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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de 
ocupare a forței de muncă ale statelor membre
(COM(2007)0803 PARTEA V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007)0803) PARTEA 
V,

– având în vedere articolul 128 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost 
consultat de către Consiliu (C6-0031/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, al Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, precum și cel al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea 
între sexe (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în 
mod substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul1
Considerentul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Analiza Programelor naționale de 
reformă ale statelor membre, incluse în 
Raportul anual de progres al Comisiei și în 
proiectul de Raport comun privind 
ocuparea forței de muncă, demonstrează că 
statele membre ar trebui să continue să 

(2) Analiza Programelor naționale de 
reformă ale statelor membre, incluse în 
Raportul anual de progres al Comisiei și în 
proiectul de Raport comun privind 
ocuparea forței de muncă, demonstrează că 
statele membre ar trebui să continue să 
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realizeze toate eforturile pentru a aborda 
următoarele domenii prioritare:

realizeze toate eforturile pentru a îndeplini 
obiectivele de ocupare integrală a forței 
de muncă, calitate a locurilor de muncă și 
coeziune socială și pentru a aborda 
următoarele domenii prioritare:

- atragerea și menținerea pe piața muncii a 
unui număr sporit de persoane, creșterea 
ofertei de forță de muncă și modernizarea 
sistemelor de protecție socială,

- atragerea și menținerea pe o piață a 
muncii de calitate a unui număr sporit de 
persoane, creșterea ofertei de forță de 
muncă și modernizarea sistemelor de 
protecție socială,

- îmbunătățirea adaptabilității forței de 
muncă și întreprinderilor și

- îmbunătățirea adaptabilității și a 
siguranței forței de muncă și 
întreprinderilor și

- creșterea investiției în capitalul uman prin 
îmbunătățirea educației și a competențelor. - creșterea investiției în capitalul uman prin 

îmbunătățirea educației și a competențelor.

Justificare

This amendment introduces a reference to the overarching objectives of the guidelines, 
namely full employment, job quality and social cohesion. The reference to the quality of 
employment and the addition of the concept of security correspond to a balanced "flexicurity" 
approach. This is in line with the Joint Analysis Report of the European social partners on the 
key challenges facing Europe's labour markets (18 October 2007), the European Parliament 
report on flexicurity of 29 November 2007 and the EPSCO Council Conclusions of 5/6 
December 2007 on common principles of flexicurity.

Amendamentul 2
Considerentul 6

Text propus de Comisie Amendament

(6) Având în vedere caracterul integrat al 
pachetului de orientări, statele membre ar 
trebui să aplice în întregime Orientările 
generale de politică economică.

(6) Având în vedere caracterul integrat al 
pachetului de orientări, statele membre ar 
trebui să țină seama în întregime de 
orientările privind ocuparea forței de 
muncă la aplicarea Orientărilor generale 
de politică economică.

Justificare

It follows from the integrated nature of the guidelines that the Council decision on the 
employment guidelines should stress the fact that Member States should take into account the 
employment guidelines when implementing the broad economic guidelines.
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Amendamentul 3
Articolul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

În punerea în aplicare a orientărilor, 
statele membre:
- țin seama de cerințele privind 
promovarea unui nivel ridicat al ocupării 
forței de muncă, garantarea unei protecții 
sociale corespunzătoare, combaterea 
excluziunii sociale, precum și de cerințele 
privind un nivel ridicat de educație, de 
formare profesională și de protecție a 
sănătății umane și
- au ca obiectiv lupta împotriva 
discriminării bazate pe sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală.
Statele membre asigură interacțiunea 
consolidată între orientări și metoda 
deschisă de coordonare în domeniile 
protecției sociale și incluziunii sociale.

Justificare

These clauses are based on the new social clauses included in the Reform Treaty. In order to 
strengthen the social dimension of the renewed Lisbon Strategy, it is also essential to call 
upon the Member States to strengthen the interaction between the guidelines and the open 
method of coordination on social protection and social inclusion. For reasons of visibility, it 
is important to introduce these clauses in the Council decision.

