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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind Comunicarea Comisiei „Către principii comune ale flexisecurităţii: locuri de 
muncă mai multe şi mai bune prin flexibilitate şi securitate“ 
(2007/0000(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Către principii comune ale 
flexisecurităţii: locuri de muncă mai multe şi mai bune prin flexibilitate şi securitate“ 
(COM(2007)0359),

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European privind flexisecuritatea 
(dimensiunea flexibilităţii interne - negocierile colective şi rolul dialogului social ca 
instrumente pentru reglarea şi reformarea pieţelor muncii) din 11 iulie 2007 (SOC/272),

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European privind „Rolul 
partenerilor sociali în reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie şi cea privată“ 
din 11 iunie 2007 (SOC/271),

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European privind „Încadrarea în 
muncă a categoriilor prioritare (Strategia de la Lisabona)“ din 12 iunie 2007 (SOC/251),

– având în vedere Cartea Verde a Comisiei intitulată „Modernizarea dreptului muncii pentru 
a face faţă provocărilor secolului XXI“ (COM(2006)0708),

– având în vedere Perspectivele OCDE de ocupare a forţei de muncă din 2006: Creşterea 
locurilor de muncă şi a veniturilor, 

– având în vedere raportul OIM intitulat „Este forţa de muncă stabilă benefică pentru 
economie? - Relaţia dintre ocuparea unui post, productivitate şi ocuparea forţei de muncă“ 
din august 2004, care arată că există o relaţie pozitivă între ocuparea unui post şi 
productivitate,

– având în vedere Convenţia OIM C87 privind libertatea de asociere şi apărarea dreptului de 
organizare (1948), Convenţia OIM C98 privind dreptul de organizare şi negociere 
colectivă (1949) şi Recomandarea OIM R198 privind relaţiile de muncă (2006),

– având în vedere Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a 
unui cadru general în favoarea tratamentului egal în ceea ce priveşte ocuparea forţei de 
muncă şi profesia1,

– având în vedere rezoluţia sa din 6 septembrie 2006 referitoare la un Model social 
european pentru viitor2, care reiterează valorile comune ale UE în ceea ce priveşte 
egalitatea, solidaritatea, nediscriminarea şi redistribuirea,

– având în vedere articolele 136-145 din Tratatul CE,
  

1 JO L 303, 2.12.2000, p. 16.
2 JO C 305 E, 14.12.2006, p. 141.
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– având în vedere articolele 15, 20 şi 27-38 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, în special drepturile atât la protecţie în cazul unei concedieri nejustificate, cât şi 
la condiţii de muncă echitabile şi corecte,

– având în vedere Carta Socială Europeană, 

– având în vedere raportul Grupului la nivel înalt privind viitorul politicii sociale într-o 
Uniune Europeană extinsă din mai 2004, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Programul 
comunitar de la Lisabona: Raportul tehnic de punere în aplicare pentru 2006“ 
(SEC(2006)1379) şi punerea în aplicare a acestuia, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind Agenda socială (COM(2005)0033),

– având în vedere programele naţionale de reformă din cadrul strategiei de la Lisabona, 
prezentate de statele membre, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O Europă competitivă într-o lume 
globalizată“ (COM(2006)0567),

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind „Orientări integrate pentru creştere 
economică şi ocuparea forţei de muncă (2005-2008)” (COM(2005)0141),

– având în vedere concluziile preşedinţiei din martie 2000, martie 2001, martie şi octombrie 
2005 şi martie 2006,

– având în vedere Directiva Consiliului 1999/70/CE din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru 
referitor la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UCIPE şi CEIP1,

– având în vedere rezoluţia sa din 23 martie 2006 privind provocările demografice şi 
solidaritatea între generaţii2,

– având în vedere Directiva 96/71 CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 
decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii3,

– având în vedere Rezoluţia sa din 26 octombrie 2006 privind aplicarea Directivei 96/71/CE 
privind detaşarea lucrătorilor4,

– având în vedere Convenţia OIM privind lucrătorii migranţi (dispoziţii suplimentare), 
adoptată în 1975,

– având în vedere Convenţia OIM privind agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, 
adoptată în 1997,

