice de ocupare a forței de muncă; clarificarea situației muncii dependente; 
luarea de măsuri împotriva muncii nedeclarate și facilitarea tranziției între diferite situații 
de ocupare a forței de muncă și de șomaj;

5. încurajează statele membre să dezvolte noi modalități de acces la locuri de muncă prin 
elaborarea unor noi dispoziții de legislație a muncii acoperind, de exemplu, „munca la 
distanță”, contractele „cu scop determinat” și contractele „de tip misiune”;

6. observă că creșterea proporției contractelor atipice are o puternică dimensiune de gen și 
intergenerațională, deoarece femeile, lucrătorii în vârstă și cei tineri sunt reprezentați în 
mod disproporționat în munca atipică; invită statele membre și Comisia să combată și să 
monitorizeze aceste dezechilibru;

7. invită statele membre să pună în aplicare Directiva 97/81/CE și Directiva  99/70/CE;

8. salută adoptarea Directivei 2008/104/CE și solicită punerea ei rapidă în aplicare;

9. subliniază că formele atipice de muncă trebuie să fie însoțite de sprijinirea lucrătorilor 
care se găsesc în situația de tranziție de la un loc de muncă sau statut ocupațional la altul;

10. încurajează statele membre să dezvolte politici de intervenție activă prin care să le ofere 
lucrătorilor care reintră pe piața muncii dreptul la sprijin individual pentru perioada de 
timp strict necesară pentru a-și spori șansele de angajare prin formare și recalificare;
șomerii ar trebui să reintre pe piața muncii rapid, chiar dacă contractele lor sunt atipice, 
cel mai important aspect fiind de a menține oamenii pe piața muncii;

11. invită Comisia să analizeze și să monitorizeze diferitele tipuri de instrumente elaborate în 
cadrul politicilor naționale de activare;

12. invită Uniunea și statele membre să elimine munca în condiții ilegale și consideră că 
punerea în aplicare a strategiilor de flexisecuritate poate contribui la lupta împotriva 
ocupării ilegale a forței de muncă și la reducerea nesiguranței formelor de muncă "foarte 
atipice".
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13. subliniază nevoia de a crea locuri de muncă de calitate superioară, inclusiv locuri de 
muncă în sectoare nepoluante și de a asigura coeziunea socială; consideră, prin urmare, că 
eforturile pe care populația este chemată să le depună vor fi cu atât mai bine acceptate, cu 
cât acestea vor fi percepute ca fiind echitabile și facilitând crearea de locuri de muncă și 
integrarea socială;

B. Flexisecuritatea și securizarea parcursului profesional 

14. consideră că flexisecuritatea ar trebui definită ca o combinație între flexibilitate și 
securitate pe piața muncii, care permite atât creșterea productivității, cât și calitatea 
locurilor de muncă, garantând securitatea și permițând în același timp întreprinderilor să 
pună în practică flexibilitatea necesară creării de noi locuri de muncă ca răspuns la nevoile 
fluctuante ale pieței; este de părere că necesitățile de flexibilitate și securitate nu sunt 
contradictorii, ci se susțin reciproc;

15. consideră că, mai ales în contextul situației economice actuale, punerea în aplicare a 
flexisecurității este imperativă și reamintește că aplicarea principiilor flexibilității necesită 
reforme structurale ambițioase bazate pe un consens solid;

16. consideră că întreprinderile nu au încredere în piața muncii percepând-o ca fiind nesigură 
în contextul crizei economice actuale și că le lipsește viziunea pe termen lung;

17. solicită, în contextul organizării moderne a muncii, crearea unor norme contractuale 
flexibile și sigure; consideră totuși că contractele de muncă pe durată nedeterminată ar 
trebui să rămână principala formă de ocupare a forței de muncă,  ținând totuși seama că 
unele persoane preferă contractele atipice, mai ales studenții și lucrătorii tineri, care au 
nevoie de diversificarea experienței: 

18. condamnă înlocuirea abuzivă a contractelor de muncă obișnuite cu forme contractuale 
atipice, în detrimentul publicului larg, al salariaților și al concurenților; subliniază că astfel 
de forme contractuale încalcă modelul social european;

19. este ferm convins că, luând în considerare tradițiile diferite din statele membre, orice 
formă de ocupare a forței de muncă ar trebui să fie însoțită de un ansamblu de drepturi, 
care să includă: egalitatea de tratament, protecția sănătății și siguranței lucrătorilor, 
precum și dispoziții privind orele de lucru/odihnă, libertatea de asociere și de reprezentare, 
negocierea colectivă, acțiunea colectivă și accesul la formare;

20. invită UE și statele membre să își intensifice eforturile pentru a investi în competențele și 
în pregătirea profesională a populației, pentru a sprijini crearea de locuri de muncă 
durabile; invită astfel statele membre să investească în capitalul uman prin aplicarea și 
finanțarea susținută a strategiilor de învățare continuă;