Amendamentul 4
Anexă - alineat după orientarea 17

Text propus de Comisie Amendament

Pentru atingerea acestor obiective, acțiunea 
ar trebui să se concentreze asupra 
următoarelor priorități:

Pentru atingerea acestor obiective, acțiunea 
ar trebui să se concentreze asupra 
următoarelor priorități:

- atragerea și menținerea pe piața muncii a 
unui număr sporit de persoane, creșterea 
ofertei de forță de muncă și modernizarea 

- atragerea și menținerea pe o piață a
muncii de calitate a unui număr sporit de 
persoane, creșterea ofertei de forță de 
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sistemelor de protecție socială, muncă și modernizarea sistemelor de 
protecție socială,

- îmbunătățirea adaptabilității forței de 
muncă și întreprinderilor și

- îmbunătățirea adaptabilității și a 
siguranței forței de muncă și 
întreprinderilor și

- creșterea investiției în capitalul uman prin 
îmbunătățirea educației și a competențelor.

- creșterea investiției în capitalul uman prin 
îmbunătățirea educației și a competențelor.

Justificare

Acest amendament este consecvent cu amendamentul 1.

Amendamentul 5
Anexă - secțiunea 1 - titlu

Text propus de Comisie Amendament

1. Atragerea și menținerea pe piața muncii 
a unui număr sporit de persoane, creșterea 
ofertei de forță de muncă și modernizarea 
sistemelor de protecție socială

1. - atragerea și menținerea pe o piață a
muncii de calitate a unui număr sporit de 
persoane, creșterea ofertei de forță de 
muncă și modernizarea sistemelor de 
protecție socială,

Justificare

Acest amendament este consecvent cu amendamentul 1.

Amendamentul 6
Anexă - secțiunea 1 - orientarea 19a (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

asigură incluziunea socială activă a 
tuturor persoanelor și luptă împotriva 
sărăciei și a excluziunii sociale prin 
combinarea ajutorului pentru venit, la un 
nivel suficient pentru ca oamenii să ducă 
o viață decentă, cu o legătură cu piața 
forței de muncă, prin intermediul 
oportunităților de angajare sau a formării 
profesionale și prin îmbunătățirea 
accesului la servicii sociale de sprijin.



PR\706502RO.doc 9/15 PE400.670v01-00

RO

Justificare

This amendment ensures a better integration of active inclusion in the employment guidelines.
It highlights the three major components of active inclusion: the combination of adequate 
income support with labour market opportunities and better access to quality social services.
Whereas progress made on active inclusion is analysed under the OMC social protection and 
social inclusion, active inclusion also contributes to the renewed Lisbon strategy. This 
amendment is consistent with the call to strengthen the interaction between the guidelines and 
the OMC social protection and social inclusion.

Amendamentul 7
Anexă - secțiunea 2 - titlu

Text propus de Comisie Amendament

2. Îmbunătățirea capacității de adaptare a 
lucrătorilor și a întreprinderilor

2. Îmbunătățirea capacității de adaptare și a 
siguranței lucrătorilor și a întreprinderilor

Justificare

Acest amendament este consecvent cu amendamentul 1.

Amendamentul 8
Anexă - secțiunea 2 - orientarea 21

Text propus de Comisie Amendament

Favorizarea flexibilității în armonie cu 
siguranța locului de muncă și reducerea 
segmentării pieței muncii, ținându-se 
seama în mod corespunzător de rolul 
partenerilor sociali, prin următoarele 
acțiuni:

Favorizarea flexibilității prin armonizarea 
cu siguranța locului de muncă și reducerea 
segmentării pieței muncii, ținându-se 
seama în mod corespunzător de rolul 
partenerilor sociali și luând în considerare 
următoarele patru componente-cheie:

- condiții contractuale flexibile și fiabile, 
prin legi, acorduri colective și organizare 
moderne în domeniul muncii;
- strategii cuprinzătoare de învățare pe tot 
parcursul vieții pentru a asigura 
adaptabilitatea continuă și capacitatea 
lucrătorilor de a obține un loc de muncă, 
în special a celor mai vulnerabili;
- politici eficiente și active privind piața 
muncii care ajută populația să facă față 
schimbărilor rapide, reduc perioadele de 
șomaj și facilitează perioadele de tranziție 
până la găsirea unui loc de muncă;
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- sisteme moderne de asigurări sociale, 
care asigură sprijin financiar 
corespunzător, încurajează ocuparea 
forței de muncă și înlesnesc mobilitatea 
pe piața forței de muncă.
Acestea mai cuprind:

