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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind Planul de acțiune european privind mobilitatea locurilor de muncă (2007-2010)
(2008/2098(INI))

Parlamentul European

– având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 18,
136, 145, 149 şi 150,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 decembrie 2007 intitulată "Mobilitatea, un 
instrument pentru locuri de muncă mai multe şi mai bune: Planul de Acţiune European 
privind mobilitatea locurilor de muncă (2007-2010)" (COM(2007)0773),

– având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 
septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale1,

– având în vedere Directiva 2004/38/CE din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă 
circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii 
familiilor acestora2,

– având în vedere Decizia 2241/2004/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 
decembrie 2004 de instituire a unui cadru comunitar unic pentru transparența calificărilor 
și competențelor (Europass)3,

– având în vedere Regulamentul (CEE) nr.1408/71 din 14 iunie 1971 privind aplicarea 
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora 
care se deplasează în cadrul Comunităţii4,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 iunie 2007 intitulată „ Către principii 
comune ale flexisecurităţii: Locuri de muncă mai numeroase şi mai bune prin flexibilitate 
şi securitate”(COM (2007)0359,

– având în vedere Raportul final din 25 ianuarie 2007 privind implementarea Planului de 
acţiune al Comisiei pentru aptitudini si mobilitate (COM (2007)0024),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 februarie 2002 privind Planul de acţiune 
pentru aptitudini si mobilitate (COM (2002)0072),

– având în vedere studiul economic din 2007 al Organizaţiei Economică pentru Cooperare 
si Dezvoltare în special capitolul 8 „Înlăturând obstacolele din calea mobilităţii 
geografice a forţei de muncă”,

                                               
1  JO L 255,30.9.2005
2  JO L 158, 30.4.2004
3  JO L 390, 31.12.2004, p. 6
4 JO L 149, 5.7.1971, p. 2, Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1992/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 (JO L 392, 30.12.2006, p. 1)
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– având în vedere ghidul EURES pentru perioada 2007-2010 (EURES Guideline) aprobat 
in iunie 2006,

– având în vedere raportul de activitate al EURES 2004-2005 prezentat de către Comisie la 
16 martie 2007, intitulat "Spre o piaţă unică europeană a muncii: contribuţia EURES" 
(COM(2007)0116),

– având în vedere rezoluţia sa din 5 septembrie 2007, adoptată ca urmare a întrebării cu 
solicitare de răspuns oral B6-0136/2007 privind Raportul de activitate EURES 2004-
2005: Spre o piaţă unică europeană a muncii: contribuţia EURES1,

– având în vedere rezoluţia Consiliului şi a reprezentanţilor guvernelor statelor membre 
reuniţi în cadrul Consiliului  la Nisa din 14 Decembrie 2000 privind Planul de Acţiune 
asupra mobilităţii2,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi 
avizul Comisiei pentru cultură şi educaţie, al Comisiei pentru drepturile femeii şi 
egalitatea de gen, al Comisiei pentru petiţii (A6-0000/2008),

A. întrucât libera circulaţie şi şedere este un drept stabilit prin articolul 18 din Tratatul CE,
coroborat cu prevederile articolelor 149 şi 150 din TCE cu privire la dreptul la educaţie şi 
formare profesională;

B. întrucât mobilitatea la nivel european a forţei de muncă constituie unul din drepturile 
fundamentale conferit prin tratat cetăţenilor europeni şi unul din pilonii esenţiali ai 
modelului social european, precum şi una din cele mai importante modalităţi prin care pot 
fi atinse obiectivele Strategiei de la Lisabona;

C. întrucât, Comisia  a promovat înfiinţarea unui grup de experţi la nivel înalt pentru 
creşterea mobilităţii europenilor, având ca obiectiv principal identificarea măsurilor care 
pot fi luate pentru creşterea mobilităţii în rândul tinerilor, îmbunătăţirea asistenţei pentru 
mobilitate în formarea profesională, o creştere a mobilităţii artiştilor, a managerilor şi a 
voluntarilor;

D. întrucât libera circulaţie a lucrătorilor a fost şi rămâne una dintre cele patru libertăţi 
fundamentale consfinţite în tratat; întrucât pentru a garanta libera circulaţie a lucrătorilor 
au fost făcute progrese semnificative în privinţa legislaţiei comunitare, mai ales în 
chestiunea serviciilor sociale, fapt ce a facilitat circulaţia membrilor familiei în cadrul
Uniunii Europene; întrucât, deşi au fost făcute progrese în facilitarea serviciilor sociale,
au apărut o serie de alte obstacole îndeosebi de natură administrativă în calea mobilităţii 
transfrontaliere;