21. invită statele membre să pună în aplicare politici care să le permită oamenilor să găsească 
un echilibru mai bun între formele de muncă flexibile și viața familială, asigurându-se că 
programele de funcționare a centrelor de îngrijire a copilului sunt adaptate programelor de 
lucru;

22. recomandă cu fermitate ca inițiativa UE în materie de ocupare a forței de muncă să 
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includă o intervenție rapidă în momentul în care se sunt suprimate efectiv locurile de 
muncă, nu în ultimul rând pentru a reduce riscul ca persoanele să fie excluse de pe piața 
muncii;

23. invită statele membre să consolideze sistemele de activare, în special pentru persoanele cu 
nivel scăzut de calificare, prin consiliere personalizată, (re)calificare intensivă a 
lucrătorilor, subvenționarea locurilor de muncă și finanțări nerambursabile pentru inițierea 
de activități independente și afaceri;

24. invită Comisia și statele membre să elimine barierele administrative, pentru a încuraja 
mediul de afaceri, în special în ceea ce privește IMM-urile.

25. invită statele membre să prezinte rapoarte privind stadiul actual al punerii în aplicare a 
căilor de asigurare a flexisecurității;

C. Noi forme de dialog social
26. consideră că recunoașterea formală a rolului partenerilor sociali în elaborarea noului tratat 

reprezintă un progres, întrucât validează autonomia acestora și reafirmă importanța 
sprijinului lor în promovarea dialogului social;

27. consideră că recunoașterea Summit-ului social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței 
de muncă drept un organ instituțional contribuie la implicarea partenerilor sociali în 
elaborarea politicilor economice ale UE;

28. consideră că aportul partenerilor sociali europeni și naționali la realizarea obiectivelor 
Strategiei UE 2020 este deosebit de important pentru atingerea obiectivelor de ocupare a 
forței de muncă și a punerii în aplicare a flexisecurității;

29. solicită partenerilor sociali naționali să renunțe la rezervele împotriva „categoriilor 
excluse” (angajați cu contracte atipice sau „foarte atipice”) și să armonizeze drepturile și 
cerințele acestora referitoare la protecția socială cu cele ale „persoanelor încadrate în 
muncă”;

30. solicită partenerilor sociali de la nivel european și național să sprijine investițiile în 
strategiile privind învățarea continuă;

31. constată că implicarea partenerilor sociali în procesul de elaborare și de punere în aplicare 
a politicilor variază de la un stat membru la altul dar că, în general, se conturează tendința 
de a utiliza un ansamblu mai larg de instrumente în vederea îndeplinirii obiectivelor 
politicilor; consideră că valoarea sprijinului social și instituțional, de care se bucură 
partenerii sociali, ar putea influența într-o mare măsură calitatea contribuției acestora;

32. consideră că negocierile colective s-au dovedit a fi un instrument eficient în menținerea 
ocupării forței de muncă și că permit întreprinderilor să găsească soluții flexibile pentru 
gestionarea crizei economice;

33. își exprimă convingerea că guvernele joacă un rol decisiv în stabilirea condițiilor 
preliminare pentru negocieri colective integratoare și eficiente și în implicarea structurilor 
tripartite în elaborarea politicilor publice, în conformitate cu practicile interne și cu 
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tradițiile;

34. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Comitetului pentru protecția socială, Comitetului european pentru ocuparea forței de 
muncă și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale țărilor candidate.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia se confruntă cu o criză financiară, 
economică și socială majoră și trebuie să depună eforturi uriașe pentru a asigura cât mai multe 
locuri de muncă și un grad cât mai ridicat de ocupare a forței de muncă în Europa.

Raportorul își exprimă convingerea că modelele sociale europene, având ca obiective 
dezvoltarea durabilă, ocuparea integrală a forței de muncă, progresul social, bunăstarea și 
protecția socială, vor putea ajuta Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia să 
depășească criza.

Pentru a depăși această criză, a menține gradul de ocupare a forței de muncă, a preveni o rată 
mare a șomajului și a-i sprijini pe șomeri în găsirea de noi locuri de muncă, trebuie să ne 
intensificăm eforturile de a investi în competențe, formare profesională și în crearea de locuri 
de muncă durabile.

Referitor la cel din urmă aspect, raportorul este în așteptarea unui acord din partea Consiliului 
European de primăvară din 2010 privind orientări clare și măsuri concrete în vederea 
menținerii gradului de ocupare a forței de muncă și creării de locuri de muncă în cadrul 
strategiei UE 2020.

