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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice şi monetare recomandă Comisiei pentru ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. salută dezbaterea privind flexicuritatea iniţiată de Comisie, reaminteşte că, dacă „bomba 
cu ceas” pe care o reprezintă scăderea prevăzută a populaţiei de vârstă activă nu provoacă 
o schimbare a politicii pieţei muncii, rata anuală de creştere a PIB-ului în UE-25 va scădea 
în mod sistematic de la 2,4%  în perioada 2004 - 2010 la numai 1,2% în perioada 2030-
2050;

2. observă că rata de dependenţă urmează să se dubleze şi să atingă 51% în 2050, în timp ce 
populaţia de vârstă activă urmează să scadă cu 30 de milioane; insistă asupra faptului că 
potenţialul forţei de muncă trebuie folosit integral şi eficient în vederea realizării 
durabilităţii sistemelor noastre de pensii şi de asistenţă medicală;

3. regretă, prin urmare, că o legislaţia naţională rigidă de protecţie a muncii, deşi îi 
protejează pe cei care fac deja parte din sistem, poate, de asemenea, complica accesul 
celor care doresc să îl obţină; reaminteşte dezbaterea Comisiei privind persoanele din 
interiorul şi din afara sistemului; salută ambiţia de a face din mobilitatea ascendentă un 
obiectiv central în procesul de definire a flexicurităţii;

4. constată, totuşi, că politica socială şi legislaţia muncii rămân domenii de competenţă 
naţională; insistă asupra faptului că obiectivul procesului de definire a flexicurităţii nu 
trebuie să fie găsirea unei soluţii „acceptabile pentru toţi”, ci unul care se bazează pe buna 
practică;

5. consideră că libera circulaţie a lucrătorilor ar trebui să rămână un punct important pe 
agenda europeană şi că multe probleme care apar în contextul compatibilităţii dintre 
regimurile sociale ale statelor membre nu au fost încă abordate la nivel european.


