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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 1
Referirea 3a (nouă)

- având în vedere concluziile întâlnirii neoficiale din cadrul miniştrilor pentru 
ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale din UE, de la Berlin privind „buna 
activitate” şi Modelul social european, din 18-20 ianuarie 2007,

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 2
Referirea 5

- având în vedere Cartea Verde a Comisiei intitulată „Modernizarea dreptului muncii 
pentru a face faţă provocărilor secolului XXI” (COM(2006)0708) şi rezoluţia 
Parlamentului din 11 iulie 2007 cu privire la aceasta 1,

Or. en
  

1Texte adoptate, P6_TA(2007)0339.
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Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 3
Referirea 5

- având în vedere Cartea Verde a Comisiei intitulată „Modernizarea dreptului muncii 
pentru a face faţă provocărilor secolului XXI” (COM(2006)0708) şi rezoluţia 
Parlamentului din 11 iulie 2007 cu privire la aceasta1,

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 4
Referirea 5a (nouă)

- având în vedere rezoluţia Parlamentului European din 11 iulie 2007 privind 
modernizarea legislaţiei muncii pentru a răspunde provocărilor secolului al XXI-lea 
(2007/2023(INI),

Or. de

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 5
Referirea 5b (nouă)

- având în vedere Recomandarea nr. 92/442/CEE a Consiliului din 27 iulie 1992 
privind convergenţa obiectivelor şi politicilor în domeniul protecţiei sociale şi 
Recomandarea nr. 92/441/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind criteriile 
comune referitoare la resurse şi prestaţii suficiente în sistemele de protecţie socială,

Or. de

Amendament depus de Elizabeth Lynne

Amendamentul 6
Referirea 8

- având în vedere Convenţia OIM C87 privind libertatea de asociere şi apărarea 
  

1 Texte adoptate, P6_TA(2007)0339
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dreptului de organizare (1948), Convenţia OIM C98 privind dreptul de organizare şi 
negociere colectivă (1949) (text eliminat),

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele Grupului Verts/ALE

Amendamentul 7
Referirea 9a (nouă)

- având în vedere articolul 2 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 8
Referirea 10

eliminat

Or. en

Amendament depus de Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 9
Referirea 14a (nouă)

- având în vedere Carta IMM-urilor,

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 10
Referirea 15

eliminat

Or. en
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Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 11
Referirea 18

eliminat

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele Grupului Verts/ALE

Amendamentul 12
Referirea 23a (nouă)

- având în vedere Directiva nr. 2003/88/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului 
de lucru,

Or. de

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 13
Referirea 28a (nouă)

- având în vedere votul din 23 mai 2007 (A6-0068/2007) privind raportul referitor la 
promovarea muncii decente pentru toţi,

Or. el

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 14
Referirea 28b (nouă)

- având în vedere Directiva nr. 2006/54/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de 
şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în 
muncă şi de muncă (reformă),

Or. el
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Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele Grupului Verts/ALE

Amendamentul 15
Referirea 29

- având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Promovarea muncii decente pentru 
toţi: Contribuţia UE la punerea în aplicare a agendei de lucru privind munca decentă în 
lume” (COM(2006)0249) şi Rezoluţia nr. 2006/2240(INI) a Parlamentului 
European din 23 mai 2007 privind promovarea muncii decente pentru toţi,

Or. de

Amendament depus de Philip Bushill-Matthews

Amendamentul16
Referirea 38a (nouă)

- având în vedere raportul Grupului de experţi europeni în flexisecuritate din iunie 
2007 privind modalităţile de abordare a flexisecurităţii: transformarea obstacolelor 
în rampe de lansare,

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 17
Considerentul A

A. întrucât UE este (text eliminat) o comunitate cu valori comune, iar orice reformă a 
legislaţiei muncii şi a pieţei muncii ar trebui să reflecte aceste valori, şi întrucât 
principiile de bază ale legislaţiei muncii, care s-au dezvoltat în Europa rămân valabile; 
întrucât dreptul muncii prevede siguranţă juridică şi protecţie pentru lucrători şi 
angajatori fie prin intermediul legislaţiei, fie prin intermediul unui acord colectiv, sau 
printr-o combinaţie între cele două, şi întrucât astfel se reglementează de forţe dintre 
lucrător şi angajator; întrucât succesul oricărui proces de schimbare în legislaţia 
muncii va fi mai mare dacă lucrătorii se simt mai în siguranţă; întrucât o astfel de 
siguranţă depinde, de asemenea, de un nivel ridicat al siguranţei la locul de muncă şi 
de legislaţia privind siguranţa ocupării forţei de muncă,

Or. en
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Amendament depus de José Albino Silva Peneda

Amendamentul 18
Considerentul A

A. întrucât UE este o zonă de liber schimb şi o comunitate cu valori comune, iar orice 
reformă a legislaţiei muncii şi a pieţei muncii ar trebui să reflecte aceste valori, şi 
întrucât principiile de bază ale legislaţiei muncii, care s-au dezvoltat în Europa rămân 
valabile; întrucât legislaţia muncii ar trebui în mod ideal să reprezinte rezultatul 
dialogului dintre toţi partenerii sociali şi să reflecte un bun echilibru între interesele 
angajatorilor şi cele ale lucrătorilor, pe de-o parte, şi flexibilitate şi securitate, pe de 
altă parte; întrucât dreptul muncii asigură siguranţă juridică şi protecţie pentru 
lucrători şi angajatori fie prin intermediul legislaţiei, fie prin intermediul unui acord 
colectiv, sau printr-o combinaţie între cele două; (text eliminat) şi întrucât succesul 
oricărui proces de schimbare în legislaţia muncii va fi mai mare dacă lucrătorii se simt 
mai în siguranţă; întrucât o astfel de siguranţă depinde, de asemenea, de uşurinţa 
găsirii unui nou loc de muncă;

Or. en

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 19
Considerentul A

A. întrucât UE nu este numai o uniune economică şi politică, ci şi o comunitate cu 
valori comune, iar orice reformă a legislaţiei muncii şi a pieţei muncii ar trebui să 
reflecte aceste valori, şi întrucât principiile de bază ale legislaţiei muncii, care s-au 
dezvoltat în Europa rămân valabile; întrucât dreptul muncii asigură siguranţă juridică 
şi protecţie pentru lucrători şi angajatori, fie prin intermediul legislaţiei, fie prin 
intermediul unui acord colectiv, sau printr-o combinaţie între cele două, şi întrucât 
astfel se reglementează echilibrul de forţe dintre lucrător şi angajator; întrucât succesul 
oricărui proces de schimbare în legislaţia muncii va fi mai mare dacă lucrătorii se simt 
mai în siguranţă în faţa pierderilor importante de venituri; întrucât o astfel de 
siguranţă depinde, de asemenea, de uşurinţa găsirii unui nou loc de muncă;

Or. de

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele Grupului Verts/ALE

Amendamentul 20
Considerentul A

A. întrucât UE este (text eliminat) o comunitate cu valori comune, care are drept obiectiv 
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crearea unei pieţe comune şi a unei uniuni economice şi monetare şi care şi-a 
propus să dezvolte în mod coerent şi solidar relaţiile dintre statele membre şi dintre 
popoare, iar orice reformă a legislaţiei muncii şi a pieţei muncii ar trebui să reflecte 
aceste valori, şi întrucât principiile de bază ale legislaţiei muncii, care s-au dezvoltat în 
Europa rămân valabile; întrucât dreptul muncii asigură siguranţă juridică şi protecţie 
pentru lucrători şi angajatori, fie prin intermediul legislaţiei, fie prin intermediul unui 
acord colectiv, sau printr-o combinaţie între cele două, şi întrucât astfel se 
reglementează echilibrul de forţe dintre lucrător şi angajator; întrucât succesul oricărui 
proces de schimbare în legislaţia muncii va fi mai mare dacă lucrătorii se simt mai în 
siguranţă; întrucât o astfel de siguranţă depinde de măsura în care este posibil de a 
găsi, fără riscul de sărăcie, un nou loc de muncă şi de a putea trăi din muncă 
decentă;

Or. de

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 21
Considerentul A

A. întrucât UE este o zonă de liber schimb şi o comunitate cu valori comune, iar orice 
reformă a legislaţiei muncii şi a pieţei muncii ar trebuie să reflecte aceste valori, şi 
întrucât principiile de bază ale legislaţiei muncii, care s-au dezvoltat în Europa rămân 
valabile şi reprezintă o caracteristică cheie pentru legislaţia muncii din statele 
membre ale EU; întrucât dreptul muncii asigură siguranţă juridică şi protecţie pentru 
lucrători şi angajatori, fie prin intermediul legislaţiei, fie prin intermediul unui acord 
colectiv, sau printr-o combinaţie între cele două; întrucât obiectivul legislaţiei muncii 
este acela de a crea un echilibru de forţe între lucrători şi angajatori în vederea 
protejării părţii mai slabe din această relaţie; întrucât este necesară creşterea 
nivelului securităţii atât la nivelul lucrătorilor, cât şi al întreprinderilor, în special 
în cazul IMM-urilor; întrucât o astfel de siguranţă depinde, de asemenea, de uşurinţa 
găsirii unui nou loc de muncă; întrucât concurenţa globală şi tehnologia ce 
evoluează rapid forţează întreprinderile să se adapteze mai rapid ca niciodată;

Or. xm

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele Grupului Verts/ALE

Amendamentul 22
Considerentul Aa (nou)

Aa. întrucât Consiliul European din 1992 a cerut statelor membre ca orice persoană să 
dispună de resurse suficiente pentru o viaţă decentă;

Or. de



PE394.075v01-00 8/81 AM\685022RO.doc
Traducere externă

RO

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 23
Considerentul B

B. întrucât o protecţie corespunzătoare împotriva concedierilor incorecte reprezintă un 
drept indispensabil al lucrătorilor şi întrucât un nivel ridicat al securităţii la locul de 
muncă contribuie la reducerea timpului de şomaj, deoarece preavizul funcţionează 
ca un sistem de atenţionare timpurie şi oferă lucrătorilor şi societăţilor posibilitatea 
de a evita concedierile pe motive de inovaţie, modificări în producţie sau în 
organizarea muncii, sau de a începe programe de recalificare pentru lucrători într-o 
fază timpurie;

Or. en

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 24
Considerentul B

B. întrucât flexisecuritatea, prin urmare, ar trebui văzută ca o componentă a modelelor
sociale europene, care stimulează un mediu de afaceri şi forţe de muncă competitive 
şi adaptabile;

Or. en

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 25
Considerentul B

B. întrucât flexisecuritatea, prin urmare, ar trebui văzută ca o necesitate de a adapta şi 
stabili o fundaţie pentru clădirea unui model social european puternic, care 
stimulează un mediu de afaceri şi forţe de muncă competitive şi adaptabile; întrucât 
termenul „flexisecuritate” provoacă serioase motive de îngrijorare printre lucrătorii 
europeni, care se tem de o creştere a insecurităţii locurilor de muncă şi întrucât 
acest termen şi principiile ferme pe care se bazează ar trebui, în consecinţă, definite 
foarte precis;

Or. fr
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Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele Grupului Verts/ALE

Amendamentul 26
Considerentul Ba (nou)

Ba. întrucât 16% din europeni sunt expuşi riscului sărăciei şi 10% trăiesc în familii de 
şomeri şi , prin urmare, este esenţial ca orice reformă în baza flexisecurităţii să se 
bazeze pe o evaluare detaliată privind impactul din punctul de vedere al grupurilor 
vulnerabile şi că orice astfel de reforme trebuie să aibă drept scop promovarea 
incluziunii sociale fără a expune noile grupuri unor riscuri;

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 27
Considerentul C

C. întrucât şomajul din UE nu este cauzat de legislaţia privind protecţia forţei de muncă, 
ci mai degrabă de lipsa de noi locuri de muncă; întrucât, prin urmare, este necesară o 
schimbare a politicilor la nivel macro-economic, care să susţină investiţiile în
dezvoltarea durabilă, în infrastructuri durabile, în cercetare şi dezvoltare şi prin 
învăţare continuă, ceea ce ar genera o piaţă a muncii dinamică, care să se îndrepte 
spre ocuparea forţei de muncă cu normă întreagă , inclusiv dreptul la un loc de 
muncă de o calitate ridicată şi drepturi sociale;

Or. en

Amendament depus de José Albino Silva Peneda

Amendamentul 28
Considerentul C

C. întrucât şomajul din UE nu are o legătură directă cu legislaţia muncii, ci mai degrabă 
cu crearea unui număr limitat de locuri de muncă, care, printre alţi factori, depinde 
de societăţile dinamice, inovatoare şi competitive şi de investiţiile în cercetare şi 
dezvoltare şi de învăţarea continuă, care pot, de asemenea, contribui la o piaţă a 
muncii dinamică;

Or. en
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Amendament depus de Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 29
Considerentul C

C. întrucât, în timp ce o legislaţie a muncii foarte restrictivă este posibil să nu cauzeze 
în mod direct şomajul din UE, ea poate limita crearea de locuri de muncă, care,
printre alţi factori, depinde de societăţile dinamice, inovatoare şi competitive şi de
investiţiile în cercetare şi dezvoltare şi de învăţarea continuă (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 30
Considerentul C

eliminat

Or. de

Amendament depus de Thomas Mann

Amendamentul 31
Considerentul C

C. întrucât şomajul din UE este determinat de doi factori: pe de o parte, este cauzat de 
legislaţia restrictivă privind protecţia forţei de muncă; pe de altă parte, de lipsa de noi 
locuri de muncă, create prin investiţii în cercetare şi dezvoltare şi prin educaţie 
permanentă, ceea ce ar genera o piaţă a muncii dinamică;

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 32
Considerentul D

D. întrucât cercetările recente ale OCDE şi ale altora arată că un nivel ridicat al 
securităţii locurilor de muncă şi al forţei de muncă nu are un impact negativ asupra 
creşterii ocupării forţei de muncă şi că flexibilitatea sau rigiditatea pieţelor muncii 
nu pot explica succesele sau eşecurile pentru reducerea şomajului în masă;

Or. en
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Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele Grupului Verts/ALE

Amendamentul 33
Considerentul Da (nou)

Da. întrucât exemplul de flexisecuritate al ţărilor scandinave arată clar că un înalt grad 
de protecţie împotriva concedierilor şi relaţii de muncă standardizate se împacă 
foarte bine cu un grad înalt de ocupare a forţei de muncă şi, potrivit recentelor 
studii ale OCDE şi altor studii, nu există nicio dovadă că suprimarea protecţiei 
împotriva concedierii şi o relaxare a relaţiilor de muncă standard ar conduce la o 
creştere mai mare a ocupării forţei de muncă;

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 34
Considerentul Da (nou)

Da. întrucât, de exemplu, reformele din Germania în vederea creşterii flexibilităţii pieţei 
muncii în perioada 1994 - 2004 au fost însoţite de o rată în creştere a şomajului şi 
întrucât, pe fondul acelei dezvoltări, în aceeaşi perioadă, şomajul a scăzut 
semnificativ în Spania fără nicio dereglare tangibilă a pieţei muncii, strict 
regularizată; întrucât, prin urmare, o flexibilitate sporită a pieţei muncii nu poate fi 
privită drept o formulă de creare a mai multor locuri de muncă;

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 35
Considerentul E

E. întrucât cercetările recente demonstrează că o flexibilitate sporită are drept efect 
reducerea în general a statutului salariaţilor, care în cele mai frecvente cazuri nu 
sunt angajaţi cu durată nedeterminată ci cu durată determinată, nu sunt angajaţi cu 
normă întreagă ci cu fracţiune de normă, şi în cazuri şi mai frecvente se îndreaptă 
către activitatea independentă involuntară; întrucât noile cercetări bazate pe date 
OCDE arată că, cu cât ocuparea forţei de muncă este mai flexibilă, cu atât aceasta 
este mai precară, iar flexibilitatea ocupării forţei de muncă are efectul negativ cel 
mai puternic asupra „angajabilităţii” (îmbunătăţirea competenţelor şi calificărilor 
angajaţilor);

Or. en
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Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 36
Considerentul E

E. întrucât scopul flexisecurităţii este să-i ajute pe indivizi şi societăţile să facă faţă 
schimbărilor şi să mărească mobilitatea pe piaţa muncii din Europa şi trebuie 
combinată cu o politică de creare a ocupării a forţei de muncă şi a veniturilor stabile 
şi durabile;

Or. en

Amendament depus de Csaba Őry

Amendamentul 37
Considerentul E

E. întrucât scopul flexisecurităţii este să lărgească oferta actuală de locuri de muncă de 
pe piaţa muncii şi, în acelaşi timp, să-i ajute pe indivizi să facă faţă schimbărilor şi să 
mărească mobilitatea pe piaţa muncii din Europa, asigurând, totodată, (text eliminat)
stabilitatea veniturilor;

Or. fr

Amendament depus de Thomas Mann

Amendamentul 38
Considerentul E

E. întrucât scopul flexisecurităţii este să-i ajute pe indivizi să facă faţă schimbărilor, în 
condiţiile menţinerii unei securităţi adecvate şi să mărească mobilitatea pe piaţa 
muncii din Europa, rezultatul acestora fiind asigurarea stabilităţii ocupării forţei de 
muncă şi a veniturilor;