În cadrul strategiei UE 2020, obiectivul ar trebui să constea în lansarea eficientă a unei 
inițiative europene cuprinzătoare în materie de ocupare a forței de muncă, pe de o parte prin 
garantarea faptului că o întreprindere poate fi creată în mod gratuit oriunde în Uniunea 
Europeană în termen de trei zile și că formalitățile de angajare a primilor salariați pot fi 
îndeplinite prin intermediul unui punct de acces unic și, pe de altă parte, prin consolidarea 
sistemelor de activare, în special pentru persoanele slab calificate, prin consiliere 
personalizată, calificare/recalificare și perfecționare intensivă a lucrătorilor, ucenicii, 
subvenționarea locurilor de muncă și finanțări nerambursabile pentru inițierea de activități 
independente și afaceri; în plus, sprijină alocarea de către Comisie a plăților din Fondul social 
european pentru a promova dezvoltarea competențelor și adaptarea acestora la cerințele pieței 
muncii;

Această inițiativă privind ocuparea forței de muncă trebuie să includă o intervenție rapidă în 
momentul în care sunt suprimate efectiv locurile de muncă, nu în ultimul rând pentru a reduce 
riscul ca persoanele să fie excluse de pe piața muncii. Astfel de intervenții vor necesita 
investiții importante în formare, inclusiv creșterea numărului de furnizori de servicii de 
formare, concentrându-se în același timp asupra unei mai bune coordonări a programelor de 
formare profesională și de reintegrare pe piața muncii, și nu ar trebui să se bazeze doar pe 
măsuri pe termen scurt, ci ar trebui să ofere posibilitatea obținerii unor calificări înalte pentru 
a spori nivelul general de calificare în cadrul Uniunii Europene și pentru a răspunde nevoilor 
în schimbare ale economiei actuale.

Raportorul consideră că eforturile pe care populația este invitată să le depună vor fi cu atât 
mai ușor acceptate cu cât acestea vor fi percepute ca fiind echitabile, pe de o parte, și cu cât 
vor garanta mai mult inserția profesională și integrarea socială, pe de altă parte. Prin urmare, 
statele membre trebuie să investească în oameni prin punerea în aplicare a unor strategii 
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solide privind învățarea continuă și prin oferirea unui sprijin financiar suplimentar. Astfel, e 
necesar ca partenerii sociali de la nivel european și național să susțină investițiile făcute în 
strategiile de învățare continuă. Stabilirea de către guverne și de către partenerii sociali a unui 
obiectiv național referitor la investițiile financiare în învățarea continuă contribuie la 
asigurarea parcursurilor profesionale.

Raportorul își exprimă convingerea că este necesară promovarea activă a egalității de șanse 
între bărbați și femei în cadrul politicilor privind ocuparea forței de muncă și al celor sociale.

Context

Rata totală a șomajului a crescut în 2009 în cadrul statelor membre ale UE-27 de la 8 la 9,6% 
(în ceea ce-i privește pe bărbați - de la 7,8 la 9,8%, iar în ceea ce le privește pe femei - de la 
8,1 la 9,3%).

În ultimii ani, numărul total al angajaților cu fracțiune de normă a rămas mare și stabil, cea 
mai mare parte a acestora fiind din statele membre ale UE-15, în raport cu cei din țările care 
au aderat recent.  În 2009, proporția lucrătorilor cu fracțiune de normă a crescut în statele 
membre ale UE27 cu 0,5% față de anul precedent. Aceasta este o creștere relativ mare, având 
în vedere că între anii 2006 și 2008, creșterea totală a fost de doar 0,1%. În 2008, peste 18% 
din totalul angajaților din țările membre ale UE-27 lucrau cu fracțiune de normă (31% din 
totalul femeilor angajate și aproximativ 8% din cel al bărbaților angajați), iar din totalul 
acestora, un procent de aproape 24% fac aceasta în mod involuntar (aproape 30% dintre 
bărbați și peste 22% dintre femei). Motivul principal care explică angajarea involuntară cu 
fracțiune de normă (24% din angajați) este acela că persoanele respective nu au reușit să 
găsească un loc de muncă cu normă întreagă.

Angajații pe durată determinată sunt mai vulnerabili vizavi de contextul economic. Numărul 
total al angajaților cu contract temporar în statele membre ale UE27 a scăzut cu 1,7 milioane 
în intervalul 2007-2009. Aceasta reprezintă o scădere cu aproximativ 6.3%, un procent mult 
mai mare decât reducerea cu 1,3% a angajaților pe durată nedeterminată în cadrul aceluiași 
interval de timp.

Numărul total al lucrătorilor independenți a scăzut începând cu anul 2000, dar a rămas stabil 
în ultimii ani. În 2007, peste 15% din totalul celor angajați din statele membre ale UE-27 erau 
lucrători independenți (diferența dintre bărbați și femei fiind de aproximativ 6 puncte), în 
comparație cu cei 7 %  din SUA.