  
1 JO L 175, 10.7.1999, p. 43.
2 JO C 292 E, 1.12.2006, p. 131.
3 JO L 18, 21.1.1997, p. 1.
4 JO C 313 E, 20.12.2006, p. 452. 
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– având în vedere Agenda de lucru OIM privind munca decentă,

– 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),

– având în vedere Directiva 75/117/CEE a Consiliului din 10 februarie 1975 privind 
apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la aplicarea principiului egalităţii de 
remunerare între bărbaţi şi femei1,

– având în vedere Directiva 76/207/CEE a Consiliului din 9 februarie 1976 privind punerea 
în aplicare a principiului tratamentului egal între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte 
accesul la locuri de muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi condiţiile 
de muncă2,

– având în vedere Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind 
introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii la locul de 
muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea 
directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]3,

– având în vedere Directiva 94/33/CE a Consiliului din 22 iunie 1994 privind protecţia 
tinerilor la locul de muncă4,

– având în vedere Directiva 94/45/CE a Consiliului din 22 septembrie 1994 privind 
instituirea unui comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare şi 
consultare a lucrătorilor în întreprinderile şi grupurile de întreprinderi de dimensiune 
comunitară5,

– având în vedere Directiva 2002/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 
septembrie 20026 de modificare a Directivei 76/207/CE a Consiliului privind punerea în 
aplicare a principiului tratamentului egal pentru bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte 
accesul la locuri de muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi condiţiile 
de muncă,

– având în vedere Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind acordul-
cadru cu privire la munca pe fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP şi CES -
Anexă: Acordul-cadru privind munca pe fracţiune de normă7,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A6-
0000/2007),

  
1 JO L 45, 19.2.1975, p. 19.
2 JO L 39, 14.2.1976, p. 40.
3 JO L 348, 28.11.1992, p. 1.
4 JO L 216, 20.8.1994, p. 12.
5 JO L 254, 30.9.1994, p. 64.
6 JO L 269, 5.10.2002, p. 15.
7 JO L 14, 20.1.1998, p. 9.
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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 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 asemenea, de uşurinţa găsirii unui nou loc de muncă;

B. întrucât flexisecuritatea, prin urmare, ar trebui văzută ca un model social european 
puternic, care stimulează un mediu de afaceri şi forţe de muncă competitive şi adaptabile;

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, create prin investiţii în cercetare şi 
dezvoltare şi prin învăţare continuă, ceea ce ar genera o piaţă a muncii dinamică;

D. întrucât o economie de vârf, inovatoare şi bazată pe cunoaştere ar trebui să aibă ca valoare 
supremă competitivitatea şi, pentru a atinge acest obiectiv, este necesar un grad ridicat de 
ocupare a forţei de muncă pe termen lung şi o forţă de muncă foarte motivată şi de înaltă 
calificare;

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

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, în special în domenii de 
competenţa UE; 

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 persoanele cu handicap; 

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

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) 
reprezintă un pas important spre o dezbatere mai echilibrată privind flexisecuritatea,

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

2. subliniază totuşi faptul că flexisecuritatea este o strategie politică pentru reformarea pieţei 
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muncii şi că, în această calitate, trebuie să fie cuprinzătoare, incluzând toate faţetele 
existente ale politicilor de ocuparea forţei de muncă şi sociale, atât la nivel naţional, cât şi 
la nivelul UE;  

3. subliniază faptul că strategia europeană pentru flexisecuritate ar trebui să acorde o mai 
mare atenţie cerinţelor economiei moderne, tipului de forţă de muncă de care firmele au 
nevoie pentru a reuşi şi obstacolelor principale;

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 a fi propus o 
compensare a creşterii flexibilităţii nu poate decât să producă o mai mare nesiguranţă; 

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; nu este de acord cu 
distincţia pe care Comisia o face între persoanele din interiorul şi din exteriorul pieţei 
muncii;

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 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 ocuparea forţei de muncă;

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; reaminteşte faptul că legislaţia europeană este complementară 
normelor naţionale în domeniul pieţei muncii şi este un element important de garantare a 
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drepturilor lucrătorilor; 

8. solicită, în acest context, adoptarea directivei privind munca temporară şi portabilitatea 
drepturilor la pensie suplimentară, revizuirea rapidă a directivei privind timpul de lucru1 şi 
a directivei privind comitetul european de întreprindere2, cât şi o mai bună punere în 
aplicare a directivei privind detaşarea lucrătorilor;