Or. de

Amendament depus de José Albino Silva Peneda

Amendamentul 39
Considerentul E

E. întrucât unul din scopurile flexisecurităţii este să-i ajute pe indivizi să facă faţă 
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schimbărilor şi să mărească mobilitatea pe piaţa muncii din Europa, rezultatul acestora 
fiind asigurarea stabilităţii ocupării forţei de muncă şi a veniturilor;

Or. en

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 40
Considerentul E

E. întrucât conceptul de flexisecuritate vizează ca tuturor oamenilor să li se dea 
posibilitatea de a corespunde provocărilor transformărilor industriale;

Or. de

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele Grupului Verts/ALE

Amendamentul 41
Considerentul Ea (nou)

Ea. întrucât lucrătorii mobili trebuie să se aştepte în continuare la pierderea securităţii 
sociale;

Or. de

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 42
Considerentul F

F. întrucât, pentru a putea concura în condiţii egale pe piaţa internă, statele membre 
trebuie să promoveze convergenţa între legislaţiile muncii (text eliminat), în special 
în domenii de competenţa UE;

Or. en

Amendament depus deAnja Weisgerber

Amendamentul 43
Considerentul F

eliminat
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Or. de

Amendament depus de Gabriele Stauner

Amendamentul 44
Considerentul F

F. întrucât, pentru a putea concura în condiţii egale pe piaţa internă, statele membre 
trebuie să-şi armonizeze legislaţiile muncii cel puţin la un nivel minim, desigur, 
respectând competenţa fundamentală a statelor membre, iar Comunitatea trebuind 
să acţioneze doar în limitele competenţelor pe care i le oferă tratatul,

Or. de

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 45
Considerentul F

F. întrucât, pentru a putea evita concurenţa neloială pe piaţa internă, statele membre 
trebuie să se asigure că în propria legislaţie a muncii se respectă un anumit nivel 
comun de standarde, asigurându-se, în acelaşi timp, că acest fapt nu împiedică 
statele membre să introducă sau să menţină standarde mai ridicate, în cazul în care 
doresc acest lucru;

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 46
Considerentul F

F. întrucât creşterea formelor atipice de ocupare a forţei de muncă cauzate de o 
flexibilitate ridicată descalifică un număr tot mai mare de angajaţi de la ajutoare 
sociale, având în vedere că eligibilitatea pentru beneficiile sociale depinde de 
statutul de ocupare a forţei de muncă a salariatului; întrucât o flexibilitate ridicată 
pune astfel în pericol durabilitatea financiară a sistemelor de securitate socială;

Or. en
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Amendament depus de Thomas Mann

Amendamentul 47
Considerentul F

eliminat

Or. de

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 48
Considerentul F

48. întrucât, pentru a putea concura în condiţii egale pe piaţa internă, statele membre 
trebuie să convină asupra unei baze comune minime privind legislaţiile muncii, în 
special în domenii de competenţa UE,

Or. el

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 49
Considerentul Fa (nou)

Fa. întrucât numeroase analize ale condiţiilor de lucru efectuate de către Fundaţia de la 
Dublin demonstrează că schemele privind flexibilitatea timpului de lucru sunt 
însoţite de o creştere a orelor neregulate şi imprevizibile de muncă, ceea ce are ca 
rezultat probleme clasice de sănătate legate de locul de muncă, în combinaţie cu 
unele noi legate de stresul crescând la locul de muncă, ce rezultă în urma unei noi 
organizări a muncii destinată adaptării la fluctuaţiile pe termen scurt de pe piaţă; 
întrucât cercetări recente arată, de asemenea, că majoritatea schemelor, în vigoare, 
privind flexibilitatea timpului de lucru în Europa nu îi ajută pe angajaţi să combine 
cu succes viaţa profesională cu cea privată;

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele Grupului Verts/ALE

Amendamentul 50
Considerentul Fa (nou)

Fa. întrucât pentru o abordare durabilă a flexisecurităţii, drepturile ar trebui privite 
într-un context mai larg pe termen lung şi întrucât sunt necesare reforme ale 
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pieţelor naţionale ale muncii, precum şi sisteme de ocupare a forţei de muncă şi de 
protecţie socială; întrucât este important să se reflecte asupra tuturor drepturilor de 
protecţie socială, inclusiv nu numai regimurile din primul pilon, ci şi cele din al 
doilea pilon, respectiv regimurile profesionale;

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele Grupului Verts/ALE

Amendamentul 51
Considerentul Fb (nou)

Fb. întrucât persoanele cele mai vulnerabile au nevoie de o atenţie deosebită pentru a 
nu cădea în sărăcie în cadrul muncii şi întrucât, pregătirea angajaţilor în vederea 
adaptării la schimbare reprezintă un element vital în aplicarea cu succes a 
flexisecurităţii;

Or. en

Amendament depus de Elizabeth Lynne

Amendamentul 52
Considerentul G

G. întrucât flexisecuritatea presupune un echilibru între drepturi şi îndatoriri pentru 
angajatori, lucrători, persoane în căutarea unui loc de muncă şi autorităţi publice şi 
necesită un climat de încredere şi dialog între autorităţile publice şi partenerii sociali, 
în care toţi sunt pregătiţi să-şi asume responsabilitatea schimbării şi să realizeze 
politici echilibrate, în special în ceea ce priveşte grupurile dezavantajate, cum ar fi 
femeile, migranţii, lucrătorii tineri şi cei în vârstă şi (text eliminat) persoanele cu 
handicap;

Or. en

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 53
Considerentul G

G. întrucât flexisecuritatea presupune un echilibru între drepturi şi îndatoriri pentru 
angajatori, lucrători, persoane în căutarea unui loc de muncă şi autorităţi publice şi 
necesită un climat de încredere şi dialog între autorităţile publice şi partenerii sociali, 
în care toţi sunt pregătiţi să-şi asume responsabilitatea schimbării şi să realizeze 
politici echilibrate, cu scopul de a susţine procesul de creare de locuri de muncă mai 
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multe şi mai bune pentru toţi, de asigurare a egalităţii de gen şi de luptă împotriva 
practicilor discriminatorii faţă de grupurile vulnerabile de lucrători cum ar fi
migranţii, angajaţii tineri şi cei în vârstă şi persoanele cu handicap;

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 54
Considerentul G

G. întrucât femeile se regăsesc într-o postură dezavantajată pe piaţa muncii şi sunt 
reprezentate în mod disproporţionat în cadrul lucrului cu timp parţial şi în cadrul 
formelor noi, deseori precare, de acorduri de muncă, înfruntând obstacole în 
obţinerea accesului la drepturi sociale, protecţie socială şi beneficii sociale totale;

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 55
Considerentul G

G. întrucât flexisecuritatea presupune un echilibru între drepturi şi îndatoriri pentru 
angajatori, lucrători, persoane în căutarea unui loc de muncă şi autorităţi publice şi 
necesită un climat de încredere, de transparenţă şi dialog între indivizi, societatea 
civilă, autorităţile publice şi partenerii sociali, în care toţi sunt pregătiţi să-şi asume 
responsabilitatea schimbării şi să realizeze politici echilibrate durabile, în special în 
ceea ce priveşte grupurile dezavantajate, cum ar fi femeile, migranţii, lucrătorii tineri 
şi cei în vârstă şi persoanele cu handicap;

Or. de

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 56
Considerentul Ga (nou)

Ga. întrucât provocările specifice la adresa IMM-urilor şi a celor care lucrează în 
cadrul IMM-urilor trebuie luate în considerare în acest context;

Or. en
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Amendament depus de Bernard Lehideux

Amendamentul 57
Considerentul Ga (nou)

Ga. întrucât activitatea independentă este una dintre principalele trăsături ale 
organizării afacerilor în Europa şi o sursă de dinamism economic şi de spirit 
întreprinzător şi întrucât ea poate contribui pe deplin la „modalităţile de abordare a 
flexisecurităţii” identificate de Comisie;

Or. fr

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 58
Considerentul H

H. întrucât rata ridicată a şomajului şi segmentarea pieţei muncii trebuie să fie depăşite 
prin acordarea de drepturi egale tuturor lucrătorilor, reducerea treptată a tuturor 
formelor precare de ocupare a forţei de muncă şi prin investiţii în noi locuri de 
muncă şi în învăţare continuă;

Or. en

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 59
Considerentul H

H. întrucât rata ridicată a şomajului şi segmentarea pieţei muncii trebuie să fie depăşite 
prin favorizarea creării de locuri de muncă şi prin acordarea de drepturi 
fundamentale tuturor lucrătorilor, şi prin asigurarea accesului acestora la învăţarea 
continuă;

Or. en

Amendament depus deAnja Weisgerber

Amendamentul 60
Considerentul H

H. întrucât rata ridicată a şomajului şi segmentarea pieţei muncii trebuie să fie depăşite 
(text eliminat) prin investiţii în noi locuri de muncă şi în învăţare continuă;
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Or. de

Amendament depus de Csaba Őry

Amendamentul 61
Considerentul H

H. întrucât rata ridicată a şomajului şi segmentarea pieţei muncii trebuie să fie depăşite 
prin înlăturarea inegalităţilor flagrante de drepturi ce afectează anumite grupuri de 
(text eliminat) lucrători şi prin investiţii în noi locuri de muncă şi în învăţare continuă,

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 62
Considerentul H

H. întrucât rata ridicată a şomajului şi segmentarea pieţei muncii trebuie să fie depăşite 
prin protejarea drepturilor lucrătorilor şi prin investiţii în noi locuri de muncă şi în 
învăţare continuă;

Or. el

Amendament depus de Thomas Mann

Amendamentul 63
Considerentul H

H. întrucât rata ridicată a şomajului şi segmentarea pieţei muncii trebuie să fie depăşite 
printr-un drept al muncii simplu, transparent şi predictibil în relaţiile interne şi 
externe, printr-o politică efectivă şi eficientă pe piaţa muncii, prin sisteme de 
securitate socială cu finanţare durabilă, precum şi prin forme moderne de învăţare
continuă;

Or. de

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 64
Considerentul Ha (nou)

Ha. întrucât lucrul cu fracţiune de normă, salariul mic şi contractele cu durată 
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determinată – principalii factori de risc privind sărăcia în cadrul muncii –
constituie, în primul rând, o caracteristică a locurilor de muncă pentru femei;

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 65
Considerentul I

I. întrucât Comunicarea Comisiei intitulată „Către principii comune ale flexisecurităţii: 
Locuri de muncă mai multe şi mai bune prin flexibilitate şi securitate” 
(COM(2007)0359) nu înaintează propuneri adecvate pentru consolidarea revizuirii 
în 2008 a Strategiei europene pentru ocuparea forţei de muncă şi liniile directoare 
integrate pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică, şi întrucât agenda 
„bunei activităţi” promovată de întâlnirea neoficială a miniştrilor pentru ocuparea 
forţei de muncă şi afaceri sociale din UE ar putea furniza un punct de referinţă mai 
adecvat pentru reformarea Strategiei de la Lisabona,

Or. en

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 66
Considerentul I

I. întrucât Comunicarea Comisiei intitulată „Către principii comune ale flexisecurităţii: 
Locuri de muncă mai multe şi mai bune prin flexibilitate şi securitate” 
(COM(2007)0359) trebuie îmbunătăţită şi utilizată pentru a iniţia o dezbatere mai 
echilibrată privind flexisecuritatea,

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 67
Considerentul I

I. întrucât Comunicarea Comisiei intitulată „Către principii comune ale flexisecurităţii: 
Locuri de muncă mai multe şi mai bune prin flexibilitate şi securitate“ 
(COM(2007)0359) face să îşi piardă din importanţă teme importante, precum
combaterea sărăciei şi consideră posibila aplicare a flexisecurităţii drept noul 
panaceu universal, în loc să aibă în vedere alte abordări care să poată servi la 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă,
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Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 68
Considerentul Ia (nou)

Ia. întrucât conceptul de „bună activitate” pentru miniştrii pentru ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale se concentrează asupra promovării calităţii ocupării forţei 
de muncă explicând că „o bună activitate înseamnă drepturi şi participare a 
angajatului, salarii rezonabile, protecţia securităţii şi sănătăţii la locul de muncă 
precum şi o organizare a muncii care respectă familia; întrucât condiţiile bune şi 
corecte de muncă, precum şi o protecţie socială adecvată sunt indispensabile pentru 
acceptarea Uniunii Europene de către cetăţenii săi”,

Or. en

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 69
Considerentul Ia (nou)

Ia. întrucât Fondul Social European joacă un rol vital în promovarea dialogului social 
şi a politicilor active privind piaţa muncii în vederea asigurării unui model social 
european puternic cu locuri de muncă mai multe şi mai bune,

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 70
Considerentul Ia (nou)

Ia. întrucât Comunicarea Comisiei intitulată „Către principii comune ale 
flexisecurităţii: Locuri de muncă mai multe şi mai bune prin flexibilitate şi 
securitate” (COM(2007)0359) preia în mod necritic definiţia OCDE a 
flexisecurităţii care nu mai este adaptată la actualele condiţii; întrucât există 
definiţii mai cuprinzătoare pentru elaborarea principiilor comune pentru abordarea 
flexisecurităţii,

Or. de
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Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 71
Considerentul Ib (nou)

Ib. întrucât OCDE a declarat recent că legislaţia privind protejarea ocupării forţei de 
muncă nu are niciun impact semnificativ asupra ratei totale de ocupare a forţei de 
muncă şi că ratele ridicate de înlocuire din ajutoarele de şomaj au un efect pozitiv 
asupra productivităţii; întrucât, în plus, OIM a arătat că există o relaţie pozitivă 
între durata ocupării postului respectiv şi productivitate,

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 72
Punctul 1

1. respinge abordarea Comisiei privind flexisecuritatea drept complet dezechilibrată, 
deoarece flexibilitatea nu este nici măcar pe măsura unei securităţi sociale mai 
ridicate; subliniază faptul conform căruia, Comisia promovează doar 
dereglementarea protecţiei la locul de muncă şi contracte de muncă mai flexibile ca 
fiind subiectul central şi nu propune măsuri eficiente de combatere a ocupării 
precare a forţei de muncă, în timp ce menţine politici care reduc securitatea socială 
şi drepturile lucrătorilor şi ale şomerilor (ajutoare de şomaj şi sociale mai puţin 
„generoase” care să „stimuleze şomerii”, un „echilibru între drepturi şi obligaţii”, 
reduce drepturile şi înăspreşte obligaţiile),

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 73
Punctul 1

1. admite faptul că, pentru a reuşi în secolul XXI, Europa are nevoie de persoane care să 
aibă posibilitatea să profite cu agilitate de ocaziile ce se ivesc într-o lume în mişcare 
rapidă,

Or. de
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Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 74
Punctul 1

1. admite faptul că, pentru a reuşi în secolul XXI, Europa are nevoie de o forţă de muncă 
bine educată şi societăţi care ştiu să profite de oportunităţile ce apar într-o lume 
care se mişcă rapid, în vederea creşterii productivităţii şi consolidării inovaţiei,

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 75
Punctul 1a (nou)

1a. subliniază faptul că poziţia Comisiei cu privire la flexisecuritate pune accentul pe 
eliminarea solidarităţii redistributive, precum şi pe obiectivele economice în locul 
celor sociale; subliniază faptul că abordarea Comisiei implică o reconceptualizare a 
securităţii privind protecţia împotriva riscului în capacitatea de „adaptare la 
schimbări”; subliniază faptul că în schimbul acceptării unei flexisecurităţi mai 
ridicate, Comisia oferă o promisiune vagă cu privire la accesul sporit la educaţie, 
pregătire profesională sau învăţare continuă pentru lucrători, fără măcar a propune 
vreo obligaţie pentru angajatori de a finanţa respectivele măsuri sau de a stabili 
respectivele drepturi pentru angajaţi şi şomeri; evidenţiază faptul că recurgerea la 
„învăţare” şi pregătire profesională nu deschide, în sine, nicio perspectivă de 
eliminare a şomajului, iar această abordare nu oferă nicio garanţie aplicabilă 
pentru securitatea ocupării forţei de muncă sau a veniturilor pentru lucrători,

Or. en

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 76
Punctul 1a (nou)

1a. susţine cu tărie concluzia că flexibilitatea poate fi atât în interesul angajatului, cât 
şi al angajatorului, şi că acest lucru poate fi realizat prin intermediul unei diversităţi 
contractuale mai mari şi/sau al unei flexibilităţi sporite în contractele cu durată 
nedeterminată,

Or. en



PE394.075v01-00 24/81 AM\685022RO.doc
Traducere externă

RO

Amendament depus de Georgios Toussas

Amendamentul 77
Punctul 1a (nou)