E. întrucât în multe din rezoluţiile sale, Parlamentul a indicat obstacolele din calea
mobilităţii şi a dreptului la rezidenţă al cetăţenilor UE în afara ţărilor de origine şi a  

                                               
1  Texte adoptate, P6_TA(2007)0376.
2 JO C 371,23.12.2000, p. 4
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propus căi de soluţionare care fac posibilă îndepărtarea acestora;

F. întrucât experienţa a arătat că identificarea obstacolelor şi avansarea unor propuneri nu au 
fost suficiente pentru a îndepărta acele bariere sau a elimina definitiv problemele care 
împiedică libera circulaţie şi mobilitatea; întrucât, în trecut, numeroase documente ale 
instituţiilor europene au reiterat aceste probleme şi au propus măsuri corective, însă 
acestea nu au fost întotdeauna implementate; 

G. întrucât Parlamentul a constatat în aceste cazuri că disponibilitatea de a implementa 
măsurile necesare nu este totdeauna pe măsura importanţei pentru cetăţean a eliminării 
barierelor administrative sau juridice din calea mobilităţii;

H. întrucât Parlamentul şi-a exprimat în numeroase ocazii opinia în această privinţă care 
afectează în mod direct viaţa cetăţenilor europeni; întrucât Parlamentul, în calitatea sa de
instituţie aleasă în mod direct şi democratic de către cetăţeni, va continua să lucreze în 
mod activ pentru rezolvarea tuturor problemelor întâlnite de cetăţean atunci când este 
vorba de exercitarea dreptului la mobilitate pe teritoriul Uniunii Europene;

1. salută iniţiativa Comisiei şi reafirmă importanţa centrală a mobilităţii atât între locuri de 
muncă diferite, cât şi între state membre sau regiuni diferite, pentru realizarea 
obiectivelor de la Lisabona; sprijină lansarea Planului de acţiune şi doreşte să fie informat 
cu privire la monitorizarea implementării acţiunilor din acesta ;

2. consideră că Uniunea Europeană trebuie să aplice conceptul mobilităţii forţei de muncă 
sub toate aspectele politicilor comunitare şi îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea pieţei 
interne, fiscalitatea, justiţia şi afacerile interne sau dreptul societăţilor; invită Comisia să 
trateze domeniul mobilităţii muncii ca o politică transversală, implicând astfel toate 
domeniile relevante ale politicilor europene şi autorităţile de la toate nivelele;  

3. consideră că Planul de acţiune al Comisiei atinge chestiunile principale legate de 
mobilitate, însă mai multe acţiuni sunt de dorit în special în ceea ce priveşte realizarea 
unei legături mai puternice între sistemele educaţionale şi piaţa muncii, precum şi în 
chestiuni precum  pregătirea pentru mobilitate prin intermediul învăţării limbilor străine;

4. consideră că o mobilitate sporită a muncii poate avea un rol decisiv în promovarea 
obiectivelor de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă consacrate prin Strategia 
de la Lisabona; este de părere că o creştere a mobilităţii europene a forţei de muncă poate 
fi răspunsul la o serie de evoluţii actuale cum sunt globalizarea economiei, îmbătrânirea 
populaţiei şi transformarea rapidă a pieţelor muncii;

5. este convins că garantarea mobilităţii muncii constituie o modalitate corespunzătoare de 
consolidare atât a dimensiunii economice cât şi sociale a Strategiei de la Lisabona, de 
atingere a obiectivelor din cadrul Agendei sociale şi de abordare a unei serii de provocări, 
printre care se regăsesc globalizarea, schimbările industriale, progresul tehnologic, 
schimbările demografice, migraţiile şi modificarea modelelor sociale şi de ocupare a 
forţei de muncă;

6. reafirmă faptul că mobilitatea muncii este un instrument cheie pentru funcţionarea 
eficientă a pieţei interne, prin intermediul obiectivelor Strategiei de la Lisabona şi a 
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principiilor adoptate în privinţa flexisecurităţii;

7. subliniază faptul că mobilitatea forţei de muncă este bazată pe principiul fundamental al 
liberei circulaţii a persoanelor în cadrul pieţei interne; 