- adaptarea legislației referitoare la 
ocuparea forței de muncă, reexaminarea, 
după caz, a diferitelor condiții contractuale 
și a dispozițiilor referitoare la timpul de 
lucru,

- adaptarea legislației referitoare la 
ocuparea forței de muncă, reexaminarea, 
după caz, a diferitelor condiții contractuale 
și a dispozițiilor referitoare la timpul de 
lucru și consolidarea drepturilor 
lucrătorilor, indiferent de statutul lor 
profesional,

- abordarea problemei muncii nedeclarate, - abordarea problemei muncii nedeclarate,

- anticiparea mai exactă și gestionarea într-
o abordare pozitivă a schimbărilor, cum ar 
fi restructurările economice, inclusiv 
schimbările legate de deschiderea piețelor, 
pentru a reduce la minim costul social al 
acestora și pentru a facilita adaptarea,

- anticiparea mai exactă și gestionarea într-
o abordare pozitivă a schimbărilor, cum ar 
fi restructurările economice, inclusiv 
schimbările legate de deschiderea piețelor, 
pentru a reduce la minim costul social al 
acestora și pentru a facilita adaptarea,

- promovarea și difuzarea formelor de 
organizare a muncii inovatoare și flexibile, 
în vederea îmbunătățirii calității și 
productivității la locul de muncă, inclusiv 
sănătatea și securitatea,

- promovarea și difuzarea formelor de 
organizare a muncii inovatoare și flexibile, 
în vederea îmbunătățirii calității și 
productivității la locul de muncă, inclusiv 
sănătatea și securitatea.

- facilitarea tranzițiilor în situația 
profesională, inclusiv formarea, activitatea 
profesională independentă, crearea de 
întreprinderi și mobilitatea geografică.

Statele membre ar trebui să-și pună în 
aplicare propriile mecanisme, pe baza 
principiilor comune de flexisecuritate 
adoptate de către Consiliu.

A se vedea și orientarea integrată:
„Promovarea unei mai bune coerențe între 
politicile macroeconomice, structurale și 
cele privind ocuparea forței de muncă” (nr. 
5).

A se vedea și orientarea integrată:
„Promovarea unei mai bune coerențe între 
politicile macroeconomice, structurale și 
cele privind ocuparea forței de muncă” (nr. 
5).

Justificare

This amendment introduces a balanced "flexicurity" approach in the guidelines, which is in 
line with the Joint Analysis Report of the European social partners on the key challenges 
facing Europe's labour markets (October 2007), the European Parliament report on common 
principles on flexicurity of 29 November 2007 and the EPSCO Council Conclusions of 5/6 
December 2007 on common principles of flexicurity. It takes on board the four key 
components of flexicurity as well as the fact that Member States should develop their own 
pathways based on the common principles of flexicurity.
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Amendamentul 9
Anexă - după orientarea 24 - titlu și alineat (noi)

Text propus de Comisie Amendament

Listă de obiective și repere:
Următoarele obiective și repere au fost 
stabilite în cadrul strategiei europene 
pentru ocuparea forței de muncă:
- tuturor șomerilor li se oferă o nouă 
șansă înainte de a patra lună de șomaj, în 
cazul tinerilor, și înainte de a 
douăsprezecea lună de șomaj, în cazul 
adulților, sub forma unei formări, a unei 
reconversii profesionale, a unei 
experiențe profesionale, a unui loc de 
muncă sau a oricărei alte măsuri capabile 
să favorizeze integrarea lor profesională, 
combinată, după caz, cu o asistență 
permanentă în ceea ce privește căutarea 
unui loc de muncă;
- până în 2010, 25 % din șomerii de lungă 
durată ar trebui să participe la un 
program de măsuri active, sub forma unei 
formări, reconversii, experiențe 
profesionale sau a oricărei alte măsuri 
capabile să favorizeze integrarea 
profesională, având drept obiectiv 
atingerea mediei înregistrate de cele trei 
state membre cele mai avansate;
- în întreaga Uniune Europeană, 
persoanele care caută un loc de muncă ar 
trebui să poată consulta toate ofertele de 
muncă difuzate de către serviciile de 
ocupare a forței de muncă din statele 
membre;
- creșterea cu cinci ani, la nivel 
comunitar, a vârstei medii efective de 
pensionare (estimată la 59,9 ani în 2001) 
până în anul 2010;
- oferirea unor servicii de îngrijire a 
copiilor pentru cel puțin 90 % din copiii 
între trei ani și vârsta școlarității 
obligatorii și pentru cel puțin 33 % din 
copiii sub trei ani, până în 2010;
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- reducerea ratei medii a abandonului 
școlar la 10 % la nivelul UE,
- proporția persoanelor cu vârsta de 22 
ani care au încheiat ciclul de învățământ 
secundar superior ar trebui să atingă cel 
puțin 85 % în Uniunea Europeană până 
în anul 2010,
- cel puțin 12,5 % în medie din populația 
activă (grupul de vârstă între 25 și 64 ani) 
ar trebui să participe la formarea pe tot
parcursul vieții.