1a. consideră că principalul obiectiv al Comunicării Comisiei intitulată „Către principii 
comune ale flexisecurităţii: Locuri de muncă mai multe şi mai bune prin 
flexibilitate şi securitate” (COM(2007)359) este consolidarea şi standardizarea 
schimbărilor ostile lucrătorilor care au fost introduse în UE şi în statele membre în 
ultimii ani, vizând deprecierea forţei de muncă şi a drepturilor sociale şi creşterea 
profiturilor grupurilor monopoliste de întreprinderi; comunicarea Comisiei elimină 
restricţiile referitoare la concedierea lucrătorilor, subminează acordurile colective 
privind activitatea pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, şi negocierile 
colective, extinde formele flexibile de contracte de muncă, distruge asigurările 
sociale şi înrăutăţeşte condiţiile de asigurare şi pensionare ale lucrătorilor; de 
aceea, Parlamentul respinge abordarea, directivele şi obiectivele pe care întreaga 
comunicare a Comisiei vrea să le promoveze,

Or. el

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 78
Punctul 2

2. subliniază faptul că abordarea politicii de „rentabilizare a muncii” inclusă în 
prezenta Strategie europeană de ocupare a forţei de muncă şi în Strategia „Locuri 
de muncă şi creştere economică” vine în contradicţie cu noţiunea de 
„flexisecuritate”, deoarece include reduceri ale ajutoarelor sociale care, potrivit 
„flexisecurităţii”, trebuie îmbunătăţite; în această privinţă, subliniază faptul că în 
viziunea Comisiei „flexisecuritatea” pare să înlocuiască treptat cele câteva obiective 
calitative care au rămas din Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă şi 
ţinteşte spre o restrângere a politicii europene de ocupare a forţei de muncă,

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 79
Punctul 2

2. subliniază (text eliminat) faptul că, în funcţie de situaţie, în condiţiile unei cântăriri 
atente a consecinţelor, flexisecuritatea poate constitui o strategie, între altele, pentru 
reformarea pieţei muncii şi că, în această calitate, trebuie să fie cuprinzătoare, 
incluzând toate faţetele existente ale politicilor de ocupare a forţei de muncă şi sociale, 
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atât la nivel naţional, regional, cât şi la nivelul UE; subliniază că flexisecuritatea este 
o metodă şi poate doar să întregească instrumentele de drept; subliniază că 
flexisecuritatea necesită un cadru social, care să ofere oamenilor siguranţa de a se 
baza pe flexisecuritate,

Or. de

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 80
Punctul 2

2. subliniază totuşi faptul că flexisecuritatea este un concept care poate reprezenta un 
element important pentru o strategie politică şi economică pentru reformarea pieţei 
muncii şi că, în această calitate, trebuie să fie cuprinzătoare, incluzând toate faţetele 
existente ale politicilor de ocupare a forţei de muncă şi sociale, atât la nivel naţional, 
cât şi la nivelul UE,

Or. en

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 81
Punctul 2

2. subliniază totuşi faptul că flexisecuritatea este o strategie politică pentru reformarea 
pieţei muncii (text eliminat),

Or. en

Amendament depus de Csaba Őry

Amendamentul 82
Punctul 2

2. subliniază totuşi faptul că flexisecuritatea este o viziune strategică a viitoarelor 
tendinţe de pe piaţa muncii în Uniunea Europeană, trăsătura ei esenţială fiind 
reprezentată prin faptul că oferă cetăţenilor mai multă securitate şi şanse mai bune
de găsire a unui loc de muncă, prin creşterea ofertei de locuri de muncă şi 
modernizarea legislaţiei muncii,

Or. fr



PE394.075v01-00 26/81 AM\685022RO.doc
Traducere externă

RO

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 83
Punctul 2a (nou)

2a. admite că dezvoltarea şi punerea detaliată în aplicare a conceptului de 
flexisecuritate al UE va varia la nivel naţional, în funcţie de situaţia de pe piaţa 
naţională a muncii din statul membru şi de condiţiile şi preferinţele culturale,

Or. en

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 84
Punctul 2a (nou)

2a. conştient de faptul că, datorită schimbărilor din sistemele de asigurări sociale şi din 
dreptul muncii, precum şi costurilor rezultate din acestea, un concept de 
flexisecuritate poate fi realizat numai pe termen lung,

Or. de

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 85
Punctul 2b (nou)

2b. consideră, cu toate acestea, că exprimarea acestui concept sub forma unui set de 
principii directoare la nivelul UE este posibilă şi oportună,

Or. en

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 86
Punctul 2b (nou)

2b. consideră, de aceea, opţiunile Comisiei privind flexisecuritatea ca fiind unilaterale, 
deoarece nu se ţine cont de costurile acestor măsuri; solicită, de aceea, Comisiei o 
analiză costuri – beneficii pentru aceste opţiuni,

Or. de
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Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 87
Punctul 3

3. subliniază faptul că strategia europeană pentru flexisecuritate ar trebui să acorde o mai 
mare atenţie dovezilor empirice cu privire la rezultatele reformelor legate de 
flexisecuritate din statele membre de până acum; subliniază faptul că reformele 
legate de flexisecuritate s-au bazat pe ideea că reducerea nivelului de protecţie 
pentru lucrătorii standard în schimbul unor îmbunătăţiri moderate ale protecţiei 
lucrătorilor atipici va duce la o situaţie benefică de ambele părţi, diminuând 
ocuparea precară a forţei de muncă, care, până în prezent, nu s-a materializat nici 
măcar în ţările „model”, Danemarca şi Olanda; subliniază că lucrătorii „flexibili”, 
relativ puţini, nu au avut mult de câştigat de pe urma pierderilor semnificative de 
protecţie, în comparaţie cu lucrătorii „normali”, care sunt mult mai numeroşi,

Or. en

Amendament depus de Bernard Lehideux

Amendamentul 88
Punctul 3a (nou)

3a. subliniază că perspectivele de recrutare în întreprinderile mici şi în cele 
meşteşugăreşti sunt foarte sensibile la schimbările din mediul lor de reglementare şi 
impozitare; evidenţiază, de asemenea, natura specifică a relaţiilor de muncă din 
aceste întreprinderi, bazate pe o relaţie directă patron/angajat, identificarea cu 
proiectul de afacere prin transferul de cunoştinţe şi metodele lor proprii de dialog 
social; de aceea, solicită ca natura specifică a acestor întreprinderi să fie luată în 
considerare în strategiile europene şi naţionale de flexisecuritate,

Or. fr

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 89
Punctul 3a (nou)

3a. subliniază faptul că sistemele de protecţie socială au un rol important în abordarea 
riscurilor unei pieţe a muncii mai flexibile; prin urmare, consideră că este esenţial 
ca statele membre să îşi adapteze sistemele de protecţie socială pentru a administra 
riscurile lucrătorilor individuali, pentru a se adapta la noi riscuri şi pentru a deveni 



PE394.075v01-00 28/81 AM\685022RO.doc
Traducere externă

RO

mai cuprinzătoare,

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 90
Punctul 3b (nou)

3b. constată cu deosebită îngrijorare că, deşi în comunicarea Comisiei se face trimitere 
la cerinţa egalităţii între sexe, sunt complet ignorate, totuşi, obligaţiile şi 
responsabilităţile din cadrul comunicării Comisiei „O foaie de parcurs pentru 
egalitatea între femei şi bărbaţi 2006-2010” (COM(2006)0092);critică faptul că 
dispoziţiile legale existente în Uniunea Europeană privind promovarea egalităţii 
între sexe nu şi-au atins până acum scopul şi că diferenţa de venituri între sexe, 
absenţa unei compatibilităţi între viaţa de familie şi viaţa profesională, precum şi 
lipsa instituţiilor publice de îngrijire a copiilor constituie în continuare probleme 
centrale ale lucrătorilor europeni,

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 91
Punctul 4

4. consideră, prin urmare, că strategiile pentru flexisecuritate nu reprezintă un mijloc 
adecvat prin care să se combată ocuparea precară a forţei de muncă şi să se reducă 
şomajul; subliniază faptul că nivelurile ridicate de protecţie a ocupării forţei de 
muncă şi de protecţie a locului de muncă se bazează pe drepturile fundamentale ale 
lucrătorilor de a fi protejaţi împotriva concedierii nejustificate; subliniază faptul că 
protecţia locului de muncă şi protecţia ocupării forţei de muncă trebuie, de 
asemenea, menţinute ca instrumente utile pentru o politică globală de anticipare a 
schimbărilor şi de promovare a stabilităţii şi continuităţii ocupării forţei de muncă; 
evidenţiază că măsurile de tipul preavizului fac posibilă combinarea unei anumite 
protecţii a locului de muncă existent cu pregătirea lucrătorilor pentru o schimbare a 
locului de muncă; consideră că aceasta este o abordare mult mai bună decât cea 
care le permite oamenilor să devină şomeri, „activându-i” ulterior, după o anumită 
perioadă de şomaj,

Or. en

Amendamentul 92
Punctul 4

4. consideră că strategiile pentru flexisecuritate trebuie să acorde cea mai mare atenţie 
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problemelor celor mai dificile, ca parte integrantă a unei politici echilibrate, care 
consultă îndeaproape partenerii sociali (text eliminat),

Or. de

Amendament depus de Elizabeth Lynne

Amendamentul 93
Punctul 4

4. consideră că strategiile pentru flexisecuritate trebuie să acorde cea mai mare atenţie 
problemelor celor mai dificile, ca parte integrantă a unei politici echilibrate, care 
consultă îndeaproape toate părţile interesate, însă orice tentativă de a mări 
flexibilitatea, dacă nu se solicită de către angajat, fără a fi negociat un compromis cu 
partenerii sociali sau fără a fi propus o compensare a creşterii flexibilităţii, poate să
producă o mai mare nesiguranţă,

Or. en

Amendament depus de Csaba Őry

Amendamentul 94
Punctul 4

4. consideră că strategiile pentru flexisecuritate trebuie să acorde cea mai mare atenţie 
problemelor celor mai dificile, ca parte integrantă a unei politici echilibrate, care 
consultă îndeaproape partenerii sociali, ţinând seama însă, de faptul că orice tentativă 
de a mări flexibilitatea fără consultarea cu partenerii sociali şi fără un consens larg în 
societate, însoţit de o revenire economică capabilă să creeze un număr semnificativ
de noi locuri de muncă, este destinată eşecului,

Or. fr

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 95
Punctul 4

4. consideră că strategiile pentru flexisecuritate trebuie să acorde cea mai mare atenţie 
problemelor celor mai dificile; subliniază faptul că în statele membre, unde 
nivelurile ridicate de protecţie privind ocuparea forţei de muncă reprezintă o barieră 
în calea recrutării sau împiedică reacţiile rapide în ceea ce priveşte schimbarea 
condiţiilor economice, strategiile privind flexisecuritatea ar trebui să trateze aceste 
probleme în baza unui dialog transparent între toţi partenerii sociali, în 
conformitate cu practica şi obiceiurile naţionale, în cadrul cărora flexibilitatea şi 
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securitatea să se susţină reciproc, însă orice tentativă de a mări flexibilitatea fără a fi 
negociat un compromis cu partenerii sociali şi fără a fi propus o compensare a creşterii 
flexibilităţii nu poate decât să producă o mai mare nesiguranţă,

Or. en

Amendament depus de Ana Mato Adrover

Amendamentul 96
Punctul 4

4. consideră că strategiile pentru flexisecuritate trebuie să acorde cea mai mare atenţie 
problemelor celor mai dificile, ca parte integrantă a unei politici echilibrate, care 
consultă îndeaproape partenerii sociali, ţinând seama însă, de faptul că orice tentativă 
de a mări flexibilitatea fără a fi negociat un compromis cu partenerii sociali sau fără 
evaluarea impactului şi consecinţelor noilor măsuri ce urmează să fie aplicate nu 
poate decât să producă o mai mare nesiguranţă,

Or. es

Amendament depus deAnja Weisgerber

Amendamentul 97
Punctul 4

4. consideră că strategiile pentru flexisecuritate trebuie să acorde cea mai mare atenţie 
problemelor celor mai dificile, ca parte integrantă a unei politici echilibrate, care 
consultă îndeaproape partenerii sociali (text eliminat),

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 98
Punctul 4a (nou)

4a. se opune creării unui nou indicator privind „stricteţea legislaţiei de protecţie a 
ocupării forţei de muncă”, aşa cum s-a propus de către Comisie, care este lipsit de 
sens în urmărirea unei Strategii europene de ocupare a forţei de muncă; insistă însă 
asupra faptului conform căruia Comisia trebuie să prezinte o propunere pentru un 
set limitat de indicatori calitativi sintetizaţi privind calitatea ocupării forţei de 
muncă pentru completarea celor deja convenite în cadrul reformei de la Laeken din 
2001 a Orientărilor privind ocuparea forţei de muncă,



AM\685022RO.doc 31/81 PE394.075v01-00
Traducere externă

RO

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 99
Punctul 4a (nou)

4a. consideră cu tărie că orice formă de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie 
însoţită de o serie de drepturi, indiferent de statutul specific de ocupare a forţei de 
muncă,

Or. en

Amendament depus deAnja Weisgerber

Amendamentul 100
Punctul 5

5. consideră, cu toate acestea, că, în UE, cele mai dificile probleme sunt reprezentate de 
disponibilitatea de lucrători calificaţi şi adaptabili şi că această problemă ar trebui să 
fie în centrul preocupărilor din domeniul strategiei pentru flexisecuritate din Europa; 
subliniază faptul că ar trebui să se acorde prioritate creării unei pieţe a muncii flexibile 
prin creşterea nivelului educaţiei şi prin extinderea programelor de formare şi 
recalificare, prin înlăturarea obstacolelor privind integrarea femeilor, migranţilor, 
lucrătorilor în vârstă sau tineri şi a altor grupuri defavorizate pe piaţa muncii, prin 
înlăturarea obstacolelor în calea mobilităţii profesionale şi geografice şi prin politici 
active în domeniul pieţei muncii care să faciliteze tranziţia de la un vechi loc de 
muncă la unul nou; subliniază rolul decisiv al noilor tehnologii în domeniile educaţiei 
şi formării şi reaminteşte noile forme de flexibilitate oferite în cadrul acordului 
partenerilor sociali privind munca la distanţă, munca cu fracţiune de normă şi 
contractele cu durată determinată (text eliminat),

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 101
Punctul 5

5. consideră, cu toate acestea, că, în UE, cele mai dificile probleme sunt reprezentate de 
nivelul încă ridicat al şomajului, de creşterea formelor precare de ocupare a forţei 
de muncă, de erodarea drepturilor şi protecţiei sociale ale lucrătorilor şi
disponibilitatea lucrătorilor calificaţi şi competenţi şi că acestea reprezintă aspectele 
care ar trebui să fie în centrul preocupărilor din domeniul revizuirii din 2008 a 
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strategiei pentru ocuparea forţei de muncă din Europa; subliniază faptul că ar trebui 
să se acorde prioritate creării unei pieţe a muncii cuprinzătoare prin promovarea
calităţii ocupării forţei de muncă şi a agendei „bunei activităţi”, prin creşterea
nivelurilor educaţionale şi extinderea programelor de calificare şi recalificare; prin 
îmbunătăţirea egalităţii de gen şi integrarea femeilor, migranţilor, a lucrătorilor în 
vârstă şi tineri precum şi a altor grupuri dezavantajate pe piaţa muncii; prin 
înlăturarea obstacolelor în calea mobilităţii profesionale şi geografice liber alese; şi 
prin politici active în domeniul pieţei muncii care să faciliteze tranziţia de la un vechi 
loc de muncă la unul nou; subliniază rolul decisiv al noilor tehnologii în domeniul 
educaţiei şi formării şi reaminteşte în acest sens acordul partenerilor sociali privind 
munca la distanţă, munca cu fracţiune de normă şi contractele cu durată determinată; 
nu este de acord cu distincţia pe care Comisia o face între persoanele din interiorul şi 
din exteriorul pieţei muncii,

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 102
Punctul 5

5. consideră, cu toate acestea, că, în UE, cele mai dificile probleme sunt reprezentate de 
disponibilitatea de lucrători calificaţi şi adaptabili şi că această problemă ar trebui să 
fie în centrul preocupărilor din domeniul strategiei pentru flexisecuritate din Europa; 
subliniază faptul că ar trebui să se acorde prioritate creării unei pieţe a muncii flexibile 
prin creşterea nivelului educaţiei şi prin extinderea programelor de formare şi 
recalificare, prin înlăturarea obstacolelor privind integrarea femeilor, migranţilor, 
lucrătorilor în vârstă sau tineri şi a altor grupuri defavorizate pe piaţa muncii, prin 
înlăturarea obstacolelor în calea mobilităţii profesionale şi geografice şi prin 
promovarea unei tranziţii în condiţii de siguranţă de la un vechi loc de muncă la unul 
nou; subliniază rolul decisiv al noilor tehnologii în domeniile educaţiei şi formării şi 
reaminteşte noile forme de flexibilitate oferite în cadrul acordului partenerilor sociali 
privind munca la distanţă, munca cu fracţiune de normă şi contractele cu durată 
determinată (text eliminat),