8. constată cu îngrijorare nerespectarea în unele state membre a legislaţiei privitoare la 
libera circulaţie a forţei de muncă, îndeosebi în ceea ce priveşte lucrătorii din noile state 
membre ale Uniunii Europene; solicită o implicare mai mare a instituţiilor europene, 
îndeosebi a Parlamentului în procesul de autorizare de către statele membre ale 
perioadelor tranzitorii ce privesc accesul pe piaţa muncii a cetăţenilor din noile state 
membre, încă din primii ani de la aderare;

9. ia notă cu îngrijorare de unele iniţiative ale statelor membre de a modifica cadrul juridic
intern în privinţa imigraţiei, dar şi a liberei circulaţii a forţei de muncă de o manieră 
contrară literei şi spiritului normelor europene în vigoare; cere renunţarea imediată la 
asemenea practici şi solicită din partea statelor membre instituirea unor programe 
complexe de integrare a cetăţenilor europeni care îşi exercită dreptul la libera circulaţie 
pe teritoriul lor; 

10. invită statele membre şi Comisia să lucreze împreună la elaborarea si la implementarea 
unor programe de reintegrare pentru acei cetăţeni care se întorc în statele de origine după 
ce au muncit o perioada in alt stat membru;

11. consideră că în interiorul Uniunii Europene rămân în continuare numeroase bariere de
ordin administrativ şi legislativ în calea mobilităţii forţei de muncă, precum şi în 
chestiunea recunoaşterii reciproce a diplomelor; îşi reafirmă angajamentul pentru 
soluţionarea acestor chestiuni şi cere Comisiei supravegherea atentă a statelor membre 
care nu pun în practică legislaţia europeană din acest domeniu; 

12.  îndeamnă statele membre sa accelereze procesul implementării cadrului comun pentru 
calificări (EQF); consideră că, deşi alinierea la acest sistem de referinţă este prevăzută
pentru 2010, implementarea lui în toate statele membre ar putea reduce din obstacolele pe 
care le întâmpină lucrătorii;

13. invită Comisia să reducă obstacolele de natură legislativă şi administrativă şi subliniază 
nevoia unei îmbunătăţiri în ceea ce priveşte recunoaşterea şi acumularea drepturilor de 
securitate socială; 

14. consideră că, având în vedere noile forme ale mobilităţii este nevoie de o analiză a 
legislaţiei în vigoare cu privire la actualitatea acestor prevederi şi modurile de adaptare la 
noile condiţii de pe piaţa europeană a muncii; consideră în acelaşi timp că trebuie 
efectuată o analiză a implementării efective în toate statele membre a actelor comunitare
privind libera circulaţie a muncii şi a dreptului la rezidenţă al lucrătorilor şi familiilor lor;

15. doreşte să readucă în discuţie problema sistemului de asigurări sociale şi faptul că
mobilitatea forţei de muncă poate, în unele cazuri, să ducă la pierderea de avantaje 
sociale; de aceea sprijină Comisia în demersul său de a elabora noi instrumente legislative 
care să fie mai bine adaptate nevoilor pieţei muncii şi doreşte să fie informat despre 
rezultatele la care se va ajunge în urma consultării tuturor celor implicaţi;
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16. sprijină propunerea de a îmbunătăţi schimburile de informaţii dintre autorităţile naţionale, 
precum şi cea privind versiunea electronică a card-ului de asigurare de sănătate european; 
solicită mai multe informaţii referitoare la această iniţiativă şi la modul în care poate 
contribui la creşterea mobilităţii muncii; solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a 
avea în curând un card unic european care să cuprindă totalitatea informaţiilor referitoare 
la contribuţiile plătite şi drepturile sociale ale individului din toate statele membre în care 
a fost desfăşurată activitatea profesională;

17. sprijină acţiunile reţelei TRESS şi solicită ca aceasta să investigheze în continuare 
diferitele modele de mobilitate în perspectiva unei adaptări a legislaţiei comunitare; 
solicită Comisiei să includă în această reţea cât mai mulţi angajatori, întrucât de multe ori 
aceştia sunt cei care sprijină lucrătorii în chestiunile legate de îndeplinirea condiţiilor 
legale privind asigurările sociale sau în obţinerea unor documente necesare angajării; 
subliniază faptul că este nevoie ca bazele de date cuprinse în EURES să fie cât mai 
simplu de accesat şi actualizate în mod periodic;  

18. sprijină în continuare contribuţia reţelei EURES la facilitarea mobilităţii lucrătorilor în 
cadrul Uniunii Europene; recomandă includerea în serviciile EURES a unor informaţii 
privind reţelele şi portalurile de Internet specifice anumitor sectoare, precum şi 
colaborarea cu alţi furnizori de informaţie privind oportunităţile de muncă din Uniunea 
Europeană; 

19. susţine obiectivele anunţate în componenta trei a Planului de acţiune pentru mobilitatea 
muncii, care urmăresc întărirea capacităţii instituţionale a EURES; subliniază diversitatea 
forţei de muncă şi nevoia de a avea servicii adaptate tuturor categoriilor de lucrători, cum 
ar fi persoanele de vârsta a doua, lucrătorii independenţi, lucrătorii sezonieri, lucrătorii cu 
dizabilităţi etc. 

