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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 

 
Bucureşti, 13 aprilie 2021 

Nr. 4c-20/106 

 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte STEFAN MUȘOIU 

 
 

În conformitate cu prevederile art.171 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

vă înaintăm proiectul de opinie asupra Planului de acțiune privind 

Pilonul european al drepturilor sociale  [COM(2021) 102], 

document nelegislativ transmis comisiei noastre pentru examinarea 

fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 
 

Bucureşti, 13 aprilie 2021 

Nr. 4c-20/ 

 

PROIECT  DE  OPINIE asupra Planului de acțiune privind 

Pilonul european al drepturilor sociale  [COM(2021) 102] 

 

 Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați a fost 

sesizată, potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, a fost sesizată pentru examinarea 

fondului cu documentul nelegislativ - Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene - Planului de acțiune 

privind Pilonul european al drepturilor sociale  [COM(2021) 102], 

transmis cu adresa nr.2/E din 17 martie 2021 şi înregistrat sub nr.4c-

20/89/25.03.2021. 

 Comunicarea adoptă abordarea unei economii sociale de piață 

performante, cu locuri de muncă care permit un trai decent și asigură 

protecție în vremuri de pandemie. Nouă din zece europeni consideră că o 

Europă socială este importantă pentru ei și că aceasta ar trebui să ofere 

egalitate de șanse și de acces la piața forței de muncă, precum și condiții 

de muncă echitabile și protecție socială. Europa a fost expusă unor 

schimbări drastice suplimentare care ne-au afectat locurile de muncă, 

educația, economia, sistemele de protecție socială și viața socială. În 

centrul răspunsului Europei la aceste schimbări se află îmbunătățirea și 

adaptarea cadrului european de reglementare în materie de politici 
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sociale, pentru încurajarea unei economii în serviciul cetățenilor și pentru 

promovarea progresului social. 

Prin răspunsul ferm la pandemia de COVID-19, la nivelul politicilor 

naționale și ale UE s-a reușit limitarea consecințelor sociale asupra 

sectorului ocupării forței de muncă, pe baza unei unități și a unei 

coordonări strânse, solidaritatea europeană a permis acordarea de sprijin 

statelor membre pentru instituirea de scheme de șomaj parțial și de 

măsuri similare de păstrare a locurilor de muncă, pentru a reduce șomajul 

în timpul situației de urgență sanitară. Acest sprijin a contribuit la 

menținerea locurilor de muncă, a veniturilor și la susținerea economiei. 

Cele 20 de principii ale Pilonului european al drepturilor sociale 

stabilesc viziunea care stă la baza noului cadru de reglementare în materie 

de politici sociale, exprimă principii și drepturi esențiale pentru piețe ale 

forței de muncă și sisteme de protecție socială echitabile și funcționale în 

Europa secolului XXI.  

Planul de acțiune propune trei obiective la nivelul UE care urmează 

să fie îndeplinite până în 2030 și care vor contribui la orientarea politicilor 

și reformelor la nivel național. O Europă socială puternică nu este doar 

fundamentul prosperității și bunăstării cetățenilor noștri, ci și fundamentul 

unei economii competitive. O forță de muncă calificată și inovatoare, 

capabilă să se adapteze și să modeleze tranziția verde și la cea digitală, va 

fi esențială în acest sens. Cel puțin 78 % din populația cu vârsta cuprinsă 

între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă până în 2030. UE 

își reafirmă angajamentul de a atinge o rată ridicată de ocupare a forței de 

muncă în condiții favorabile incluziunii. În vederea îndeplinirii acestui 

obiectiv general, Europa trebuie să depună eforturi pentru: 

-reducerea disparității de gen în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă cel puțin la jumătate comparativ cu nivelul înregistrat în 2019; 

-sporirea furnizării de servicii formale de educație și îngrijire 

timpurie a copiilor, contribuind astfel la asigurarea unui mai bun echilibru 

între viața profesională și cea privată și încurajând participarea femeilor pe 

piața forței de muncă; 
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-scăderea procentului de tineri care nu sunt încadrați profesional și 

nu urmează niciun program educațional sau de formare cu vârsta cuprinsă 

între 15 și 29 de ani. 

Cel puțin 60 % dintre persoanele adulte ar trebui să participe în 

fiecare an la activități de formare profesională, iar numărul persoanelor 

expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială ar trebui redus cu cel 

puțin 15 milioane până în 2030. Aceste trei obiective principale pentru 

2030 sunt considerate ambițioase. Deși nivelul de incertitudine legat de 

pandemie și de consecințele acesteia asupra societăților și economiilor 

noastre nu permite predicții complete cu privire la evoluția preconizată 

pentru anii următori, obiectivele propuse reflectă cele mai recente 

previziuni economice cu privire la impactul crizei provocate de pandemie. 

 Comisia invită Consiliul European să aprobe aceste trei obiective. De 

asemenea, invită statele membre să-și definească propriile obiective 

naționale, pentru a contribui la acest efort comun. Pe măsură ce Europa 

trece de la răspunsul în fața situației de criză la redresare, se impune un 

sprijin mai orientat spre viitor pentru crearea de locuri de muncă de 

calitate și ocuparea forței de muncă în vederea trasării unei traiectorii 

sustenabile către îndeplinirea obiectivului de ocupare a forței de muncă 

stabilit pentru 2030, de 78 %. Din cauza pandemiei, multe sectoare nu se 

vor redresa complet o anumită perioadă de timp și multe întreprinderi, în 

urma acestei crize, se vor confrunta cu dificultăți financiare. Sprijinul 

pentru ocuparea forței de muncă și pentru lucrători nu poate da roade fără 

sprijinirea întreprinderilor și a antreprenorilor. O industrie dinamică 

rămâne un deziderat al prosperității viitoare a Europei și principala sursă 

de noi locuri de muncă. În industria europeană lucrează aproximativ 35 de 

milioane de persoane, la care se adaugă încă câteva milioane de locuri de 

muncă în domenii conexe.  

Digitalizarea și telemunca justifică o amplă dezbatere politică cu 

toate părțile interesate relevante, în special cu partenerii sociali. În luna 

iunie 2020, partenerii sociali intersectoriali au semnat un Acord-cadru 

autonom privind digitalizarea. Schimbările rapide de ordin tehnologic și 
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societal impun o actualizare a cadrului strategic al UE privind securitatea și 

sănătatea în muncă.  

Îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale 

reprezintă un angajament politic și o responsabilitate comună a instituțiilor 

UE, a autorităților naționale, regionale și locale, a partenerilor sociali și a 

societății civile, tuturor acestor entități revenindu-le un rol conform 

competențelor pe care le dețin. Prezentul plan de acțiune propune acțiuni 

la nivelul UE pentru continuarea punerii în aplicare a Pilonului european al 

drepturilor sociale, cu scopul de a construi o Europă socială mai puternică 

pentru tranziții juste și redresare. 

Membrii Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați au 

dezbătut documentul sus menţionat în şedinţa din 13 aprilie 2021. 

La lucrările Comisiei deputaţii acesteia au fost prezenţi conform listei 

de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

prezenţi la şedinţă au hotărât, în unanimitate de voturi, să întocmească un 

proiect de opinie favorabil Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul Uniunii Europene– Planului de acțiune privind 

Pilonul european al drepturilor sociale  [COM(2021) 102]. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, 

întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei 

pentru afaceri europene potrivit art.174 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 

 
 
 
 
Întocmit,  
Simona Șerban, consilier parlamentar 