Or. de

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 103
Punctul 5

5. consideră, cu toate acestea, că, în UE, cele mai dificile probleme sunt reprezentate de 
disponibilitatea lucrătorilor calificaţi şi adaptabili şi că această problemă ar trebui să 
fie în centrul preocupărilor din domeniul strategiei pentru flexisecuritate în Europa; 
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subliniază faptul că ar trebui să se acorde prioritate creării unei pieţe a muncii flexibile 
prin creşterea nivelului educaţiei şi prin extinderea oportunităţilor de ucenicie, a 
programelor de formare şi recalificare; prin punerea în aplicare a unor politici 
eficiente împotriva discriminării şi prin înlăturarea obstacolelor privind integrarea 
femeilor, migranţilor, lucrătorilor în vârstă sau tineri şi a altor grupuri discriminate pe 
piaţa muncii; prin înlăturarea obstacolelor în calea mobilităţii profesionale şi 
geografice; şi prin politici active în domeniul pieţei muncii care să faciliteze tranziţia 
de la un vechi loc de muncă la unul nou; subliniază rolul decisiv al noilor tehnologii în 
domeniul educaţiei şi formării şi reaminteşte noile forme de flexibilitate oferite în 
cadrul acordului partenerilor sociali privind munca de la distanţă, munca cu fracţiune 
de normă şi contractele cu durată delimitată; nu este de acord cu distincţia pe care 
Comisia o face între persoanele din interiorul şi exteriorul pieţei muncii şi având în 
vedere că legislaţia privind ocuparea forţei de muncă rezultă în mod necesar în 
segmentarea pieţei muncii; consideră, dimpotrivă, că o protecţie ridicată a locului 
de muncă este o condiţie preliminară pentru securitatea ocupării forţei de muncă,

Or. en

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 104
Punctul 5

5. consideră, cu toate acestea, că, în UE, una dintre cele mai mari probleme privind 
dezvoltarea economică şi socială este reprezentată de competitivitatea şi inovaţia în 
cadrul societăţilor şi acest lucru ar trebui să fie în centrul preocupărilor din domeniul 
strategiei pentru flexisecuritate; subliniază faptul că ar trebui să se acorde prioritate 
creării unei pieţe a muncii flexibile prin promovarea unor acorduri contractuale 
flexibile şi de încredere în contextul unor organizaţii moderne de muncă şi prin
creşterea nivelului educaţiei şi prin extinderea programelor de formare şi recalificare 
prin înlăturarea obstacolelor privind integrarea femeilor, migranţilor, lucrătorilor în 
vârstă sau tineri şi a altor grupuri defavorizate pe piaţa muncii, prin înlăturarea 
obstacolelor în calea mobilităţii profesionale şi geografice şi prin politici active în 
domeniul pieţei muncii care să faciliteze tranziţia de la un vechi loc de muncă la unul 
nou; subliniază rolul decisiv al noilor tehnologii în domeniile educaţiei şi formării şi 
reaminteşte noile forme de flexibilitate oferite în cadrul acordului partenerilor sociali 
privind munca la distanţă, munca cu fracţiune de normă şi contractele cu durată 
determinată (text eliminat),

Or. en
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Amendament depus de Csaba Őry

Amendamentul 105
Punctul 5

5. consideră, cu toate acestea, că, în UE, cele mai dificile probleme sunt reprezentate de 
disponibilitatea de lucrători calificaţi şi adaptabili şi că această problemă ar trebui să 
fie în centrul preocupărilor din domeniul strategiei pentru flexisecuritate din Europa; 
subliniază faptul că ar trebui să se acorde prioritate înlăturării obstacolelor din calea 
mobilităţii ocupaţionale şi geografice şi creării unei pieţe a muncii flexibile prin 
creşterea nivelului educaţiei; prin extinderea programelor de formare şi recalificare; 
prin înlăturarea obstacolelor privind integrarea femeilor, migranţilor, lucrătorilor în 
vârstă sau tineri şi a altor grupuri defavorizate pe piaţa muncii; (text eliminat) şi prin 
politici active în domeniul pieţei muncii care să faciliteze tranziţia de la un vechi loc 
de muncă la unul nou; subliniază rolul decisiv al noilor tehnologii în domeniile 
educaţiei şi formării şi reaminteşte noile forme de flexibilitate oferite în cadrul 
acordului partenerilor sociali privind munca la distanţă, munca cu fracţiune de normă 
şi contractele cu durată determinată (text eliminat),

Or. fr

Amendament depus de Elizabeth Lynne

Amendamentul 106
Punctul 5

5. consideră, cu toate acestea, că, în UE, cele mai dificile probleme sunt reprezentate de 
disponibilitatea de lucrători calificaţi şi adaptabili şi că această problemă ar trebui să 
fie în centrul preocupărilor din domeniul strategiei pentru flexisecuritate din Europa; 
subliniază faptul că ar trebui să se acorde prioritate creării unei pieţe a muncii flexibile 
prin creşterea nivelului educaţiei şi prin extinderea programelor de formare şi 
recalificare, prin înlăturarea obstacolelor privind integrarea femeilor, migranţilor, 
lucrătorilor în vârstă sau tineri şi a altor grupuri defavorizate pe piaţa muncii, prin 
înlăturarea obstacolelor în calea mobilităţii profesionale şi geografice şi prin politici 
active în domeniul pieţei muncii care să faciliteze tranziţia de la un vechi loc de 
muncă la unul nou; subliniază rolul decisiv al noilor tehnologii în domeniile educaţiei 
şi formării şi reaminteşte noile forme de flexibilitate oferite în cadrul acordului 
partenerilor sociali privind munca la distanţă, munca cu fracţiune de normă şi 
contractele cu durată determinată (text eliminat),

Or. en



AM\685022RO.doc 35/81 PE394.075v01-00
Traducere externă

RO

Amendament depus de Ana Mato Adrover

Amendamentul 107
Punctul 5

5. consideră, cu toate acestea, că, în UE, cele mai dificile probleme sunt reprezentate de 
disponibilitatea de lucrători calificaţi şi adaptabili şi că această problemă ar trebui să 
fie în centrul preocupărilor din domeniul strategiei pentru flexisecuritate din Europa; 
subliniază faptul că ar trebui să se acorde prioritate creării unei pieţe a muncii flexibile 
prin creşterea nivelului educaţiei şi prin extinderea programelor de formare şi 
recalificare, prin înlăturarea obstacolelor privind integrarea femeilor, migranţilor, 
lucrătorilor în vârstă sau tineri şi a altor grupuri defavorizate pe piaţa muncii, prin 
înlăturarea obstacolelor în calea mobilităţii profesionale şi geografice şi prin politici 
active în domeniul pieţei muncii care să faciliteze tranziţia de la un vechi loc de 
muncă la unul nou; subliniază rolul decisiv al noilor tehnologii în domeniile educaţiei 
şi formării şi reaminteşte noile forme de flexibilitate oferite în cadrul acordului 
partenerilor sociali privind munca la distanţă, munca cu fracţiune de normă şi 
contractele cu durată determinată în integrarea pe piaţa locurilor de muncă a 
grupurilor dezavantajate menţionate mai sus şi a şomerilor pe termen lung,

Or. es

Amendament depus de Thomas Mann

Amendamentul 108
Punctul 5

5. consideră, cu toate acestea, că (text eliminat) ar trebui să se acorde prioritate creării 
unei pieţe a muncii flexibile prin eliminarea birocraţiei, a suprareglementării şi a 
lipsei de transparenţă în legislaţia muncii şi prin crearea unei legislaţii a muncii 
transparente, propice ocupării forţei de muncă, cu reglementări sigure privind 
justificarea şi încetarea relaţiilor de muncă, care să se orienteze după practica din 
întreprinderi, prin creşterea nivelului educaţiei şi extinderea programelor de formare 
şi recalificare, înlăturarea obstacolelor privind integrarea femeilor, migranţilor, 
lucrătorilor în vârstă sau tineri şi a altor grupuri defavorizate pe piaţa muncii, 
înlăturarea obstacolelor în calea mobilităţii profesionale şi geografice şi politici active 
în domeniul pieţei muncii care să faciliteze tranziţia de la un vechi loc de muncă la 
unul nou; subliniază rolul decisiv al lucrătorilor calificaţi şi capabili de adaptare, 
precum şi a noilor tehnologii în domeniile educaţiei şi formării şi reaminteşte noile 
forme de flexibilitate oferite în cadrul acordului partenerilor sociali privind munca la 
distanţă, munca cu fracţiune de normă şi relaţiile de muncă cu durată determinată (text 
eliminat),

Or. de
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Amendament depus de Csaba Őry

Amendamentul 109
Punctul 5a (nou)

5a. propune, de aceea, Consiliului să examineze, în decembrie 2007, posibilitatea de a 
propune 1 ianuarie 2009 drept dată pentru ridicarea măsurilor tranzitorii care 
obstrucţionează libera mişcare a lucrătorilor din opt noi state membre ; subliniază 
că înlăturarea obstacolelor din calea mobilităţii la sfârşitul lui 2008 ar trimite un 
mesaj politic important de confirmare a angajamentului Uniunii Europene de a 
face tot posibilul pentru îmbunătăţirea mobilităţii geografice şi ocupaţionale a 
lucrătorilor,

Or. fr

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 110
Punctul 5a (nou)

5a. consideră că, în plus faţă de indicatorii de tipul indicelui EPL elaborat de OCDE, 
Comisia ar trebui, de asemenea, să se bazeze pe indicatori de calitate a muncii, pe 
investiţii în calificările oamenilor, pe nivelul precarităţii şi a nesiguranţei locurilor 
de muncă şi a contractelor şi pe tranziţia dintre contractele non-standard şi cele cu 
durată nedeterminată în vederea monitorizării eficienţei politicilor privind 
flexisecuritatea,

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 111
Punctul 6

6. propune, prin urmare, ca la Consiliul european din decembrie 2007 să se adopte o 
serie de principii mai echilibrate ale flexisecurităţii, bazată pe crearea de locuri de 
muncă de calitate şi pe consolidarea modelului social european; subliniază faptul că 
aceste principii ar trebui să includă:

• o serie de drepturi pentru toţi lucrătorii de facto, indiferent de statutul 
specific de ocupare a forţei de muncă al acestora

• penalităţi şi sancţiuni în cazul încălcării legislaţiei sau în cazul în care 
aceasta nu este pusă în aplicare în mod adecvat

• remuneraţie egală pentru muncă egală în cadrul aceluiaşi loc de muncă
• necesitatea unei forţe de muncă calificate şi adaptabile
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• măsuri împotriva muncii precare şi a practicilor abuzive,
• înlăturarea segmentării pieţei muncii şi trecerea de la siguranţa locului de 

muncă la siguranţa ocupării forţei de muncă
• parteneriatul în gestiunea schimbării
• egalitatea între sexe şi şanse egale pentru toţi
• conceperea unor abordări naţionale, în consultare cu partenerii sociali
• un cadru macroeconomic pentru creştere şi locuri de muncă mai multe şi 

mai bune
• consolidarea rolului dialogului social şi al parteneriatelor sociale pentru a 

contura, negocia şi pune în aplicare flexisecuritatea şi politicile aferente
• o agendă privind asigurarea condiţiilor „bune” de muncă şi a locurilor de 

muncă „de calitate”
• instituţiile de drept al muncii ce promovează şi consolidează protejarea 

ocupării forţei de muncă şi o agendă privind siguranţa ridicată în 
ocuparea forţei de muncă,

Or. xm

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 112
Punctul 6

6. propune, prin urmare, ca la Consiliul european din decembrie 2007 să se adopte o 
serie de principii (text eliminat) pentru următorul ciclu de 3 ani de orientări privind 
ocuparea forţei de muncă bazate pe promovarea „bunei activităţi”, crearea de locuri 
de muncă de calitate şi pe consolidarea modelului social european; subliniază faptul că 
aceste principii ar trebui să includă:

• necesitatea unei forţe de muncă calificate şi adaptabile care este legată de 
promovarea calităţii, sănătăţii şi bunăstării la locul de muncă şi consolidarea 
contractelor de angajare cu durată nedeterminată, angajarea cu normă întreagă 
şi un nivel ridicat al protecţiei sociale şi al drepturilor lucrătorilor ca o referinţă 
europeană generală

• măsuri împotriva muncii precare şi a practicilor abuzive
• înlăturarea segmentării pieţei muncii şi promovarea unei pieţe cuprinzătoare a 

muncii cu un nivel ridicat al protecţiei locului de muncă şi a ocupării forţei de 
muncă

• promovarea reconcilierii muncii cu viaţa personală prin intermediul unui nou 
standard european privind timpul de lucru în baza unei ocupări colective mai 
scurte a forţei de muncă, cu normă întreagă

• parteneriatul între angajatori, reprezentanţi ai angajaţilor şi sindicate în 
gestiunea schimbării

• egalitatea între sexe şi şanse egale pentru toţi
• conceperea unor abordări naţionale prin consolidarea rolului şi acoperirii 

acordurilor colective şi a dialogului social prin consultare cu partenerii sociali,
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• dezvoltarea de noi drepturi sociale şi protecţie socială care trec prin tranziţii 
critice de-a lungul cursului vieţii unei persoane în scopul prevenirii riscului 
legat de venituri şi alte riscuri legate de viaţă şi să permită menţinerea şi 
dobândirea de drepturi la pensie, asigurare de sănătate etc., pe parcursul acestor 
tranziţii, şi

• un cadru macroeconomic pentru o dezvoltare durabilă, o creştere echilibrată şi 
locuri de muncă mai multe şi mai bune,

Or. en

Amendament depus de Agnes Schierhuber

Amendamentul 113
Punctul 6

6. propune, prin urmare, ca la Consiliul european din decembrie 2007 să se adopte o 
serie de principii mai echilibrate ale flexisecurităţii, bazată pe crearea de locuri de 
muncă de calitate şi pe consolidarea modelului social european; subliniază faptul că 
aceste principii ar trebui să includă:

• necesitatea unei forţe de muncă calificate şi adaptabile
• măsuri împotriva (text eliminat) practicilor abuzive
• înlăturarea segmentării pieţei muncii şi trecerea de la siguranţa locului de 

muncă la siguranţa ocupării forţei de muncă
• parteneriatul în gestiunea schimbării
• egalitatea între sexe şi şanse egale pentru toţi
• conceperea unor abordări naţionale, în consultare cu partenerii sociali
• un cadru macroeconomic pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă,

Or. de

Amendament depus de Thomas Mann

Amendamentul 114
Punctul 6

6. propune, prin urmare, ca la Consiliul european din decembrie 2007 să se adopte o 
serie de principii mai echilibrate ale flexisecurităţii, bazată pe crearea de locuri de 
muncă de calitate şi pe consolidarea modelului social european; subliniază faptul că 
aceste principii ar trebui să includă:

• necesitatea unei forţe de muncă calificate şi adaptabile
• măsuri împotriva (text eliminat) practicilor abuzive
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• înlăturarea segmentării pieţei muncii
• egalitatea de principiu între siguranţa locului de muncă şi siguranţa ocupării 

forţei de muncă
• parteneriatul în gestiunea schimbării
• egalitatea între sexe şi şanse egale pentru toţi
• conceperea unor abordări naţionale, în consultare cu partenerii sociali
• un cadru macroeconomic pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă,

Or. de

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 115
Punctul 6

6. propune, prin urmare, ca la Consiliul european din decembrie 2007 să se adopte o 
serie de principii mai echilibrate ale flexisecurităţii, bazată pe crearea de locuri de 
muncă de calitate şi pe consolidarea valorilor modelului social european; subliniază 
faptul că aceste principii ar trebui să includă:
• necesitatea unei forţe de muncă calificate şi adaptabile
• măsuri împotriva muncii precare şi a practicilor abuzive
• înlăturarea segmentării pieţei muncii şi trecerea de la siguranţa locului de muncă la 

siguranţa ocupării forţei de muncă
• parteneriatul în gestiunea schimbării
• egalitatea între sexe şi şanse egale pentru toţi
• conceperea unor abordări naţionale, în consultare cu partenerii sociali în 

conformitate cu obiceiurile şi practicile naţionale
• un cadru macroeconomic pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă,

Or. en

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 116
Punctul 6

6. propune, prin urmare, ca la Consiliul european din decembrie 2007 să se adopte 
principii comune ale flexisecurităţii, bazată pe crearea de locuri de muncă de calitate 
şi pe consolidarea modelului social european; subliniază faptul că aceste principii ar 
trebui să includă:
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• un cadru macroeconomic pentru creştere şi locuri de muncă mai multe şi mai 
bune
• necesitatea unei forţe de muncă calificate şi adaptabile 
• măsuri împotriva muncii precare şi a practicilor abuzive 
• înlăturarea segmentării pieţei muncii prin promovarea securităţii locurilor de 
muncă şi îmbunătăţirea securităţii ocupării forţei de muncă 
• necesitatea unui nivel mai ridicat în ceea ce priveşte protecţia socială, inclusiv 
ajutoare de şomaj generoase cu acoperirea tuturor lucrătorilor în cauză, în 
combinaţie cu politicile pieţei muncii şi învăţarea continuă
• parteneriatul în gestiunea schimbării inclusiv la nivel regional şi social
• egalitatea între sexe şi şanse egale pentru toţi
• conceperea unor abordări naţionale, în consultare cu partenerii sociali
• rolul dialogului social şi al parteneriatelor sociale în a contura şi a pune în 
aplicare flexisecuritatea şi politicile aferente, cu guverne ce respectă pe deplin 
autonomia partenerilor sociali,

