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PROIECT DE OPINIE 
asupra COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 

CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR Privind instituirea unui Pilon european al 

drepturilor sociale 
 
 
 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul 
art.170 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu documentul 
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Privind instituirea unui 

Pilon european al drepturilor sociale – COM (2017) 250, în vederea 
examinării fondului. 
 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 
în şedinţa comisiei din data de 13.06.2017. 
În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 
acestui document. Astfel, s-a precizat că în pofida îmbunătățirii condițiilor 
economice și sociale din Europa, consecințele crizei din ultimul deceniu se fac 
încă simțite - de la șomajul de lungă durată și șomajul în rândul tinerilor la 
riscul de sărăcie în multe părți ale Europei. S-a precizat că fiecare stat membru 
se confruntă cu schimbări rapide care au loc în societățile noastre cât și în 
universul muncii. În documentul de reflecție privind dimensiunea socială a 
Europei s-a precizat că  există în egală măsură provocări și oportunități.  

S-a specificat că UE are cele mai avansate sisteme de protecție socială 
din lume și o gamă largă de bune practici și de inovații sociale, dar trebuie să 
facă față și să se adapteze şi la modificări fără precedent ale societății.  

Obiectivul prezentei comunicări este de a prezenta Pilonul european al 
drepturilor sociale și calea de urmat pentru punerea în aplicare a acestuia. 
Comunicarea este însoțită de o serie de inițiative legislative și nelegislative 
legate de echilibrul dintre viața profesională și cea personală, informații pentru 
lucrători, accesul la protecția socială și timpul de lucru. Astfel, pe baza 
consultării publice care a avut loc în 2016, Comisia propune un pachet de 
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măsuri menite să faciliteze crearea unei Uniuni mai echitabile şi mai favorabile 
incluziunii. 

Pilonul a fost conceput sub forma unui cadru de referință care să permită 
evaluarea performanțelor sociale și rezultatele în materie de ocupare a forței 
de muncă în statele membre participante, orientarea reformelor la nivel 
național și pentru a servi drept punct de reper pentru convergența reînnoită în 
direcția îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă în Europa. Acesta se va 
aplica în special în zona euro, dar va permite şi tuturor statelor membre ale UE 
să participe dacă își doresc acest lucru. 

Obiectivele pilonului sunt, modernizarea legislației existente pentru a o 
adapta pieței forței de muncă și modelelor societăţii şi dezvoltarea de indicatori 
sociali și de ocupare a forței de muncă, pentru a spori convergența în zona 
euro (și dincolo de aceasta). 

Pilonul s-a inspirat în mod direct din diversitatea de practici europene în 
materie, prin care se reafirmă anumite drepturi care fac parte din aquis-ul deja 
existent la nivel european și internațional, completând progresele deja realizate 
cu elemente noi, care să țină seama de evoluția societăților și a pieței forței de 
muncă, făcându-l mai vizibil, mai ușor de înțeles și mai explicit. 

Pilonul are două componente:  
• recomandare a Comisiei, adoptată în temeiul art. 292 din TFUE, cu 

efecte imediate; 
• propunere de proclamație comună a Parlamentului, Consiliului și a 

Comisiei. 
Pilonul este însoțit de trei documente de lucru ale serviciilor Comisiei, 

respectiv un document care oferă explicații detaliate privind fiecare dintre 
principiile și drepturile stabilite în cadrul pilonului, un raport privind consultarea 
publică și un tablou de bord social pentru monitorizarea progreselor realizate în 
statele membre ale UE în 12 domenii și evaluarea progreselor realizate în 
vederea obținerii unui „rating social de tip AAA”.  

În comunicare se constată că Pilonul, la final, nu conține așadar un cadru 
obligatoriu din punct de vedere juridic, principiile și drepturile aferente nefiind 
direct aplicabile - obiectivele trebuie să fie transpuse în acțiuni specifice și/sau 
printr-o legislație separată, care să țină cont de cadrul juridic concret și 
repartizarea responsabilităților între autoritățile de la diferite niveluri și de 
parteneri sociali.   

Deci Pilonul va fi pus în aplicare în funcție de resursele disponibile și în 
limitele unei bune gestiuni bugetare. La nivelul UE, fondurile europene, în 
special Fondul social european, vor susține punerea în aplicare a pilonului. 
Programele prevăzute pentru perioada 2014-2020 în cadrul Fondurilor 
structurale de investiții europene, precum și celelalte programe financiare 
importante precum Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor, Erasmus+, Fondul european de ajustare la globalizare, Fondul de 
ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, vor juca un rol 
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important. De asemenea, pregătirea perioadei financiare de după 2020 va ține 
cont de principiile pilonului. 

Se constată că Pilonul face parte dintr-un proces progresiv, pe termen 
lung, care va evolua în timp, în funcție de realitățile aflate în evoluție în 
societate și pe piața muncii. Dată fiind natura juridică a pilonului sunt necesare 
inițiative legislative sau nelegislative suplimentare în programele anuale de 
lucru ale Comisie, pentru a asigura punerea în aplicare a unei serii de principii 
și drepturi.  

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării documentului 
supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru 
afaceri europene. 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon            Csép Éva Andrea 

             
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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