Or. ro

Justificare

For reasons of visibility, the targets and benchmarks in the framework of the European 
Employment Strategy should remain enlisted as an annex to the guidelines.
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EXPUNERE DE MOTIVE

In its strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs of 11 December 
2007, the Commission concludes that the Lisbon Strategy for Growth and Jobs is working. It 
proposes to the Spring Council 2008 to reaffirm the current guidelines for growth and jobs, 
including the employment guidelines, for the next cycle 2008-2010 and to focus on 
strengthening their implementation in Member States' National Reform Programmes.  

Your draftswoman shares the view that the renewed Lisbon Strategy is beginning to deliver 
results. According to the European Commission's latest economic forecasts, GDP growth in 
the EU has risen from 1,8 % in 2005 and is expected to increase to 2,9% in 2007 and to 2,4% 
in 2008. In 2007, 3.6 million new jobs were created in the EU and 4.5 million jobs are 
expected to be created in the period 2008-2009. The employment rate is currently around 65% 
of the total working-age population and is expected to move above 66% in 2009, whereas the 
unemployment rate is expected to move from 8.9% in 2005 to 7.3% in 2007 and 7.1% in 
2008. However, following the recent turbulences on the financial markets in the US and - to a 
somewhat lesser extent - in the EU, the estimated EU growth figures may have to be slightly 
moderated. Therefore, the EU needs to enhance its efforts to reinforce the so called 
knowledge triangle (research, education and innovation) at the heart of the Lisbon Strategy in 
order to create a growth dynamic of its own.

Moreover, your draftswoman is of the opinion that the renewed Lisbon Strategy is not 
delivering for all European citizens. Particular attention needs to be drawn to the fact that 6 
million young people in the EU currently leave school early. That's 15% of all young people
between 18 and 24. In 2006, youth unemployment represented 40% of total unemployment in 
the EU. Furthermore, 2006 unemployment rates were almost twice as high for non-EU 
nationals as for EU nationals. People with the lowest incomes are also hit: 78 million people -
or 16 % of the total EU population - are poor or are at risk-of-poverty. The fact that there are 
14 million working poor in the EU also shows that the Lisbon Strategy for growth and jobs is 
not delivering on social inclusion.