Or. en

Amendament depus de Elizabeth Lynne

Amendamentul 117
Punctul 6

6. propune, prin urmare, ca la Consiliul european din decembrie 2007 să se adopte o 
serie de principii mai echilibrate ale flexisecurităţii, bazată pe crearea de locuri de 
muncă de calitate şi pe consolidarea modelului social european; subliniază faptul că 
aceste principii ar trebui să includă:
• necesitatea unei forţe de muncă calificate şi adaptabile
• măsuri împotriva muncii exploatatoare şi practicilor abuzive
• înlăturarea segmentării pieţei muncii şi trecerea de la siguranţa locului de muncă la 
siguranţa ocupării forţei de muncă
• parteneriatul în gestiunea schimbării
• egalitatea între sexe şi şanse egale pentru toţi
• investiţii în învăţarea continuă
• promovarea oportunităţilor egale pentru toţi, indiferent de vârstă (combaterea 
şomajului lucrătorilor tineri şi în vârstă)
• conceperea unor abordări naţionale, în consultare cu partenerii sociali şi cu 
societatea civilă reprezentând grupurile excluse
• un cadru macroeconomic pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă,

Or. en
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Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 118
Punctul 6

6. propune, prin urmare, ca la Consiliul european din decembrie 2007 să se adopte o 
serie de principii mai echilibrate ale flexisecurităţii, bazată pe crearea de locuri de 
muncă de calitate şi pe consolidarea modelului social european; subliniază faptul că 
aceste principii ar trebui să includă:

• necesitatea unei forţe de muncă calificate şi adaptabile
• măsuri pentru contracte flexibile şi de încredere
• înlăturarea segmentării pieţei muncii şi trecerea de la siguranţa locului de 

muncă la siguranţa ocupării forţei de muncă
• parteneriatul în gestiunea schimbării
• egalitatea între sexe şi şanse egale pentru toţi
• conceperea unor abordări naţionale, în consultare cu partenerii sociali

• un cadru macroeconomic pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă,

Or. nl

Amendament depus deAnja Weisgerber

Amendamentul 119
Punctul 6

6. propune, prin urmare, ca la Consiliul european din decembrie 2007 să se adopte seria
de principii mai echilibrate ale flexisecurităţii, propuse de Comisia UE, completate cu 
următoarele puncte:

• necesitatea unei forţe de muncă calificate şi adaptabile
• măsuri împotriva (text eliminat) practicilor abuzive
• înlăturarea segmentării pieţei muncii şi trecerea de la siguranţa locului de 

muncă la siguranţa ocupării forţei de muncă
• parteneriatul în gestiunea schimbării
• egalitatea între sexe şi şanse egale pentru toţi
• (eliminat)
• un cadru macroeconomic pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă,

Or. de
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Amendament depus de Georgios Toussas

Amendamentul 120
Punctul 6a (nou)

6a. solicită abandonarea ocupării precare, cu fracţiune de normă sau cu perioadă 
determinată şi temporară a locurilor de muncă, în favoarea promovării muncii 
stabile, pe durată nedeterminată şi permanentă, reducerea programului de lucru la 
şapte ore pe zi, timp de cinci zile şi o săptămână de lucru de 35 de ore, cu salarii 
mărite, protecţia lucrătorilor faţă de concediere, asigurări sociale publice şi 
universale mai puternice şi un nivel mai mare de bunăstare,

Or. el

Amendament depus de Georgios Toussas

Amendamentul 121
Punctul 6b (nou)

6b. solicită ca schemele de protecţie împotriva şomajului să fie garantate, consolidate şi 
îmbunătăţite prin creşterea beneficiilor la cel puţin 80% din salariul de bază pentru 
întreaga perioadă a şomajului, ca perioadele de şomaj să fie luate în calcul la 
pensii, ajutor suplimentar din partea statului în favoarea familiilor cu copii aflaţi în 
întreţinere, accesul liber la creşele de stat, centre de îngrijire pentru copiii şomerilor 
şi măsuri speciale pentru protejarea femeilor, tinerilor şi persoanelor cu probleme 
speciale, fără un loc de muncă,

Or. el

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 122
Punctul 7

7. evocă faptul că acolo unde UE deţine anumite competenţe în domeniul ocupării 
forţei de muncă şi al politicii sociale şi le reaminteşte statelor membre şi Comisiei că 
lor le revine responsabilitatea de a garanta anumite drepturi la nivelul UE; 
reaminteşte faptul că legislaţia europeană este complementară normelor naţionale în 
domeniul pieţei muncii şi este un element important de garantare a drepturilor 
lucrătorilor,

Or. en
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Amendament depus de Thomas Mann

Amendamentul 123
Punctul 7

eliminat

Or. de

Amendament depus de Csaba Őry

Amendamentul 124
Punctul 7

7. evocă competenţele UE în domeniul ocupării forţei de muncă şi al politicii sociale şi le 
reaminteşte statelor membre şi Comisiei că lor le revine responsabilitatea de a garanta 
drepturile la nivelul UE (text eliminat),

Or. fr

Amendament depus deAnja Weisgerber

Amendamentul 125
Punctul 7

7. evocă competenţa statelor membre în domeniul ocupării forţei de muncă şi al politicii 
sociale, precum şi principiile subsidiarităţii şi ale proporţionalităţii; reaminteşte 
faptul că legislaţia UE este complementară normelor naţionale în domeniul pieţei 
muncii (text eliminat),

Or. de

Amendament depus de Gabriele Stauner

Amendamentul 126
Punctul 7

7. evocă competenţa statelor membre în domeniul ocupării forţei de muncă şi al politicii 
sociale, (text eliminat); reaminteşte faptul că legislaţia UE este doar complementară 
normelor naţionale în domeniul pieţei muncii (text eliminat),



PE394.075v01-00 44/81 AM\685022RO.doc
Traducere externă

RO

Or. de

Amendament depus de Csaba Őry

Amendamentul 127
Punctul 7a (nou)

7a. solicită Comisiei şi statelor membre să acorde o atenţie deosebită situaţiei legale a 
lucrătorilor care desfăşoară o activitate independentă, microîntreprinderilor şi 
IMM-urilor, care sunt caracterizate printr-un grad ridicat de dependenţă economică 
de clienţii lor şi să reflecte împreună asupra celor mai adecvate mijloace legislative 
care să ridice nivelul lor de protecţie socială, reflectând, totodată, la măsurile prin 
care legislaţia muncii ar putea deveni mai flexibilă,

Or. fr

Amendament depus de Thomas Mann

Amendamentul 128
Punctul 7a (nou)

7 a. subliniază principiul subsidiarităţii; evidenţiază că statele membre au nevoie de 
spaţiu de manevră pentru a egaliza protecţia necesară şi flexibilitatea cerută pe 
piaţa muncii, conform condiţiilor de plecare şi tradiţiilor fiecăruia,

Or. de

Amendament depus deAnja Weisgerber

Amendamentul 129
Punctul 8

eliminat

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 130
Punctul 8

8. solicită, în acest context, adoptarea directivei privind munca temporară în baza 
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principiului egalităţii de tratament şi al remuneraţiei egale şi pentru ameliorarea
directivei privind comitetul european de întreprindere, cât şi o mai bună punere în
aplicare a directivei privind detaşarea lucrătorilor,

Or. en

Amendament depus de Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 131
Punctul 8

eliminat

Or. en

Amendament depus de Elizabeth Lynne

Amendamentul 132
Punctul 8

8. solicită, în acest context, ca întreaga legislaţie privind ocuparea forţei de muncă să 
fie pusă în aplicare într-un mod mai eficient,

Or. en

Amendament depus de Csaba Őry

Amendamentul 133
Punctul 8

eliminat

Or. fr

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 134
Punctul 8

eliminat

Or. de
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Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 135
Punctul 8a (nou)

8a. solicită ca Directiva privind timpul de lucru revizuită să fie în conformitate cu 
obiectivul reconcilierii locului de muncă cu viaţa privată, care, printre altele, 
necesită:
- o limitare clară a săptămânii maxime de lucru la nivelul UE (de la norma actuală 
de 48 de ore pe săptămână la 40 de ore într-o primă etapă, abolirea tuturor 
derogărilor şi portiţelor actuale din directiva existentă), care ar furniza statelor 
membre un stimulent pentru reducerea timpului de lucru la nivel naţional
- stabilirea de norme pentru munca cu fracţiune de normă, astfel încât numai 
munca cu fracţiune de normă, justificată şi protejată social (între 15 şi 25 ore pe 
săptămână) va fi oferită celor care doresc să lucreze cu fracţiune de normă
- punerea semnului de egalitate între munca cu normă întreagă şi cea cu fracţiune 
de normă din punct de vedere al remuneraţiei pe oră, drepturi la educaţie şi învăţare 
continuă, oportunităţi legate de carieră şi protecţie socială
- abolirea tuturor posibilităţilor de „derogare” de la directivă şi asigurarea punerii 
integrale în aplicare a hotărârilor CEJ (de exemplu, timpul petrecut la locul de 
muncă trebuie privit ca timp de lucru, restul compensatoriu trebuie acordat imediat 
după timpul petrecut la locul de muncă),

Or. en

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 136
Punctul 9

9. solicită, de asemenea, reînnoirea luptei împotriva muncii nedeclarate şi economiei 
subterane, care - deşi sunt prezente într-o pondere variabilă în statele membre - aduc 
pagube economiei, subminează protecţia lucrătorilor, sunt dăunătoare consumatorilor, 
reduc veniturile din impozite şi conduc la o concurenţă neloială între firme; invită 
Comisia să combată munca nedeclarată şi anume prin crearea unei platforme 
europene de coordonare mai eficiente a inspectoratelor naţionale (text eliminat) şi 
solicită o coordonare naţională susţinută între organizaţiile publice şi private implicate 
şi invită statele membre să folosească metode inovatoare bazate pe indicatori şi valori 
de referinţă specifice diferitelor sectoare de activitate pentru a lupta împotriva 
evaziunii fiscale,

Or. en
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Amendament depus de Thomas Mann

Amendamentul 137
Punctul 9

9. solicită, de asemenea, reînnoirea luptei împotriva muncii nedeclarate şi economiei 
subterane, care - deşi sunt prezente într-o pondere variabilă în statele membre - aduc 
pagube economiei, subminează protecţia lucrătorilor, sunt dăunătoare consumatorilor, 
reduc veniturile din impozite şi conduc la o concurenţă neloială între firme; invită 
statele membre să combată munca nedeclarată prin crearea unei platforme europene 
de coordonare, precum şi de cooperare administrativă a inspectoratelor naţionale ale 
forţelor de muncă şi/sau a sindicatelor; subliniază cu fermitate competenţele 
autorităţilor naţionale în ceea ce priveşte controlul, care au fost puse mereu sub 
semnul întrebării de Comisie, dar care au fost însă confirmate în mod expres, 
recent, de Curtea Europeană de Justiţie, la 18 iulie 2007 (C-490/04) şi cere Comisiei 
să se preocupe de o coordonare naţională susţinută între organizaţiile publice şi 
private implicate şi invită statele membre să folosească metode inovatoare bazate pe 
indicatori şi valori de referinţă specifice diferitelor sectoare de activitate pentru a lupta 
împotriva evaziunii fiscale,

Or. de

Amendament depus de Agnes Schierhuber

Amendamentul 138
Punctul 9

9. solicită, de asemenea, reînnoirea luptei împotriva muncii nedeclarate şi economiei 
subterane, care - deşi sunt prezente într-o pondere variabilă în statele membre - aduc 
pagube economiei, subminează protecţia lucrătorilor, sunt dăunătoare consumatorilor, 
reduc veniturile din impozite şi conduc la o concurenţă neloială între firme; invită 
Comisia să combată munca nedeclarată prin crearea unei platforme europene de 
coordonare a inspectoratelor naţionale ale forţelor de muncă şi/sau a partenerilor 
sociali şi solicită o coordonare naţională susţinută între organizaţiile publice şi private 
implicate şi invită statele membre să folosească metode inovatoare bazate pe indicatori 
şi valori de referinţă specifice diferitelor sectoare de activitate pentru a lupta împotriva 
evaziunii fiscale,

Or. de



PE394.075v01-00 48/81 AM\685022RO.doc
Traducere externă

RO

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 139
Punctul 9

9. solicită, de asemenea, reînnoirea luptei împotriva muncii nedeclarate şi economiei 
subterane, care - deşi sunt prezente într-o pondere variabilă în statele membre - aduc 
pagube economiei, subminează protecţia lucrătorilor, sunt dăunătoare consumatorilor, 
reduc veniturile din impozite şi conduc la o concurenţă neloială între firme (text 
eliminat),

Or. de

Amendament depus de Gabriele Stauner

Amendamentul 140
Punctul 9

9. solicită, de asemenea, reînnoirea luptei împotriva muncii nedeclarate şi economiei 
subterane, care - deşi sunt prezente într-o pondere variabilă în statele membre - aduc 
pagube economiei, subminează protecţia lucrătorilor, sunt dăunătoare consumatorilor, 
reduc veniturile din impozite şi conduc la o concurenţă neloială între firme; (text 
eliminat) solicită o coordonare naţională susţinută între organizaţiile publice şi private 
implicate şi invită statele membre să folosească metode inovatoare bazate pe indicatori 
şi valori de referinţă specifice diferitelor sectoare de activitate pentru a lupta împotriva 
evaziunii fiscale,

Or. de

Amendament depus deAnja Weisgerber

Amendamentul 141
Punctul 9

9. solicită, de asemenea, reînnoirea luptei împotriva muncii nedeclarate şi economiei 
subterane, care - deşi sunt prezente într-o pondere variabilă în statele membre - aduc 
pagube economiei, subminează protecţia lucrătorilor, sunt dăunătoare consumatorilor, 
reduc veniturile din impozite şi conduc la o concurenţă neloială între firme; invită 
Comisia să sprijine schimbul de bune practici şi cooperarea statelor membre în 
combaterea muncii nedeclarate,

Or. de



AM\685022RO.doc 49/81 PE394.075v01-00
Traducere externă

RO

Amendament depus de Ona Juknevičienė

Amendamentul 142
Punctul 9

9. solicită statelor membre, prin intrarea în vigoare a legislaţiei existente, să combată 
munca nedeclarată şi economia subterană, care - deşi sunt prezente într-o pondere 
variabilă în statele membre - aduc pagube economiei, subminează protecţia 
lucrătorilor, sunt dăunătoare consumatorilor, reduc veniturile din impozite şi conduc la 
o concurenţă neloială între firme; (text eliminat),

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 143
Punctul 10

10. are convingerea că un climat de încredere şi de dialog poate fi creat doar prin 
implicarea partenerilor sociali în ajustarea politicilor naţionale, precum şi promovarea 
unor sindicate puternice şi a negocierii colective, ca parte integrantă a unui sistem de 
ocupare a forţei de muncă bazat pe participare, ce beneficiază de un înalt grad de 
încredere, ceea ce garantează drepturile lucrătorilor; subliniază necesitatea abordării 
sferei restrânse a negocierii colective şi încurajează extinderea negocierii colective şi a 
dialogului social - inclusiv dialogul transfrontalier şi sectorial - astfel încât să includă 
formarea, organizarea muncii şi chestiunile legate de schimbarea anticipativă; 
îndeamnă Comisia să asigure asistenţă tehnică şi financiară partenerilor sociali,

Or. en

Amendament depus de Elizabeth Lynne

Amendamentul 144
Punctul 10

10. are convingerea că un climat de încredere şi de dialog poate fi creat doar prin 
implicarea tuturor părţilor interesate în ajustarea politicilor naţionale, precum şi 
promovarea unor sindicate puternice şi a negocierii colective, acolo unde se practică 
astfel de negocieri, ca parte integrantă a unui sistem de ocupare a forţei de muncă 
bazat pe participare, ce beneficiază de un înalt grad de încredere, ceea ce garantează 
un anumit echilibru; subliniază necesitatea abordării sferei restrânse a negocierii 
colective şi încurajează extinderea negocierii colective şi a dialogului social - inclusiv 
dialogul transfrontalier şi sectorial - astfel încât să includă formarea, organizarea 
muncii şi chestiunile legate de restructurare şi relocalizare; îndeamnă Comisia să 
asigure asistenţă tehnică şi financiară partenerilor sociali,
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Or. en

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 145
Punctul 10

10. are convingerea că un climat de încredere şi de dialog poate fi creat doar prin 
implicarea partenerilor sociali în ajustarea politicilor naţionale, precum şi promovarea 
unor sindicate puternice şi a negocierii colective, ca parte integrantă a unui sistem de 
ocupare a forţei de muncă bazat pe participare, ce beneficiază de un înalt grad de 
încredere, ceea ce garantează un anumit echilibru; subliniază necesitatea abordării 
sferei restrânse a negocierii colective şi necesitatea garantării drepturilor de asociere 
şi a activităţilor eficiente ale sindicatelor; încurajează extinderea negocierii colective 
şi a dialogului social - inclusiv dialogul transfrontalier şi sectorial - astfel încât să 
includă formarea, organizarea muncii şi chestiunile legate de restructurare şi
relocalizare; îndeamnă Comisia să asigure asistenţă tehnică şi financiară partenerilor 
sociali,