20. atrage atenţia asupra accesului la reţeaua EURES a cetăţenilor din mediul rural sau din 
regiuni ale Uniunii Europene care au în continuare o acces redus la Internet; invită
Comisia şi statele membre să facă accesibilă informaţia cuprinsă pe acest portal şi acestor 
categorii ale populaţiei;

21. consideră bugetul suplimentar de 2 milioane EUR alocat unor proiecte de mobilitate 
inovatoare până în 2013 ca fiind relativ scăzut, raportat la nevoia de informare a cât mai 
multor cetăţeni europeni cu privire la mobilitatea muncii în cadrul UE;  

22. consideră că în momentul de faţă există un deficit în ceea ce priveşte informarea 
populaţiei asupra beneficiilor profesionale pe care o perioadă de muncă în străinătate le 
poate aduce şi susţine Comisia în demersul său de a informa cetăţenii despre aceste 
aspecte;

23. sprijină în continuare acţiuni precum târgurile de locuri de muncă, zilele europene 
dedicate popularizării oportunităţilor de muncă de pe tot teritoriul UE, sau parteneriatul 
european privind mobilitatea locurilor de muncă; consideră totuşi că bugetul alocat 
acestor acţiuni este restrâns în raport cu obiectivele de popularizare a acţiunilor europene 
din acest domeniu;

24. recunoaşte caracterul special al unor meserii din domenii precum cultura sau sportul, 
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pentru care mobilitatea, atât geografică, cât şi între meserii este o caracteristică inerentă; 
invită Comisia şi statele membre să analizeze cu atenţie aceste situaţii şi să aplice 
măsurile necesare în special în ceea ce priveşte drepturile sociale ale lucrătorilor din 
aceste domenii, astfel încât mobilitatea lor să nu fie împiedicată prin măsuri 
administrative;

25. sprijină şi încurajează punerea în practică a conceptului de mobilitate echitabilă şi solicită 
Comisiei să asigure aplicarea lui, spre exemplu prin implicarea organizaţiilor sectoriale 
de angajaţi şi angajatori;  

26. constată cu regret că există în continuare obstacole conexe în calea mobilităţii forţei de 
muncă, care pot împiedica lucrătorii să opteze pentru un loc de muncă în străinătate, 
precum dificultatea găsirii unui loc de muncă pentru partener, soţ sau soţie, costurile 
ridicate ale relocalizării, posibila pierdere a unor avantaje fiscale sau pierderea cotizaţiilor 
la sistemul naţional de pensii, de asigurare de sănătate sau de şomaj;  

27. invită Comisia şi statele membre să promoveze programe de sprijin al mobilităţii tinerilor 
profesionişti; consideră că aceste programe de sprijin al mobilităţii tinerilor profesionişti 
trebuie să se sprijine pe relaţia dintre angajator şi angajat şi să recunoască valoarea 
adăugată adusă de experienţa câştigată în afara ţării de rezidenţă;  

28. felicită Comisia pentru iniţiativa sa de a realiza consultări cu toate părţile angajate în 
promovarea mobilităţii europene a forţei de muncă; consideră că acest dialog va duce la 
sporirea transparenţei şi la accelerarea punerii în practică a unei mobilităţi 
corespunzătoare, precum şi la consolidarea principiilor şi a valorilor aflate la baza lor;

29. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei si guvernelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Mobilitatea fortei de munca este un factor cheie pentru indeplinirea obiectivelor de la 
Lisabona. De exemplu, prin implementarea strategiei elaborate la Lisabona pentru creştere 
economică şi ocuparea forţei de muncă, numai în ultimii doi ani au fost create aproximativ 6,5 
milioane de locuri de muncă iar numărul acestora ar putea creşte cu încă 5 milioane până în 
anul 2009.