Furthermore, the renewed Lisbon Strategy may have delivered more jobs but not always 
better jobs. Recent EUROSTAT figures show that the amount of fixed-term contracts and 
part-time employment in the EU as a whole has not decreased but that it is still gradually 
increasing. Whereas the amount of persons employed part-time moved from 16.2% to 18.1% 
between 2000 and 2006, the share of employees with a contract of limited duration has grown 
from 12,3% to 14.4%. Even more importantly, the share of involuntary fixed-term contracts in 
the EU between 2000-2005 has also increased to reach 7,5% for women and 6,7% for men. In 
2005, almost a third of women and men employees aged under 30 had fixed-term contracts 
and around 40% of these were employed in fixed-term jobs involuntarily. Furthermore, 
EUROSTAT estimates point out that public expenditure on active labour market policy 
measures has slightly decreased over the last few years: for the EU -15 from 0,701% of GDP 
in 2003 to 0,64% in 2004 and 0,544% in 2005 and for the entire EU from 0,62% in 2004 to 
0,525% in 2005. These figures show that Member States are currently not working towards a 
balanced "flexicurity" approach.
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Your draftswoman strongly supports the request of the European Spring Council 2007 that the 
common social objectives of Member States should be better taken into account within the 
Lisbon agenda, in order to ensure the continuing support for European integration by the 
Union's citizens. The European Spring Council also stressed the need to fight poverty and 
social exclusion, especially child poverty, and to give all children equal opportunities, in order 
to strengthen social cohesion. Given the fact that the current Lisbon Strategy is not delivering 
on social inclusion, your draftswoman recommends reorienting the current Lisbon strategy on 
Growth and Jobs towards a strategy based on growth, jobs and inclusion. In this respect, she 
would like to refer to the commitment of the European Council of 15 and 16 June 2006 
adopting the renewed EU Sustainable Development Strategy to make use of synergies 
between the Lisbon Strategy for growth and jobs and the EU Sustainable Development 
Strategy. These two strategies recognise that economic, social and environmental objectives 
can reinforce each other and should advance together. One of the key challenges of the EU 
Sustainable Development Strategy is the creation of a socially inclusive society whereby 
operational objectives and targets are put forward in order to reduce the number of people at 
risk of poverty and social exclusion, to significantly increase the labour market participation 
of women, older workers and migrants and to promote increased employment of young 
people. In line with the renewed EU Sustainable Development Strategy and the Council 
conclusions of 2007 on the Lisbon agenda, your draftswomen is of the opinion that it is 
essential to promote the adoption of common social standards at EU level as well as better 
implementation of the existing ones, to raise efforts to tackle work-in-poverty and to establish 
a link between the integrated guidelines on the one hand and the open method of coordination 
on social protection and social inclusion on the other hand. The introduction of new 
commitments within the guidelines allows strengthening the social dimension of the renewed 
Lisbon Strategy.  

In order to ensure that the renewed Lisbon Strategy would not only deliver more jobs but also 
better jobs, this report strongly recommends integrating a balanced "flexicurity" approach in 
the employment guidelines themselves. This report builds on the report of the European 
Parliament prepared by Ole Christensen and adopted in plenary on 29 November 2007 which 
proposed to the European Council to adopt a balanced set of common principles based on the 
creation of quality of employment and the strengthening of the values of the European social 
model. It also takes into account the conclusions of the EPSCO Council of 5-6 December 
2007 in which a number of common principles of flexicurity were adopted. In line with the 
recommendations of the social partners and the report of the European Parliament, the 
Council expressly recognised the importance of a solid, integrated and balanced "flexicurity" 
approach. Your draftswoman also welcomes the fact that the EPSCO Council invited the 
Commission to take the necessary steps to secure favourable conditions for a balanced 
implementation of the flexicurity approach by Member States and to launch a public initiative 
in close cooperation with the European social partners in order to facilitate the ownership of 
the principles by the relevant stakeholders on the labour market, and to raise the awareness of 
citizens of flexicurity, its underlying logic, its main elements and its implications.

Your draftswoman would like to stress the crucial importance of partnerships between 
governments at local, regional and national level, national parliaments, social partners and 
civil society in the implementation of the employment guidelines. A better involvement of all 
stakeholders will improve the results of the employment strategy and enhance the public 
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debate.

Your draftswoman expresses her disappointment over the fact that the Lisbon Community 
Programme 2008-2010 contains only limited concrete commitments in the social field.
Therefore, she urges the Commission to adopt an ambitious renewed Social Agenda by mid-
2008 which should form an integrative and important part of the Lisbon Strategy. The 
renewed social agenda should not only cover education, migration and demographic 
evolutions and help to address the skills gap, but should also contain clear commitments to 
strengthen the European Social Acquis in order to improve the quality of employment and to 
fight social exclusion, discrimination and poverty.  

In the light of the above, your draftswoman concludes that the current employment guidelines 
do not need a complete revision but rather need to be amended on very particular points.
Although she supports the amendments of the Commission to the explanatory texts of the 
Employment guidelines, your draftswoman also calls for the revision of the guidelines 
themselves in order to increase the visibility of the needed changes. The proposed list of 
amendments to the employment guidelines relates in particular to strengthening the social 
dimension of the Lisbon strategy (and the visibility thereof), to the quality of employment in 
the guidelines through the introduction of a balanced flexicurity approach and to the 
introduction of a clause on active inclusion. Your draftswoman welcomes the fact that the 
European Commission includes the targets and benchmarks in the framework of the European 
Employment Strategy in the explanatory texts. For reasons of visibility, she recommends 
however that these targets and benchmarks also remain enlisted as an annex to the guidelines.
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