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 sindicatelor 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;

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 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;

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 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;  

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;

13. subliniază faptul că lupta împotriva segmentării pieţei muncii va include garantarea 

  
1 JO L 307, 13.12.1993, p. 18.
2 JO L 254, 30.9.1994, p. 64.
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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; 

14. subliniază necesitatea introducerii unor politici care să împiedice acumularea periodică de 
contracte atipice;

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; 

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;

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, ajutorul pentru dezvoltare 
regională şi politicile active în domeniul pieţei muncii; 

18. are convingerea că încurajarea relaţiilor de serviciu stabile, caracterizate de un înalt grad 
de încredere, este importantă;

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 să încurajeze deschiderea spre schimbare, prin atenuarea pierderilor de venit 
şi prin oferirea unor posibilităţi de educaţie;

20. subliniază necesitatea facilitării mobilităţii prin dezvoltarea unor căi de mobilitate 
ascendentă pentru a simplifica trecerea lucrătorilor la locuri de muncă mai sigure, mai 
stabile şi de o mai înaltă calificare şi prin promovarea recunoaşterii competenţelor şi 
calificărilor dobândite pe perioada educaţiei formale şi a învăţării non-formale şi 
informale1;

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 Comunicarea Comisiei privind viitorul demografic al Europei;

  
1 Educaţia non-formală ţine de activităţile educaţionale organizate şi susţinute care nu corespund exact definiţiei 
educaţiei formale. Învăţarea informală ţine de activităţile dinafara educaţiei formale şi non-formale, cu un grad 
de organizare scăzut, cum ar fi studiul individual. Educaţia formală reprezintă sistemul de educaţie standard din 
fiecare ţară. A se vedea [SEC(2006) 639]
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22. subliniază necesitatea ca partenerii sociali să negocieze dispoziţii referitoare la timpul de 
lucru care să fie suficient de flexibile pentru a răspunde nevoilor angajatorilor şi 
angajaţilor şi pentru a permite concilierea vieţii profesionale cu cea de familie; 

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;

24. reaminteşte statelor membre că, pentru a traduce flexisecuritatea printr-un procentaj mai 
ridicat al ocupării forţei de muncă, trebuie să existe un mediu macroeconomic de sprijin şi 
strategia pentru flexisecuritate trebuie să includă o coordonare îmbunătăţită a politicilor 
macroeconomice şi a cheltuielilor publice în scopul unei creşteri inteligente, cu o 
modificare a cheltuielilor în conformitate cu priorităţile de la Lisabona;

25. invită Banca Centrală Europeană să încurajeze investiţiile în reforme structurale, învăţare 
continuă şi cercetare şi dezvoltare;

26. reaminteşte Comisiei necesitatea de a acorda Parlamentului timpul necesar, în niciun caz 
mai puţin de cinci luni, pentru a-şi îndeplini rolul consultativ;

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 20071;

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 orientărilor privind ocuparea forţei de muncă prin includerea principiilor 
comune ale flexisecurităţii 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 optimă a acestor politici;

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; în plus, invită cele două instituţii menţionate mai sus să redacteze 
împreună cu Parlamentul o viziune pentru viitorul social al Europei, promovând, printr-o 
abordare echilibrată, reforme şi adaptări la flexisecuritate, globalizare, restructurare 
industrială, inovaţii tehnologice, demografie şi migrare; 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 

  
1 Texte adoptate, P6_TA(2007)0062.
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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;

30. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, 
Comitetului pentru protecţia socială, Comitetului european pentru ocuparea forţei de 
muncă, guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale ţărilor candidate.
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EXPLANATORY STATEMENT

1. The Commission, following its report on the Modernisation of Labour Law, published in 
July 20071 its communication on the pathways of flexicurity on the basis of the 
recommendations of its expert group2. Closely linked to the debate on labour law, the 
debate on flexicurity is also very timely given that the welfare systems of the Member 
States of the European Union face challenges due to the progressive integration of world 
and European economies, high unemployment, the ageing of European society, the pace 
of technological change and the increasing role of women in the labour market. However, 
only an EU based on economic and social cohesion that defends its common values can be 
strong enough to defend its interests and preserve and enhance the values associated with
the European social model – equality, solidarity, individual rights and responsibilities, 
non-discrimination and redistribution with access for all citizens to high-quality public 
services - and the high social standards already achieved.