Or. en

Amendament depus de Thomas Mann

Amendamentul 146
Punctul 10

10. are convingerea că un climat de încredere şi de dialog poate fi creat doar prin 
implicarea partenerilor sociali în ajustarea politicilor naţionale, precum şi promovarea 
unor sindicate şi asociaţii patronale puternice şi a negocierii colective, ca parte 
integrantă a unui sistem de ocupare a forţei de muncă bazat pe participare, ce 
beneficiază de un înalt grad de încredere, ceea ce garantează un anumit echilibru; 
subliniază cu tărie principiul că angajaţii şi patronii trebuie să decidă în mod 
autonom ce teme vor aborda în dialogul social; recomandă în acest context 
partenerilor sociali abordarea sferei restrânse a negocierii colective şi încurajează 
extinderea negocierii contractelor colective şi a dialogului social - inclusiv dialogul 
transfrontalier şi sectorial - astfel încât să includă formarea profesională, organizarea 
muncii şi chestiunile legate de restructurare şi relocalizare; îndeamnă Comisia să 
asigure asistenţă tehnică şi financiară partenerilor sociali,

Or. de
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Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 147
Punctul 10

10. are convingerea că un climat de încredere şi de dialog poate fi creat doar prin 
implicarea partenerilor sociali în ajustarea politicilor naţionale şi promovarea unor 
(text eliminat) acorduri colective, ca parte integrantă a unui sistem de ocupare a forţei 
de muncă bazat pe participare, ce beneficiază de un înalt grad de încredere, ceea ce 
garantează un anumit echilibru; subliniază necesitatea abordării sferei restrânse a 
negocierii colective şi încurajează extinderea negocierii colective şi a dialogului social 
- inclusiv dialogul transfrontalier şi sectorial - astfel încât să includă formarea, 
organizarea muncii şi chestiunile legate de restructurare şi relocalizare; îndeamnă 
Comisia să asigure asistenţă tehnică şi financiară partenerilor sociali,

Or. nl

Amendament depus de José Albino Silva Peneda

Amendamentul 148
Punctul 10

10. are convingerea că un climat de încredere şi de dialog poate fi creat doar prin 
implicarea partenerilor sociali în ajustarea politicilor naţionale, precum şi promovarea 
(text eliminat) negocierii colective, ca parte integrantă a unui sistem de ocupare a 
forţei de muncă bazat pe participare, ce beneficiază de un înalt grad de încredere, ceea 
ce garantează un anumit echilibru; subliniază necesitatea abordării sferei restrânse a 
negocierii colective şi încurajează extinderea negocierii colective şi a dialogului social 
în conformitate cu dreptul naţional - inclusiv dialogul transfrontalier şi sectorial -
astfel încât să includă formarea, organizarea muncii şi chestiunile legate de 
restructurare şi relocalizare (text eliminat),

Or. en

Amendament depus de Georgios Toussas

Amendamentul 149
Punctul 10

10. are convingerea că astfel de concepte precum „parteneri sociali” şi „parteneriat 
social” sunt profund reacţionare, neştiinţifice şi anacronice; acest concept are drept 
obiectiv manipularea mişcării muncitoreşti şi provocarea unui climat de resemnare 
şi renunţare în rândul clasei muncitoare, în favoarea ambiţiilor capitalului şi a 
manifestărilor lui politice,

Or. el
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Amendament depus deAnja Weisgerber

Amendamentul 150
Punctul 10

10. are convingerea că un climat de încredere şi de dialog poate fi creat doar prin 
implicarea partenerilor sociali în ajustarea politicilor naţionale, precum şi promovarea 
unor sindicate puternice şi a negocierii colective, ca parte integrantă a unui sistem de 
ocupare a forţei de muncă bazat pe participare, ce beneficiază de un înalt grad de 
încredere, ceea ce garantează un anumit echilibru; (text eliminat) încurajează 
extinderea negocierii colective şi a dialogului social - inclusiv dialogul transfrontalier 
şi sectorial - astfel încât să includă formarea, organizarea muncii şi chestiunile legate 
de restructurare şi relocalizare; (text eliminat),

Or. de

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 151
Punctul 10a (nou)

10a. reaminteşte faptul că nu există o abordare uniformă în ceea ce priveşte 
flexisecuritatea şi că fiecare stat membru ar trebui să compună elemente proprii 
conceptului de flexisecuritate, pe baza situaţiei specifice şi a tradiţiilor naţionale,

Or. en

Amendament depus de Ana Mato Adrover

Amendamentul 152
Punctul 11

11. subliniază faptul că toate modelele de flexisecuritate ar trebui să se bazeze pe 
principiile comune care stau la baza modelului social european; consideră că cerinţele 
de flexibilitate şi securitate se consolidează reciproc şi că flexisecuritatea le permite 
firmelor şi lucrătorilor să se adapteze în mod adecvat la noua situaţie internaţională, 
care se caracterizează printr-o competiţie acerbă din partea economiilor emergente, 
menţinând în acelaşi timp cu un nivel ridicat de protecţie socială, securitate socială, 
alocaţii de şomaj, protecţia sănătăţii şi siguranţei, politici active ale pieţei de muncă, 
precum şi posibilităţi de formare/învăţare continuă; în plus, evidenţiază negocierea 
colectivă, repetată şi eficace, ce are loc într-o structură tripartită, cu parteneri sociali 
puternici şi reprezentativi şi subliniază, de asemenea, necesitatea unor dispoziţii 
suficiente privind prestaţiile sociale şi accesul universal la servicii de bună calitate, 
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cum ar fi îngrijirea copiilor şi a altor persoane aflate în întreţinere; subliniază 
deopotrivă faptul că prin garantarea acestor niveluri de protecţie socială se poate 
sprijini mobilitatea forţei de muncă şi schimbarea structurală prin creşterea voinţei de 
a-şi asuma riscuri,

Or. es

Amendament depus de Thomas Mann

Amendamentul 153
Punctul 11

11. subliniază faptul că toate modelele de flexisecuritate ar trebui să se bazeze pe 
principiile comune care stau la baza modelului social european; consideră că cerinţele 
de flexibilitate şi securitate se consolidează reciproc şi că flexisecuritatea le permite 
firmelor şi lucrătorilor să se adapteze cu un nivel ridicat de protecţie socială, securitate 
socială, alocaţii de şomaj, protecţia sănătăţii şi siguranţei, politici active ale pieţei de 
muncă, precum şi posibilităţi de formare/învăţare continuă; în plus, evidenţiază 
negocierea colectivă, repetată şi eficace, (text eliminat) cu parteneri sociali puternici şi 
reprezentativi şi subliniază, de asemenea, necesitatea unor dispoziţii generoase privind 
prestaţiile sociale şi accesul universal la servicii de bună calitate, cum ar fi îngrijirea 
copiilor şi a altor persoane aflate în întreţinere; subliniază deopotrivă faptul că 
securitatea angajaţilor poate sprijini mobilitatea forţei de muncă şi schimbarea 
structurală prin creşterea voinţei de a-şi asuma riscuri,

Or. de

Amendament depus deAnja Weisgerber

Amendamentul 154
Punctul 11

11. subliniază faptul că toate modelele de flexisecuritate ar trebui să se bazeze pe 
principiile comune care stau la baza diferitelor modele social-europene; consideră că 
cerinţele de flexibilitate şi securitate se consolidează reciproc şi că flexisecuritatea le 
permite firmelor şi lucrătorilor să se adapteze cu un nivel ridicat de protecţie socială, 
securitate socială, alocaţii de şomaj, protecţia sănătăţii şi siguranţei, politici active ale 
pieţei de muncă, precum şi posibilităţi de formare/învăţare continuă, ca şi la o 
legislaţie a muncii modernă şi transparentă,

Or. de
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Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 155
Punctul 11

11. subliniază faptul că toate modelele de flexisecuritate ar trebui să se bazeze pe 
principiile comune care stau la baza modelului social european; consideră că cerinţele 
de flexibilitate şi securitate se consolidează reciproc şi că flexisecuritatea le permite 
firmelor şi lucrătorilor să se adapteze cu un nivel ridicat de protecţie socială, securitate 
socială, alocaţii de şomaj, protecţia sănătăţii şi siguranţei, politici active ale pieţei de 
muncă, precum şi posibilităţi de formare/învăţare continuă; în plus, evidenţiază 
negocierea colectivă, repetată şi eficace, ce are loc într-o structură (text eliminat) cu 
parteneri sociali puternici şi reprezentativi şi subliniază, de asemenea, necesitatea unor 
dispoziţii generoase privind prestaţiile sociale şi accesul universal la servicii de bună 
calitate, cum ar fi îngrijirea copiilor şi a altor persoane aflate în întreţinere; subliniază 
deopotrivă faptul că securitatea angajaţilor poate sprijini mobilitatea forţei de muncă şi 
schimbarea structurală prin creşterea voinţei de a-şi asuma riscuri,

Or. nl

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 156
Punctul 11

11. solicită statelor membre să-şi îmbunătăţească sistemele de securitate socială, în
special cele care oferă ajutoare de şomaj, consideră că schemele de protecţie socială 
şi legislaţia muncii trebuie să ofere mai mult sprijin în ceea ce priveşte prevenirea 
riscurilor legate de nivelul de venit determinate de tranziţiile de pe piaţa muncii (de 
exemplu, de la educaţie şi formare la ocupare a forţei de muncă, de la ocuparea 
forţei de muncă la educaţie, formare suplimentară şi învăţare continuă şi viceversa, 
de la munca cu fracţiune de normă la angajarea pe durată nedeterminată şi invers, 
de la angajarea pe durată determinată la angajarea pe durată nedeterminată, de la 
angajare până la pensionare etc.); consideră că această abordare ar trebui 
completată de negocierea colectivă; în plus, evidenţiază negocierea colectivă, repetată 
şi eficace, ce are loc (text eliminat), cu parteneri sociali puternici şi reprezentativi şi 
subliniază, de asemenea, necesitatea unor dispoziţii generoase privind prestaţiile 
sociale şi accesul universal la servicii de bună calitate, cum ar fi îngrijirea copiilor şi a 
altor persoane aflate în întreţinere; subliniază deopotrivă faptul că securitatea 
angajaţilor poate sprijini mobilitatea forţei de muncă şi schimbarea structurală prin 
creşterea oportunităţilor înlesnite de transfer de la un loc de muncă la altul,

Or. en
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Amendament depus de Csaba Őry

Amendamentul 157
Punctul 11

11. subliniază faptul că toate modelele de flexisecuritate ar trebui să fie compatibile cu 
pilonii fundamentali, care stau la baza modelului social european; consideră că 
cerinţele de flexibilitate şi securitate se consolidează reciproc şi că flexisecuritatea le 
permite firmelor şi lucrătorilor să se adapteze cu un nivel ridicat de protecţie socială, 
securitate socială, alocaţii de şomaj, protecţia sănătăţii şi siguranţei, politici active ale 
pieţei de muncă, precum şi posibilităţi de formare/învăţare continuă; în plus, 
evidenţiază negocierea colectivă, repetată şi eficace, ce are loc într-o structură 
tripartită, cu parteneri sociali puternici şi reprezentativi şi subliniază, de asemenea, 
necesitatea unor dispoziţii generoase privind prestaţiile sociale şi accesul universal la 
servicii de bună calitate, cum ar fi îngrijirea copiilor şi a altor persoane aflate în 
întreţinere; subliniază deopotrivă faptul că securitatea angajaţilor poate sprijini 
mobilitatea forţei de muncă şi schimbarea structurală prin creşterea voinţei de a-şi 
asuma riscuri,

Or. fr

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 158
Punctul 11

11. subliniază faptul că toate modelele de flexisecuritate ar trebui să se bazeze pe valorile
comune care stau la baza modelului social european; consideră că cerinţele de 
flexibilitate şi securitate se consolidează reciproc şi că flexisecuritatea le permite 
firmelor şi lucrătorilor să se adapteze noilor condiţii, şi anume la acorduri 
contractuale mai flexibile împreună cu un nivel ridicat de protecţie socială, securitate 
socială, alocaţii de şomaj, protecţia sănătăţii şi siguranţei, politici active ale pieţei de 
muncă, precum şi posibilităţi de formare/învăţare continuă; în plus, evidenţiază 
succesul negocierilor colective, repetate şi eficace, ce au loc într-o structură tripartită, 
în anumite ţări, cu parteneri sociali puternici şi reprezentativi şi subliniază, de 
asemenea, necesitatea unor dispoziţii generoase privind prestaţiile sociale şi accesul 
universal la servicii de bună calitate, cum ar fi îngrijirea copiilor şi a altor persoane 
aflate în întreţinere; subliniază deopotrivă faptul că securitatea angajaţilor poate 
sprijini mobilitatea forţei de muncă şi schimbarea structurală prin creşterea voinţei de 
a-şi asuma riscuri,

Or. en
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Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 159
Punctul 11

11. subliniază faptul că toate modelele de flexisecuritate ar trebui să se bazeze pe 
principiile comune care stau la baza modelului social european; consideră că cerinţele 
de flexibilitate şi securitate se consolidează reciproc şi că flexisecuritatea le permite 
firmelor şi lucrătorilor să se adapteze cu un nivel ridicat de protecţie socială, securitate 
socială, alocaţii de şomaj, protecţia sănătăţii şi siguranţei, politici active ale pieţei de 
muncă, precum şi posibilităţi de formare/învăţare continuă; în plus, evidenţiază 
negocierea colectivă, repetată şi eficace (text eliminat) cu parteneri sociali puternici şi 
reprezentativi şi subliniază, de asemenea, necesitatea unor dispoziţii generoase privind 
prestaţiile sociale şi accesul universal la servicii de bună calitate, cum ar fi îngrijirea 
copiilor şi a altor persoane aflate în întreţinere; subliniază deopotrivă faptul că 
securitatea angajaţilor poate sprijini mobilitatea forţei de muncă şi schimbarea 
structurală prin creşterea voinţei de a-şi asuma riscuri; subliniază faptul că sistemele 
performante de protecţie a locurilor de muncă asigură companiilor stimulente 
pentru investiţii în îmbunătăţirea calificărilor profesionale ale lucrătorilor şi 
identifică metode de restructurare inovatoare şi productive, încurajând flexibilitatea 
internă şi adaptabilitatea companiilor,

Or. en

Amendament depus de Thomas Mann

Amendamentul 160
Punctul 12

12. regretă abordarea limitată a Comisiei faţă de flexisecuritate şi invită Comisia să se 
supună principiului securităţii lucrătorilor, politicilor active în domeniul pieţei muncii 
şi învăţării continue şi să privească flexisecuritatea în contextul mai larg al modelului 
social european; salută ideile de bază ale comunicării Comisiei privind 
flexisecuritatea, faptul că angajaţii, într-o perioadă în care concepţia de a avea un 
loc de muncă pentru a trăi aparţine tot mai mult trecutului, au nevoie de siguranţa 
ocupării forţei de muncă, în loc de securitatea locului de muncă; subliniază că 
astfel indivizii obţin securitatea prin şanse mai multe şi noi de ocupare a forţei de 
muncă,

Or. de



AM\685022RO.doc 57/81 PE394.075v01-00
Traducere externă

RO

Amendament depus de Ana Mato Adrover

Amendamentul 161
Punctul 12

12. solicită Comisiei să se supună principiului securităţii lucrătorilor, promovând 
dezvoltarea cele patru componente ale politicii stipulate în această comunicare: 
politici active în domeniul pieţei muncii, învăţare continuă şi schimbări în prevederile 
contractuale şi în sistemele de securitate socială şi să privească flexisecuritatea în 
contextul mai larg al modelului social european,

Or. es

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 162
Punctul 12

eliminat

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 163
Punctul 12

12. regretă abordarea limitată a Comisiei faţă de flexisecuritate şi invită Comisia să se 
supună principiului „bunei activităţi”, care promovează securitatea locurilor de 
muncă şi a ocupării forţei de muncă în rândul lucrătorilor, o abordare bazată pe 
drepturi la politicile active în domeniul pieţei muncii şi învăţării continue şi să 
privească îmbunătăţirea calităţii ocupării forţei de muncă şi a bunăstării la locul de 
muncă în contextul mai larg al modelului social european;

Or. en

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 164
Punctul 12

12. solicită Comisiei să se angajeze principiului angajamentului contractual flexibil şi 
sigur, securităţii lucrătorilor, politicilor active în domeniul pieţei muncii şi învăţării 
continue şi să privească flexisecuritatea în contextul mai larg al modelului social 
european;
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Or. en

Amendament depus de Elizabeth Lynne

Amendamentul 165
Punctul 12

12. ia act de abordarea (text eliminat) Comisiei faţă de flexisecuritate şi invită Comisia să 
se supună principiului securităţii lucrătorilor, politicilor active în domeniul pieţei 
muncii şi învăţării continue şi să privească flexisecuritatea în contextul mai larg al 
modelului social european,