Din totalul celor angajați, în jur de 14% sunt angajați temporar (2008). Motivele principale 
sunt acelea că angajații activează în educație și formare sau că nu au reușit să găsească un loc 
de muncă permanent.

Aproximativ 5% din totalul angajaților lucrează de acasă (2008).

Flexisecuritatea

Munca atipică se referă la raporturile de muncă care nu respectă caracteristicile tipului 
standard de angajare - cu normă întreagă, regulat, pe durată nedeterminată, cu un singur 
angajator de-a lungul unei perioade lungi de timp. În statele membre, contractele flexibile 
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reprezintă unul dintre instrumentele politicilor privind ocuparea forței de muncă, care i-au 
ajutat pe șomeri să-și găsească un loc de muncă. Au apărut și forme „foarte atipice” de 
ocupare a forței de muncă, cum ar fi contractul de muncă cu o durată mai mică de șase luni, 
un program de muncă sub zece ore și contracte de muncă nescrise). Aceste forme de ocupare 
a forței de muncă sunt întâlnite mai cu seamă în rândul lucrătorilor tineri cu vârste cuprinse 
între 19 și 29 de ani sau a celor trecuți de 50 de ani, al femeilor și lucrătorilor slabi calificați. 
Lucrătorii angrenați în formele de ocupare a forței de muncă „foarte atipice” au parte de mai 
puțină formare profesională, au perspective profesionale mai limitate și un venit mai mic în 
comparație cu alte categorii de lucrători, având astfel un statut de angajare mai precar.

Raportorul își exprimă convingerea că statele membre ar trebui să monitorizeze și să analizeze 
evoluția tuturor tipurilor de contracte.

Raportorul își exprimă convingerea că punerea în aplicare energică a strategiilor de 
flexisecuritate poate contribui la lupta împotriva ocupării ilegale a forței de muncă și la 
înlesnirea accesului la formele de muncă „foarte atipice”. În cadrul strategiei privind 
flexisecuritatea, se recomandă concentrarea asupra tranziției spre locuri de muncă bune, decât 
asupra păstrării acestora. În acest cadru, e necesar ca statele membre să investească în politici 
active privind piața muncii și în reforme instituționale. De asemenea, raportorul își exprimă 
convingerea că statele membre ar trebuie să analizeze într-o manieră critică legislația din 
domeniul protecției locurilor de muncă, întrucât aceasta definește diferențele majore dintre 
statele membre din perspectiva șomajului pe termen lung și cea a duratei contractului de 
muncă.

Raportorul își exprimă convingerea că dezbaterile privind munca atipică implică și un element 
referitor la dimensiunea de gen, întrucât bărbații sunt reprezentați disproporționat în 
raporturile de muncă standard, iar tot mai multe femei angajate lucrează în condiții atipice.

Dialogul social

Raportorul recunoașterea formală a rolului partenerilor sociali în elaborarea noului tratat 
reprezintă un progres, întrucât le validează acestora autonomia și reafirmă importanța 
sprijinului lor în promovarea dialogului social. Recunoașterea Summit-ului social tripartit 
pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă drept un organ instituțional contribuie la 
implicarea partenerilor sociali în elaborarea politicilor economice ale Uniunii Europene.

Contribuția partenerilor sociali europeni și naționali la realizarea obiectivelor strategiei UE 
2020 este deosebit de importantă din punctul de vedere al atingerii obiectivelor de ocupare a 
forței de muncă și al punerii în aplicare a flexisecurității. Prin urmare, partenerii sociali 
naționali trebuie să renunțe la rezervele împotriva „categoriilor excluse” (angajați cu contracte 
atipice sau „foarte atipice”) și să armonizeze drepturile și cerințele acestora privind protecția 
socială cu cele ale „persoanelor încadrate în muncă”.

În cele mai multe dintre țările Europei de Vest și în numeroase țări ale Europei Centrale și de 
Est, negocierile sectoriale reprezintă tipul principal de negociere.

Implicarea partenerilor sociali în elaborarea de măsuri de combatere a crizei la nivel național 
variază semnificativ, în funcție de tradițiile și de structurile aferente relațiilor de muncă ale 
țărilor și de natura măsurilor luate. În numeroase țări, partenerii sociali au reclamat lipsa 
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implicării și a consultării cu ocazia elaborării măsurilor guvernamentale.

În ciuda acestor diferențe privind implicarea partenerilor sociali în procesul de elaborare și de 
punere în aplicarea politicilor, există, în general, tendința de a utiliza un ansamblu mai larg de 
instrumente în vederea îndeplinirii obiectivelor politicilor. Valoarea sprijinului social și 
instituțional, de care partenerii sociali se bucură, ar putea influența într-o mare măsură 
calitatea contribuției acestora la elaborarea strategiei UE 2020.