2. European integration has always progressed via the combination of European legislation 
and reforms on the national, regional and local levels. The European framework offers an 
inestimable opportunity to frame national legislation and the evolution of the Internal 
Market. The EU acquis in the social field on one hand and the Open Method of 
Coordination together with the National Reform Programs on the other have created the 
framework for the coordination of Member States' social policies. The flexicurity debate 
can be part of this framework and the different parts of the reforms for the pathways will 
have to be carried through at the most appropriate level. Although no one-size-fits-all 
solution can achieved due to the differing characteristics of the European Member States 
labour markets and social policies, our internal market also created and continues to create 
common challenges that can best be best tackled at the EU level. The role of the EU, 
while respecting the competence of the Member States, is not simply to be a platform of 
exchange of best practice, but also to frame the debate by agreeing legislation, guidelines 
and benchmarks, for implementation at Member States level.

3. As several studies have indicated, flexicurity models can only function in an environment 
which fosters trust. It is crucial to reflect upon the consequences for all stakeholders 
including employers, employees and the society at large. People will accept recurring 
change if they have guarantees and compensating mechanisms. This involves the 
empowerment of individuals to make choices over their lives without facing major risks 
for their carriers/pensions. This involves strengthened social protection and labour market 
systems, a quality social infrastructure and core rights with developed consultation 
processes. To foster this trust there are several 'pathways' which Member States could 
follow, but this can only function if they are embedded in a substantial European 
framework which cares for a core of social and employment rights for all (potential) 
workers.

4. A strong European framework with the full participation of the social partners on national, 
sectoral and European level is an absolute precondition to allow Member States to 

  
1 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of Regions entitled 'Towards Common Principles of Flexicurity: More and 
Better Jobs through flexibility and security. COM(2007) 0359.
2 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
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implement flexicurity pathways based on trust. This means that European social partners, 
along with their national counterparts, need to play a leading role in designing the 
necessary European legislative framework which would provide European businesses and 
workers with the guarantees needed for their flexibility and security. Flexicurity is about 
enhancing Social Europe, which in turn enhances the productivity and the competitiveness 
of our companies. The European Social Model, including highly competitive businesses 
and a highly-skilled adaptable workforce, should be constructed simultaneously at the 
national and the European levels by bringing closer and harmonising European legislation 
in the economic, employment, social and environmental fields.

5. Not only does the EU need to quickly reform its institutional setup to be more effective, it 
must provide policies to its citizens and businesses which mitigate the side effects of 
increased competition and market opening which sometimes create new types of risk for 
both employers and employees. Flexicurity has been proposed as a way of more evenly 
distributing these risks but the debate over it has been clouded by prejudice and suspicion.
Member States which implemented comprehensive flexicurity policies (Nordic and The 
Netherlands), it is a well-functioning and widely supported approach to reconciling the 
objectives of a dynamic economy and a secure workforce. At European level, there are 
widespread fears that the term has been hijacked to provide cover for what is essentially a 
deregulatory drive, giving priority to the needs of employers over those of employees.

6. Therefore the starting point of the debate should be a clear and unambiguous definition of 
flexicurity. There are various models of flexicurity in Europe, combining to different 
degrees internal flexibility and security within enterprises, and external flexibility and 
security in accordance with the Member States' historical pasts, legal traditions, economic 
situations, public finances and industrial relations systems. However, they are based on 
common principles of solidarity, equity, rights and responsibilities. Thus flexibility and 
security requirements are not contradictory but rather mutually reinforcing. Therefore, the 
combination of these two should be seen as an opportunity. Flexicurity combines the 
ability firms and workers to adapt with a high level of social protection, social security 
and unemployment benefits, health and safety protection, active labour market policies 
and life long learning and vocational training opportunities. This is supported by recurrent 
and effective collective bargaining taking place in a tri-partite structure with strong and 
representative social partners as well as broad welfare provisions and universal access to 
good quality services such as childcare and care for other dependents. In this respect, the 
definition of flexicurity in the Commission's Green Paper on labour law and its 
Communication on Flexicurity is too narrow and is not adequately policy-oriented.