Or. en

Amendament depus de Bernard Lehideux

Amendamentul 166
Punctul 12a (nou)

12a. regretă profund faptul că comunicarea Comisiei are în vedere flexisecuritatea doar 
în contextul relaţiilor de muncă; solicită, de aceea, politicilor publice legate de 
flexisecuritate să faciliteze tranziţia de la statutul de activitate independentă, 
inclusiv prin promovarea creaţiei în afaceri şi a transferului, să crească 
independenţa şi asumarea riscului asociat şi să sprijine dezvoltarea aptitudinilor 
tehnice şi de conducere ale lucrătorilor independenţi,

Or. fr

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 167
Punctul 12a (nou)

12a. subliniază nevoia de a include măsuri de formare şi educaţionale într-o agendă mai 
elaborată privind flexisecuritatea şi subliniază că învăţarea continuă ar trebui să 
trateze carenţele în ceea ce priveşte oportunităţile lucrătorilor şi trebuie să înceapă 
de la sistemul educaţional iniţial,

Or. en
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Amendament depus deAnja Weisgerber

Amendamentul 168
Punctul 13

13. subliniază faptul că lupta împotriva segmentării pieţei muncii va include garantarea 
drepturilor de bază pentru toţi lucrătorii indiferent de statutul specific al angajării, 
printre care: tratamentul egal, protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor şi dispoziţii 
privind orele de lucru, libertatea de asociere şi de reprezentare, negocierea colectivă şi 
evidenţiază însemnătatea accesului la formare, precum şi a protecţiei continue a 
drepturilor dobândite prin acoperirea perioadelor de educaţie şi formare, a 
posibilităţilor mai bune de îngrijire, a tranziţiei de la o formă de activitate dependentă 
la una independentă etc.; reaminteşte faptul că drepturile de bază şi legislaţia muncii 
nu au ca scop să menţină lucrătorii în acelaşi loc de muncă pe parcursul întregii vieţi, 
ci să asigure condiţii de viaţă şi de muncă decente,

Or. de

Amendament depus de José Albino Silva Peneda

Amendamentul 169
Punctul 13

13. subliniază faptul că lupta împotriva segmentării pieţei muncii ar trebui să includă 
garantarea unui set de drepturi de bază pentru toţi lucrătorii indiferent de statutul 
specific al angajării, printre care: tratamentul egal, protecţia sănătăţii şi siguranţei 
lucrătorilor şi dispoziţii privind orele de lucru, libertatea de asociere şi de reprezentare, 
negocierea colectivă, acţiunea colectivă şi accesul la formare, precum şi protecţia 
continuă a drepturilor dobândite prin acoperirea perioadelor de educaţie şi formare, a 
activităţilor de îngrijire, a tranziţiei de la o formă de activitate dependentă la una 
independentă etc.; reaminteşte faptul că drepturile de bază şi legislaţia muncii nu au ca 
scop să menţină lucrătorii în acelaşi loc de muncă pe parcursul întregii vieţi, ci să 
asigure condiţii de viaţă şi de muncă decente,

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 170
Punctul 13

13. subliniază faptul că lupta împotriva segmentării pieţei muncii va include garantarea 
drepturilor de bază pentru toţi lucrătorii indiferent de statutul specific al angajării, 
printre care: tratamentul egal, protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor şi dispoziţii 
privind orele de lucru, libertatea de asociere şi de reprezentare, negocierea colectivă, 
acţiunea colectivă şi accesul la formare, precum şi protecţia continuă a drepturilor 
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dobândite prin acoperirea perioadelor de educaţie şi formare, a activităţilor de 
îngrijire, a tranziţiei de la o formă de activitate dependentă la una independentă etc.; 
reaminteşte faptul că drepturile de bază şi legislaţia muncii (text eliminat) au ca scop 
să (text eliminat) să asigure condiţii de viaţă şi de muncă decente, remuneraţie şi 
protecţie socială corespunzătoare,

Or. en

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 171
Punctul 13

13. subliniază faptul că lupta împotriva segmentării pieţei muncii va include garantarea 
drepturilor de bază pentru toţi lucrătorii indiferent de statutul specific al angajării, 
printre care: tratamentul egal, protecţia sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor şi dispoziţii 
privind orele de lucru, libertatea de asociere şi de reprezentare, negocierea colectivă, 
acţiunea colectivă şi accesul la formare, precum şi protecţia continuă a drepturilor 
dobândite prin acoperirea perioadelor de educaţie şi formare, a activităţilor de 
îngrijire, a tranziţiei de la o formă de activitate dependentă la una independentă etc.; 
reaminteşte faptul că drepturile de bază şi legislaţia muncii nu au ca scop să menţină 
lucrătorii în acelaşi loc de muncă pe parcursul întregii vieţi, ci să asigure condiţii de 
viaţă şi de muncă decente rezonabile care asigura o garantare a condiţiilor minime 
pentru o viaţă decentă,

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 172
Punctul 13a (nou)

13 a. consideră că statele membre ar trebui să ia măsuri adecvate pentru a elimina treptat 
ocuparea precară şi atipică a forţei de muncă; consideră că unul din instrumente ar 
fi stabilirea unui sistem de contribuţii care să crească progresiv siguranţa socială a 
lucrătorilor, conform principiului „cu cât e mai scăzut nivelul de ocupare a forţei de 
muncă (perioadă scurtă, perspective slabe, riscuri mari), cu atât mai mari sunt 
contribuţiile la asigurările sociale”; consideră că, contribuţiile progresive ar putea 
motiva angajatorii, de exemplu să încheie un contract pe perioadă nedeterminată,
decât să prelungească un contract încheiat pe perioadă determinată şi astfel să îi 
stimuleze să angajeze lucrători într-un mod mai favorabil,

Or. en
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Amendament depus de Bernard Lehideux

Amendamentul 173
Punctul 13a (nou)

13a. subliniază faptul că, în vederea punerii în aplicare a acestor politici active în 
domeniul pieţei muncii, autorităţile publice pot întrebuinţa, în special, Agenţiile 
private pentru ocuparea forţei de muncă; aceste agenţii pot ajuta la facilitarea
tranziţiei de la un loc de muncă la altul, în interiorul unui cadru legal de muncă 
atât pentru angajat, cât şi pentru angajator,

Or. fr

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 174
Punctul 14

14. subliniază necesitatea introducerii unor politici care să împiedice exploatarea 
lucrătorilor prin utilizarea acumulării periodice de contracte non-standard,

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 175
Punctul 14

14. subliniază necesitatea introducerii unor politici preventive şi complementare care să 
împiedice acumularea periodică de contracte atipice,

Or. de

Amendament depus de Thomas Mann

Amendamentul 176
Punctul 14

14. subliniază necesitatea verificării contractelor atipice şi – dacă este necesar –
introducerii unor politici care să împiedice acumularea periodică de contracte atipice,

Or. de
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Amendament depus de Agnes Schierhuber

Amendamentul 177
Punctul 14

eliminat

Or. de

Amendament depus de Csaba Őry

Amendamentul 178
Punctul 14

14. subliniază necesitatea introducerii unor politici care să împiedice acumularea pe 
termen lung de contracte atipice,

Or. fr

Amendament depus de Jiří Maštálka

Amendamentul 179
Punctul 14

14. subliniază necesitatea introducerii unor politici care să împiedice acumularea 
periodică de contracte atipice, utilizarea contractelor de muncă care nu menţionează 
numărul de ore, abuzul prin contracte pe bază de apel telefonic şi fracţiuni foarte 
mici de normă, utilizarea convenţiilor civile pentru transformarea unei relaţii de 
muncă de subordonare într-una de falsă independenţă; utilizarea subcontractării şi 
a externalizării pentru a submina drepturile sociale, de sănătate, salariale şi alte 
drepturi ale lucrătorilor,

Or. en

Amendament depus de Ona Juknevičienė

Amendamentul 180
Punctul 14

eliminat

Or. en
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Amendament depus de Gabriele Stauner

Amendamentul 181
Punctul 14

14. subliniază necesitatea introducerii unor politici care să împiedice acumularea 
periodică de contracte atipice; solicită ca orice politică de ocupare a forţei de muncă 
a comunităţii să se orienteze şi în viitor după modelul contractului cu durată 
nedeterminată, care constituie baza sistemelor de securitate socială din ţările 
membre,

Or. de

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 182
Punctul 14

14. subliniază necesitatea introducerii unor politici care să împiedice acumularea 
periodică de contracte atipice, dacă ele nu conţin aceleaşi drepturi ca şi contractele 
de muncă cu durată nedeterminată,

Or. de

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 183
Punctul 14

eliminat

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 184
Punctul 14

14. subliniază necesitatea introducerii unor politici care să împiedice acumulare periodică 
de contracte atipice care să sprijine statele membre în punerea în aplicare a unor 
politici de transformare a acestui tip de contracte în unele de muncă cu durată 
nedeterminată cu drepturi depline de protecţie socială,

Or. en
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Amendament depus de Bernard Lehideux

Amendamentul 185
Punctul 14

14. subliniază necesitatea introducerii unor politici care să limiteze acumularea periodică 
de contracte atipice,

Or. fr

Amendament depus de Elizabeth Lynne

Amendamentul 186
Punctul 14

eliminat

Or. en

Amendament depus de Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 187
Punctul 15

15. solicită crearea de sisteme cuprinzătoare de învăţare continuă, aplicabile, de 
asemenea, lucrătorilor cu contracte atipice; invită statele membre să-şi concentreze 
strategiile pe domeniile deficitare la nivel naţional, să facă investiţii personalizate în 
educaţie şi formare şi să garanteze îmbunătăţirea performanţelor autorităţilor publice 
şi ale întreprinderilor,

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 188
Punctul 15

15. solicită crearea de sisteme cuprinzătoare de învăţare continuă, punându-se accentul pe 
lucrătorii cu contracte atipice; invită statele membre să-şi concentreze strategiile pe 
domeniile deficitare la nivel naţional, să facă investiţii personalizate în educaţie şi 
formare şi să garanteze îmbunătăţirea performanţelor autorităţilor publice şi ale 
întreprinderilor; solicită statelor membre să asigure dreptul la educaţie şi accesul la 
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educaţie pentru toţi,

Or. de

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 189
Punctul 15

15. solicită crearea de sisteme cuprinzătoare de învăţare continuă, (text eliminat) 
lucrătorilor cu contracte atipice; invită statele membre să-şi concentreze strategiile pe 
domeniile deficitare la nivel naţional, să facă investiţii personalizate în educaţie şi 
formare şi să garanteze îmbunătăţirea performanţelor autorităţilor publice şi ale 
întreprinderilor,

Or. de

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 190
Punctul 15

15. solicită sprijinirea unor sisteme adecvate de învăţare continuă, punându-se accentul 
pe lucrătorii cu contracte atipice; invită statele membre să-şi concentreze strategiile pe 
domeniile deficitare la nivel naţional, să facă investiţii personalizate în educaţie şi 
formare şi să garanteze îmbunătăţirea performanţelor autorităţilor publice şi ale 
întreprinderilor,

Or. de

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 191
Punctul 15a (nou)

15a. solicită consolidarea sistemelor de relaţii industriale la nivelul UE şi la nivel 
naţional ca element cheie de punere în aplicare a politicilor echilibrate de 
flexisecuritate care asigură companiilor nivelul optim de flexibilitate, eliminând în 
acelaşi timp concurenţa neloială privind costurile implicate de condiţiile de muncă,

Or. en
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Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 192
Alineat 15b (nou)

15b. accentuează necesitatea pentru companii de a anticipa schimbările şi cerinţele de 
resurse umane, în scopul planificării programelor de formare profesională şi 
recalificare pentru angajaţii săi,

Or. fr

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 193
Punctul 15c (nou)

15c. reaminteşte faptul că, având în vedere această legătură, subcontractorii, lucrătorii 
calificaţi în multiple domenii, noii lucrători şi lucrătorii ocazionali sunt supuşi 
flexibilităţii de mare risc, aşa cum este arătat de ratele lor ridicate de accident,

Or. fr

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 194
Punctul 16

16. invită partenerii sociali şi autorităţile publice din statele membre să garanteze 
investiţiile în învăţarea continuă, punându-se de acord asupra unei valori de referinţă 
de 2% care să reprezinte procentul din PIB (cheltuieli publice şi private totale); invită, 
de asemenea, statele membre să încurajeze companiile să-şi mărească investiţiile în 
învăţarea continuă, care sunt complementare acordurilor colective (de exemplu,
fonduri pentru formare profesională specifică domeniului de lucru); în plus, solicită 
statelor membre introducerea de noi drepturi sociale care decurg din echilibrarea 
relaţiei viaţă privată-muncă (de exemplu, dreptul de a întrerupe serviciul în scopuri 
educaţionale sau de îngrijiri medicale, dreptul de a beneficia de o reducere a 
timpului de lucru şi dreptul de a solicita revenirea la un program normal de lucru, 
dreptul la un an de concediu şi dreptul tinerilor la practică, formare profesională 
sau încadrare în muncă la 6 luni de la absolvirea unei instituţii de învăţământ),

Or. en
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Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele Grupului Verts/ALE

Amendamentul 195
Punctul 16

16. invită (text eliminat) statele membre să garanteze investiţiile în învăţarea continuă,
alocând în acest scop cel puţin 2% din PIB (cheltuieli publice şi private totale); 
invită, de asemenea, statele membre să încurajeze companiile să-şi mărească 
investiţiile în învăţarea continuă,

Or. de

Amendament depus de Csaba Őry

Amendamentul 196
Punctul 16

16. invită (text eliminat) autorităţile publice din statele membre să garanteze investiţiile în 
învăţarea continuă, punându-se de acord asupra unei valori de referinţă de 2% pentru 
cheltuielile publice, care să reprezinte procentul din PIB (text eliminat); invită, de 
asemenea, statele membre să încurajeze companiile să-şi mărească investiţiile în 
învăţarea continuă,

Or. fr

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 197
Punctul 16

16. invită autorităţile şi partenerii sociali (text eliminat) din statele membre să intensifice 
investiţiile în învăţarea continuă (text eliminat),

Or. nl

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 198
Punctul 16

16. invită partenerii sociali şi autorităţile publice din statele membre să promoveze 
învăţarea continuă, (text eliminat); invită, de asemenea, statele membre să încurajeze 
companiile să-şi mărească investiţiile în învăţarea continuă,

Or. en
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Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 199
Punctul 16

16. invită partenerii sociali şi autorităţile publice din statele membre să investească în 
învăţarea continuă, (text eliminat); invită, de asemenea, statele membre să încurajeze 
companiile să-şi mărească investiţiile în învăţarea continuă,

Or. de

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 200
Punctul 16 a (nou)

16a. subliniază importanţa celui de-al şaptelea program-cadru pentru cercetare şi 
dezvoltare tehnologică (2007-2013) în crearea companiilor noi şi îmbunătăţite care 
să promoveze o Europă a cunoaşterii,

Or. en

Amendament depus deAnja Weisgerber

Amendamentul 201
Punctul 17

17. subliniază eficacitatea formelor inovatoare de organizare a muncii, cum ar fi 
organizaţiile care învaţă, dobândirea de competenţe multiple, rotaţia sarcinilor de lucru 
prin intermediul formării oferite de angajatori, (text eliminat), ajutorul pentru 
dezvoltare regională şi o politică activă în domeniul pieţei muncii,

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 202
Punctul 17

17. recunoaşte că formele inovatoare de organizare a muncii, cum ar fi organizaţiile care 
învaţă, dobândirea de competenţe multiple, rotaţia sarcinilor de lucru prin intermediul 
formării oferite de angajatori, iniţiativele de fonduri sectoriale, ajutorul pentru 
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dezvoltare regională şi politicile active în domeniul pieţei muncii pot sprijini 
reintegrarea lucrătorilor fără ca aceştia să piardă abilităţi profesionale utile şi prin 
urmare, să sprijine o piaţă a muncii cuprinzătoare,

Or. en

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 203
Punctul 17

17. subliniază eficacitatea formelor inovatoare de organizare a muncii, cum ar fi 
organizaţiile care învaţă, dobândirea de competenţe multiple, rotaţia sarcinilor de lucru 
prin intermediul formării oferite de angajatori, iniţiativele de fonduri sectoriale pentru 
formare şi recalificare şi pentru asigurarea în caz de şomaj, ajutorul pentru 
dezvoltare regională şi politicile active în domeniul pieţei muncii,

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 204
Punctul 18

18. are convingerea că încurajarea relaţiilor de serviciu stabile şi lupta împotriva sărăciei 
şi a condiţiilor precare de muncă atunci când există un nivel ridicat de încredere 
pentru introducerea normelor UE de asigurare a nivelului minim de venit şi 
incluziune socială (60% din VNB/cap de locuitor) şi nivelul minim de salarizare 
(60% din salariul mediu pe economie) cu scopul de a preveni instalarea 
fenomenului de sărăcie,

Or. en

Amendament depus de Csaba Őry

Amendamentul 205
Punctul 18

18. are convingerea că încurajarea relaţiilor de serviciu stabile, inclusiv utilizarea 
măsurilor fiscale, caracterizate de un înalt grad de încredere, este importantă,

