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 OPINIE 

asupra proiectului de Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor – Lansarea unei consultări privind un pilon european al 

drepturilor 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu documentul 

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Lansarea unei consultări 

privind un pilon european al drepturilor sociale – COM (2016) 127,  în 

vederea examinării fondului. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 8 iunie 2016. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 

acestui document. Astfel, s-a precizat că obiectivul prezentei propuneri este 

instituirea unui pilon european al drepturilor sociale şi a fost anunțat de 

președintele Juncker în discursul privind starea Uniunii în fața Parlamentului 

European, la 9 septembrie 2015. Comisia Europeană, la data de 8 martie 2016,  

a lansat o consultare amplă și a prezentat un contur preliminar a ceea ce ar 

trebui să devină pilonul european al drepturilor sociale. Scopul pilonului este de 

a stabili principiile pentru o mai bună funcţionare  şi echitabilă a pieţei muncii, 

a sistemelor de protecţie socială din Uniunea Europeană şi se adresează 

statelor membre ale Uniunii Europene din zona euro. 
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Pilonul european al drepturilor sociale are la bază o serie de principii 

care vizează egalitatea de șanse și accesul la piața muncii inclusiv dezvoltarea 

competențelor și învățarea pe tot parcursul vieții și susținerea activă pentru 

ocuparea forței de muncă, condiții de muncă echitabile stabilind un echilibru al 

drepturilor și obligațiilor între angajați și angajatori, precum și între elementele 

de flexibilitate și de securitate, precum și protecție socială adecvată și durabilă 

și acces la servicii esențiale de înaltă calitate, inclusiv la servicii de îngrijire a 

copiilor, cum ar fi asistența medicală și îngrijirea pe termen lung.  

Pilonul european al drepturilor sociale are ca scop  completarea 

acquis-ului social al UE, pentru a orienta politicile într-o serie de domenii 

esențiale pentru buna funcționare și echitatea piețelor muncii și a sistemelor de 

protecție socială din statele membre participante. Principiile propuse de acest 

instrument nu înlocuiesc drepturile existente, ci oferă o modalitate de a evalua 

și, pe viitor, de a apropia, în vederea optimizării, performanța politicilor sociale 

și de ocupare a forței de muncă la nivel național. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât întocmirea unui proiect de opinie favorabil, deoarece au considerat că 

acest proces de consultare reprezintă o oportunitate pentru toate statele 

membre de a-şi împărtăși opiniile cu privire la domeniul de aplicare al acestui 

document şi că principiile incluse în Pilonul European al Drepturilor Sociale sunt 

foarte cuprinzătoare şi bine definite şi recomandă ca documentul să fie elaborat 

ţinând cont de principiile şi valorile comune care sunt deja împărtăşite la nivel 

european şi internaţional.  

Comisia  susţine ideea conform căreia este nevoie să se creeze un model 

pentru o protecţie socială adecvată şi durabilă, pentru a avea sisteme eficiente 

de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale, iar acest Pilon va completa şi va 

îmbunătăţi acţiunile care au fost deja îndeplinite la nivelul UE, în domeniul 

protecţiei sociale.  

În România, lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale  continuă să fie 

o prioritate naţională. În acest sens, Guvernul României a continuat seria 

acţiunilor strategice la nivel naţional, semnificative pentru reducerea sărăciei şi 

promovarea incluziunii sociale. Astfel, în anul 2015, România a aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 383/2015, Strategia naţională privind incluziunea 
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socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020 şi Planul strategic de 

acţiuni pentru perioada 2015 - 2020. Principalele obiective asumate în 

Strategie sunt: creşterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în sărăcie şi 

a grupurilor vulnerabile prin programe de activare pe piaţa forţei de muncă; 

creşterea suportului financiar acordat persoanelor cu venituri reduse (Venitul 

Minim de Incluziune) şi introducerea stimulentelor pro-activare; îmbunătăţirea 

funcţionalităţii serviciilor sociale şi creşterea rolului economiei sociale.  

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

întocmirea prezentului proiect de opinie, favorabil promovării propunerii de 

iniţiativă de lansare a unei consultări privind pilonul european al drepturilor 

sociale, considerând că nu aduce atingere intereselor şi legislaţiei României.  

 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

           
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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