7. The basic assumption by the Commission that the risks and benefits need to be spread 
among workers with protected contracts and those who do not have such contracts 
(insiders and outsiders) is regrettable. Segmentation of the labour can be ended only if the 
social partners, both employers and employees agree on the balance of rights and 
obligations. It is therefore crucial to include the social partners in the debate on flexicurity 
and this should have been done earlier. Although the Commission supports strong social 
partnership in principle, the communication does not specify a strategy for promoting and 
strengthening social partnership on the European and national levels. Moreover, the 
Commission's claim that strict employment protection creates unemployment is not 
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supported by the OECD's 2006 Employment Outlook1 report which claims that 
employment protection legislation has no influence on the total employment rate. Thus 
new-comers or returnees to the labour-market need stepping-stone jobs for easier access, 
but these need to include a core of rights which protect these workers from unfair 
treatment. In this respect, the Commission did not adequately explain what it meant by 
'sufficient' flexibility in recruitment.

8. There is a need for a clear division of labour between the EU and the Member States; what 
needs to be done on the European level and what on the national one. The Commission's 
communication can be complemented by exposing the role of the European Union in the 
flexicurity policy-making process. Key European legislation whose adoption or revision is 
lagging behind is not mentioned. Directives such as Working Time, Temporary Agency, 
Posting of Workers and the European Works Council and information and consultation of 
workers need to guarantee and raise protection to employees across the EU in order to 
enhance their trust and to balance the risks associated with the pressures of enhanced 
competition, restructuring and labour market flexibility. This is part of the flexicurity 
pathways as are the numerous agreements concluded by the European social partners on 
fixed-term work, parental leave, part-time work and teleworking.

9. Moreover, social dialogue and collective bargaining on the European level needs to be 
encouraged given the progressive integration of European economies and labour markets.
(deleted because it has been discussed with them) The Flexicurity principles cannot be 
concluded without a formal input of the social partners in fixing rights and responsibilities 
of employers and employees. Social Partners should be convened at all levels (European, 
national, sectoral, regional and local) to discuss how to enhance the flexibility and security 
both internally and externally.

10. On the national level, the common principles agreed between the Member States need to 
be implemented via the Lisbon strategy and therefore need to be included in the revised 
European Employment Guidelines as they represent the framework to be implemented by 
the Member States through their National Reform Programmes.

11. The Commission communication mentions the need to guarantee a 'basic level of job 
protection'. This means that any form of employment, whether non-standard or otherwise, 
should carry with it a core of rights regardless of the specific employment status, which 
should include: equal treatment, workers' health and safety protection and provisions on 
working time, freedom of association and representation, collective bargaining, collective 
action, and access to training as well as the protection of acquired rights; Any reform of 
national labour law should be carried out in the framework of these core rights.

12. Higher investment into lifelong learning and vocational training and the better recognition 
of formal, non-formal and informal learning are preconditions of any flexicurity policy.
The fourth European working conditions surveys (2005)2 show that there is no 
improvement in the levels of training in companies. There are also significant differences 
in the level of access to training between Member States, between low and high skilled 
workers, between workers with secure and those with precarious contracts, and between 

  
1 http://www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html
2 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm
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those with solid basic education and those who did not benefit of secondary/university 
education. Therefore new incentives are needed in order to raise levels in the future.

13. Important to emphasise is the impact of flexicurity on gender issues and equal 
opportunities. Flexible labour market arrangements have greater impact on disadvantaged 
groups such as women, migrant, younger, older workers and those living with a disability, 
hence the importance of introducing core rights for all workers and stronger social and 
labour market inclusion policies.

14. Macroeconomic policies should encourage investment into active labour market policies 
and enhanced partnership with employers training and lifelong learning programmes for 
an adaptable workforce. It is important that all initiatives need to be negotiated with the 
social partners and need to be financially sustainable. If a Member State decides to take 
over from companies the risks associated with restructuring by introducing less stringent 
employment protection, companies should in exchange commit to invest more into 
workers via training and lifelong learning as well as investing more into R&D in order 
develop the workplace, improve working methods and the work environment and develop 
new technologies to keep the company competitive. This should be done in close 
consultation between management and workers.

15. Unemployment still remains high in Europe, and more needs to be done both by the 
Member States and by the European Union to change the situation. There can be 
employment for all if the right reforms and investments are made by the private and the 
public sectors. Europe needs to invest more in lifelong learning as well as in research and 
development to meet the challenges of the 21st century.