Sondajele Eurobarometru (2006) arata ca europenii recunosc importanta mobilităţii forţei de 
munca si efectele benefice ale acestui fenomen pentru integrarea europeana (57% dintre 
europeni considera acest lucru) dar puţini sunt cei care fac acest pas. În prezent, doar 2% 
dintre europeni lucrează în altă ţară a Uniunii Europene si doar 5.5% din europenii 
intervievaţi si-au exprimat intenţia de a se muta in alt stat european. 

Putem afirma insa ca programele derulate deja in acest sens si in urma modificarilor 
legislative menite sa faciliteze mobilitatea fortei de munca, in ultimii ani, conditiile pentru 
efectuarea unui sejur profesional in alta tara au fost mult imbunatatite. Cu toate acestea, există
inca numeroase obstacole in calea mobilitatii fortei de munca, atat administrative, cat si 
legislative, fiscale si sociale. Obstacolele administrative sunt in principal legate de birocratia 
specifica fiecarui stat membru si de reglementarile diferite cu privire la piata muncii deci 
inlaturarea acestor obstacole este, in mare parte, responsabilitatea statelor membre. 

Uniunea Europeana poate insa ameliora lucrurile in sfera legislativa printr-o revizuire a 
legislaţiei in vigoare si actualizarea ei in concordanta cu necesităţile de moment ale pieţei 
forţei de munca. 

Pentru a încuraja activităţile de reducere a obstacolelor practice în calea mobilităţii cu care se 
confruntă încă persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, lucrătorii şi angajatorii, 
Comisia Europeană a lansat în decembrie 2007 Planul european de acţiune privind mobilitatea 
locurilor de muncă, care se va derula până în 2010. 

Principalele obiective ale acestui nou plan de acţiune sunt: Îmbunătăţirea reglementărilor
actuale din domeniul securităţii sociale, eliminarea obstacolelor administrative, consolidarea 
EURES (portalul mobilităţii europene pentru ocuparea forţei de muncă) şi sensibilizarea 
europenilor cu privire la posibilitatea de a lucra în străinătate. 

Planul de acţiune al Comisiei Europene încurajează statele membre ale UE să îmbunătăţească 
legislaţia şi practicile administrative existente, în special prin coordonarea chestiunilor legate 
de securitatea socială cu transferabilitatea pensiilor suplimentare. De exemplu, până în 2009, 
Comisia preconizează să facă posibilă coordonarea on-line în materie de securitate socială, 
ceea ce va facilita introducerea unei versiuni electronice a cardului european de asigurare de 
sănătate. 

Comisia Europeană este convinsă de importanţa şi eficienţa EURES ca „ghişeu unic” pentru 
mobilitatea locurilor de muncă în Europa, iar rolul acesteia va fi consolidat. Reţeaua EURES 
va continua să-şi dezvolte serviciile şi va depune un efort special să ajungă la anumite grupuri 
ţintă, cum ar fi şomerii pe termen lung, lucrătorii tineri, lucrătorii vârstnici, femeile,
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cercetătorii, lucrătorii care exercită activităţi independente şi lucrătorii sezonieri. 

Întărirea capacităţii instituţionale a EURES este unul din obiectivele Planul de acţiune al 
Comisiei si acţiunile ulterioara vizează ajutorarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă şi a familiilor acestora pentru a avea acces sporit la locuri de muncă mai multe şi mai 
bune. De asemenea, planul îi sprijină pe angajatori să angajeze personal din străinătate pentru 
a depăşi mai uşor lipsurile şi obstacolele. Între timp, autorităţile locale, regionale şi naţionale 
vor beneficia de o mai bună coordonare şi o administrare simplificată a securităţii sociale şi a 
pensiilor şi vor fi încurajate să aibă iniţiative pentru facilitarea mobilităţii.

In plus, prin organizarea prevăzută a „Zilelor europene ale locurilor de muncă”, publicul larg 
va putea avea acces la ofertele de muncă de la angajatori din UE, precum şi la informaţii 
despre posibilităţile şi avantajele mobilităţii locurilor de muncă.

Raportorul Parlamentului susţine iniţiativele Comisiei şi recomandă acţiuni suplimentare, cât 
şi un control riguros al implementării legislaţiei europene în domeniu. De asemenea, atrage 
atenţia asupra problemelor existente în special în privinţa asigurărilor sociale şi de sănătate, 
precum şi în chestiunea barierelor administrative şi legale în calea mobilităţii muncii. În plus, 
evaluează rezultatele programelor şi platformelor existente la nivel european pentru sporirea 
mobilităţii muncii şi face recomandări cu privire la îmbunătăţirea funcţionării lor. 
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