Or. fr
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Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 206
Punctul 18

18. are convingerea că o legislaţie flexibilă a muncii, forme moderne ale educaţiei 
permanente, sisteme de asigurări sociale durabile şi care pot fi finanţate, precum şi 
o politică efectivă şi eficientă pe piaţa muncii contribuie la crearea unui înalt grad de 
încredere,

Or. de

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 207
Punctul 18

18. are convingerea că încurajarea relaţiilor de serviciu stabile, prin îmbunătăţirea 
organizării muncii şi a calităţii relaţiilor la locul de muncă, este importantă,

Or. en

Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 208
Punctul 19

19. reaminteşte importanţa unor politici active şi eficiente în domeniul pieţei muncii, 
inclusiv consiliere şi îndrumare, recalificare şi sprijin în ceea ce priveşte mobilitatea, 
astfel încât să se micşoreze perioadele de tranziţie între două locuri de muncă şi 
sisteme de protecţie socială care ar trebui să motiveze în mod activ persoanele să 
caute noi oportunităţi de muncă, încurajând, în acelaşi timp, deschiderea spre 
schimbare, prin atenuarea pierderilor de venit şi prin oferirea unor posibilităţi de 
educaţie,

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele Grupului Verts/ALE

Amendamentul 209
Punctul 19

19. reaminteşte importanţa unor politici active (text eliminat) în domeniul pieţei muncii, 
inclusiv consiliere şi îndrumare, recalificare şi sprijin în ceea ce priveşte mobilitatea, 
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astfel încât să se micşoreze perioadele de tranziţie între două locuri de muncă şi 
sisteme de protecţie socială care să încurajeze deschiderea spre schimbare, prin 
atenuarea pierderilor de venit şi prin oferirea unor posibilităţi de educaţie,

Or. de

Amendament depus de Bernard Lehideux

Amendamentul 210
Punctul 19 a (nou)

19a. accentuează necesitatea de a se asigura că drepturile individuale sociale stabilite 
sunt menţinute pe durata schimbărilor în situaţia ocupaţională, de la un contract de 
muncă la altul sau de la un statut de angajat la un statut de lucrător individual (şi 
invers),

Or. fr

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 211
Punctul 21

21. invită statele membre să introducă măsuri de promovare a accesului egal la locuri de 
muncă de calitate pentru femei şi bărbaţi, care să respecte Pactul european pentru 
egalitatea între sexe şi să trateze nevoia urgentă de eradicare a disparităţilor 
salariale între sexe,

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 212
Punctul 22

22. subliniază necesitatea ca partenerii sociali să negocieze mai bine dispoziţii referitoare 
la timpul de lucru care să (text eliminat) permită concilierea vieţii profesionale cu cea 
de familie,

Or. en
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Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 213
Punctul 22

22. subliniază necesitatea ca partenerii sociali să negocieze dispoziţii referitoare la timpul 
de lucru orientate spre protecţia muncii şi a sănătăţii lucrătorilor; solicită în cadrul 
protecţiei durabile a muncii şi a sănătăţii un timp de muncă săptămânal maxim 
stabilit prin lege, care reflectă nivelul cercetărilor referitoare la sănătatea durabilă 
la locul de muncă,

Or. de

Amendament depus de Elizabeth Lynne

Amendamentul 214
Punctul 22

22. subliniază că acordurile privind timpul de lucru necesită să fie suficient de flexibile 
pentru a răspunde nevoilor angajatorilor şi angajaţilor şi pentru a permite concilierea 
vieţii profesionale cu cea de familie,

Or. en

Amendament depus de Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 215
Punctul 22

22. subliniază necesitatea (text eliminat) ca acordurile privind timpul de lucru să fie
suficient de flexibile pentru a răspunde nevoilor angajatorilor şi angajaţilor şi pentru a 
permite concilierea vieţii profesionale cu cea de familie,

Or. en

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 216
Punctul 22

22. subliniază importanţa considerării tuturor aspectelor flexibilităţii, inclusiv 
flexibilitatea organizării muncii şi a timpului de lucru, în special prin utilizarea 
noilor tehnologii; subliniază necesitatea ca partenerii sociali să negocieze dispoziţii 
referitoare la timpul de lucru care să fie suficient de flexibile pentru a răspunde 
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nevoilor angajatorilor şi angajaţilor şi pentru a permite concilierea vieţii profesionale 
cu cea de familie şi cea privată,

Or. en

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 217
Punctul 23

23. invită statele membre să introducă dispoziţii care să sprijine pensionarea flexibilă a 
lucrătorilor mai în vârstă prin ocupare parţială a forţei de muncă şi alte metode 
similare, înainte de atingerea vârstei statutare de pensionare care pot spori integrarea 
acestora pe piaţa muncii,

Or. en

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 218
Punctul 23

23. invită statele membre şi partenerii sociali să reducă politicile privind pensionarea 
timpurie a lucrătorilor şi să introducă dispoziţii care să sprijine pensionarea flexibilă 
a lucrătorilor mai în vârstă prin pensii parţiale, prin anunţarea locurilor de muncă şi 
alte metode similare, care promovează activitatea şi la o vârstă mai înaintată şi pot 
spori integrarea acestora pe piaţa muncii,

Or. en

Amendament depus de Csaba Őry

Amendamentul 219
Punctul 23

23. invită statele membre să introducă dispoziţii care să sprijine pensionarea mai activă a 
lucrătorilor mai în vârstă prin pensii parţiale şi alte metode similare, care pot spori 
integrarea acestora pe piaţa muncii,

Or. fr
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Amendament depus de José Albino Silva Peneda şi Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 220
Punctul 23

23. invită statele membre să introducă dispoziţii care să sprijine pensionarea flexibilă a 
lucrătorilor mai în vârstă prin pensii parţiale şi alte metode similare, care pot spori 
integrarea acestora pe piaţa muncii, încurajând o durată mai mare a vieţii 
profesionale care să reacţioneze împotriva îmbătrânirii,

Or. en

Amendament depus de Elizabeth Lynne

Amendamentul 221
Punctul 23

23 invită statele membre să pună în aplicare Directiva nr. 2000/78/CE, care consideră 
drept ilegală discriminarea pe criterii de vârstă în ocuparea forţei de muncă şi să 
introducă dispoziţii care să sprijine pensionarea flexibilă a lucrătorilor mai în vârstă 
prin pensii parţiale şi alte metode similare, care pot spori integrarea acestora pe piaţa 
muncii,

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele Grupului Verts/ALE

Amendamentul 222
Punctul 23

23. invită statele membre şi partenerii sociali să introducă dispoziţii care să sprijine 
pensionarea durabilă şi acceptabilă din punct de vedere social, pentru a asigura 
lucrătorilor mai în vârstă o îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi de viaţă,

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 223
Punctul 24

24. reaminteşte statelor membre că, pentru a traduce Strategia europeană de ocupare a 
forţei de muncă printr-un procentaj mai ridicat al ocupării forţei de muncă, trebuie să 
existe un mediu macroeconomic de sprijin şi strategia pentru ocuparea forţei de 
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muncă trebuie să includă o coordonare îmbunătăţită a politicilor macroeconomice şi a 
cheltuielilor publice în scopul unei dezvoltări durabile economice, sociale şi de 
mediu, prin sprijinirea creării a noi locuri de muncă de înaltă calitate,

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele Grupului Verts/ALE

Amendamentul 224
Punctul 24

24. reaminteşte statelor membre că, pentru a traduce flexisecuritatea printr-un procentaj 
mai ridicat al ocupării forţei de muncă, trebuie să existe, pe lângă un mediu 
macroeconomic de sprijin, investiţii ale statelor membre în ocuparea forţei de 
muncă, şi că strategia pentru flexisecuritate face necesară, o coordonare îmbunătăţită 
a politicilor macroeconomice cu cheltuielile publice în domeniul politicii ocupării 
forţei de muncă, sociale şi educaţionale, în scopul unei creşteri inteligente, pentru a 
realiza priorităţile de la Lisabona,

Or. de

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 225
Punctul 25

eliminat

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 226
Punctul 25

25. invită Banca Centrală Europeană să încurajeze creşterea calităţii pieţei muncii şi a 
investiţiilor în contextul unei dezvoltări durabile printr-o politică monetară mai 
relaxată,

Or. en
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Amendament depus de José Albino Silva Peneda

Amendamentul 227
Punctul 25

eliminat

Or. en

Amendament depus de Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 228
Punctul 27

eliminat

Or. en

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten

Amendamentul 229
Punctul 27

eliminat

Or. de

Amendament depus de Anja Weisgerber

Amendamentul 230
Punctul 27

27. invită întreprinderile europene să accelereze punerea în aplicare a politicilor lor de 
responsabilitate socială (text eliminat),

Or. de

Amendament depus de Thomas Mann

Amendamentul 231
Punctul 27

eliminat
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Or. de

Amendament depus de Stephen Hughes în numele grupului PSE 

Amendamentul 232
Punctul 27

27. invită întreprinderile europene să accelereze punerea în aplicare a politicilor lor de 
responsabilitate socială şi invită Comisia să înceapă să pună în aplicare recomandările 
prevăzute în rezoluţia Parlamentului privind responsabilitatea socială a întreprinderilor 
din 13 martie 2007, având în vedere importanţa integrării aspectelor sociale şi de 
mediu în cadrul definiţiei principiilor comune ale flexisecurităţii şi nevoia de a 
promova politici de calitate,

Or. en

Amendament depus de Thomas Mann

Amendamentul 233
Punctul 27a (nou)

27a. recunoaşte cu tărie realizările întreprinderilor europene în domeniul social şi le 
încurajează să continue în acelaşi fel; se alătură iniţiativei lucide a Comisiei care 
doreşte să lase ca angajarea CSR (responsabilitatea socială corporativă) a 
întreprinderilor să aibă loc pe o bază benevolă şi prin aceasta să împiedice crearea 
unei noi birocraţii,

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 234
Punctul 28

28. consideră că principiile comune de promovare a „bunei activităţi” ar trebui să fie 
puse în aplicare de instituţiile comunitare şi de statele membre în cadrul strategiei de 
la Lisabona revizuite radical (Strategie integrată pentru durabilitate şi solidaritate); 
solicită revizuirea orientărilor privind ocuparea forţei de muncă prin concentrarea 
asupra calităţii locului de muncă, pe baza unui set de indicatori de calitate, pe care 
statele membre ar trebui să le pună în aplicare prin intermediul programelor naţionale 
de reformă; invită Comisia şi statele membre să implice mai mult Parlamentul şi 
parlamentele naţionale, cât şi partenerii sociali în punerea în aplicare şi monitorizarea 
metodei deschise de coordonare, inclusiv strategia europeană de ocupare a forţei de 
muncă şi orientările privind ocuparea forţei de muncă, pentru a se asigura eficienţa 
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optimă a acestor politici,

Or. en

Amendament depus de Csaba Őry

Amendamentul 235
Punctul 28

28. consideră că principiile comune ale flexisecurităţii ar trebui să fie puse în aplicare de 
instituţiile comunitare şi de statele membre în cadrul strategiei de la Lisabona; solicită 
revizuirea drastică a orientărilor privind ocuparea forţei de muncă prin includerea 
principiilor comune ale flexisecurităţii pe care statele membre ar trebui să le ia în 
considerare; invită Comisia şi statele membre să implice mai mult Parlamentul şi 
parlamentele naţionale, cât şi partenerii sociali în punerea în aplicare şi monitorizarea 
metodei deschise de coordonare, inclusiv strategia europeană de ocupare a forţei de 
muncă şi orientările privind ocuparea forţei de muncă, pentru a se asigura eficienţa 
optimă a acestor politici,

Or. fr

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele grupului Verts/ALE

Amendamentul 236
Punctul 28

28. consideră că principiile comune ale flexisecurităţii ar trebui să poată fi verificate de 
către instituţiile comunitare şi de statele membre în cadrul strategiei de la Lisabona,
din punct de vedere al urmărilor lor în ceea ce priveşte îndeplinirea Agendei de la 
Lisabona (text eliminat) ; invită Comisia şi statele membre să implice mai mult 
Parlamentul şi parlamentele naţionale, cât şi partenerii sociali în punerea în aplicare şi 
monitorizarea metodei deschise de coordonare, inclusiv strategia europeană de 
ocupare a forţei de muncă şi orientările privind ocuparea forţei de muncă, pentru a se 
asigura eficienţa optimă a acestor politici,

Or. de

Amendament depus de Thomas Mann

Amendamentul 237
Punctul 28

28. consideră că principiile comune ale flexisecurităţii ar trebui să fie puse în aplicare de 
instituţiile comunitare şi de statele membre în cadrul strategiei de la Lisabona, ca o 
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temă „transversală” şi că statele membre ar trebui să le pună în aplicare prin 
intermediul programelor naţionale de reformă; invită Comisia şi statele membre să 
implice mai mult Parlamentul şi parlamentele naţionale, cât şi partenerii sociali în 
punerea în aplicare şi monitorizarea metodei deschise de coordonare, inclusiv strategia 
europeană de ocupare a forţei de muncă şi orientările privind ocuparea forţei de 
muncă, pentru a se asigura eficienţa optimă a acestor politici,

Or. de

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 238
Punctul 28a (nou)

28a. accentuează necesitatea de a stabili o metodă potrivită pentru ajungerea la o punere 
în aplicare a principiilor de flexisecuritate, bazate pe un număr de modele care 
corespund realităţii şi provocărilor pieţei de muncă din statele membre, mai degrabă 
decât să definească strict modele de flexisecuritate,

Or. el

Amendament depus deAnja Weisgerber

Amendamentul 239
Punctul 29

eliminat

Or. de

Amendament depus de Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio şi Gabriele Zimmer

Amendamentul 240
Punctul 29

29. invită Consiliul European şi Comisia, în contextul evaluării la jumătatea perioadei a 
agendei politicilor sociale şi ţinând seama de raportul Parlamentului privind „Analiza 
realităţii sociale“, să fixeze o agendă de politică socială ambiţioasă atât la nivelul UE 
cât şi la nivel naţional; în plus, invită cele două instituţii menţionate mai sus să 
redacteze împreună cu Parlamentul o viziune pentru viitorul social al Europei, 
promovând dezvoltarea durabilă, ocupare deplină a forţei de muncă şi calitatea 
muncii, protecţia şi drepturile sociale, care sunt solid fixate în tradiţia europeană şi
trebuie garantate; subliniază faptul că Europa socială va oferi astfel, împreună cu 
reformele naţionale ambiţioase, o adevărată valoare adăugată pentru lucrători şi 
cetăţeni, folosind toate instrumentele pe care le are la dispoziţie (metoda deschisă de 
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coordonare, legislaţia naţională şi europeană, dialogul social, programele); consideră 
că numai o piaţă internă care combină în mod echilibrat capacitatea economică cu 
drepturile sociale poate obţine sprijinul cetăţenilor săi,

Or. en

Amendament depus de Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 241
Punctul 29

29. invită Consiliul European şi Comisia, (text eliminat) să fixeze o agendă de reformă 
socială ambiţioasă atât la nivelul UE cât şi la nivel naţional; în plus, invită cele două 
instituţii menţionate mai sus să redacteze împreună cu Parlamentul o viziune pentru 
viitorul social al Europei (text eliminat) subliniază, aşadar, că pentru a consolida 
creşterea şi pentru a mări nivelul ocupării forţei de muncă şi calitatea muncii, protecţia 
şi drepturile sociale, care sunt solid fixate în tradiţia europeană , trebuie garantate; 
subliniază faptul că Europa socială va oferi astfel, împreună cu reformele naţionale 
ambiţioase, o adevărată valoare adăugată pentru lucrători şi cetăţeni, folosind toate 
instrumentele pe care le are la dispoziţie (text eliminat); consideră că numai o piaţă 
internă care combină în mod echilibrat libertatea economică cu drepturile sociale 
poate obţine sprijinul cetăţenilor săi,

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter în numele Grupului Verts/ALE

Amendamentul 242
Punctul 29

29. invită Consiliul European şi Comisia, în contextul evaluării la jumătatea perioadei a 
agendei politicilor sociale şi ţinând seama de raportul Parlamentului privind „Analiza 
realităţii sociale“, să fixeze o agendă de reformă socială ambiţioasă atât la nivelul UE 
cât şi la nivel naţional; (text eliminat); subliniază, aşadar, că pentru a consolida 
creşterea şi pentru a mări nivelul ocupării forţei de muncă şi calitatea muncii, protecţia 
şi drepturile sociale, care sunt solid fixate în tradiţia europeană , trebuie garantate; 
subliniază faptul că Europa socială va oferi astfel, împreună cu reformele naţionale 
ambiţioase, o adevărată valoare adăugată pentru lucrători şi cetăţeni, folosind toate 
instrumentele pe care le are la dispoziţie (metoda deschisă de coordonare, legislaţia 
naţională şi europeană, dialogul social, programele); consideră că numai o piaţă 
internă care combină în mod echilibrat libertatea economică cu drepturile sociale 
poate obţine sprijinul cetăţenilor săi,

Or. de
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