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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 
privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale [COM(2017) 250final].

Prin instituirea Pilonului european al drepturilor sociale (denumit în continuare 
„pilonul”), Comisia respectă promisiunea făcută de Preşedintele Juncker în discursul 
privind starea Uniunii din 2015. în martie 2016, Comisia a prezentat o primă versiune a 
pilonului, care a fost urmată de o largă consultare publică. Propunerea finală rezultată 
a stabilit o serie de principii şi drepturi esenţiale în sprijinul unor pieţe ale muncii şi al 
unor sisteme de protecţie socială echitabile şi funcţionale.

Susţinerea de către Camera Deputaţilor a obiectivelor iniţiativei, în special funcţionarea 
mai echitabilă a pieţei muncii şi a sistemelor de asistenţă socială, precum şi convergenţa 
reînnoită pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă, oferă o bază solidă de 
colaborare pentru implementarea pilonului.

Comisia împărtăşeşte îngrijorarea exprimată de Camera deputaţilor în legătură cu unele 
aspecte abordate de pilon, cum ar fi accesul egal la piaţa muncii şi rolul concediului de 
maternitate în acest context, importanţa unor condiţii de muncă echitabile şi acordarea 
unei atenţii corespunzătoare activităţii false de auto-angajare şi muncii nedeclarate. De 
asemenea, Comisia este de acord că sunt necesare investiţii în competenţe şi educaţie 
pentru a face faţă provocărilor care caracterizează pieţele actuale ale forţei de muncă.

Comisia ia act de domeniile identificate pentru o reflecţie suplimentară, în special 
fenomenul şomajului neînregistrat, situaţia persoanelor aflate în perioada post-şomaj, 
impactul automatizării asupra pieţei muncii, precum şi elaborarea unor mari proiecte 
strategice care să vizeze IMM-urile, în scopul de a crea locuri de muncă.

Comisia împărtăşeşte opinia exprimată de Camera Deputaţilor cu privire la 
consolidarea colaborării cu statele membre pentru a asigura acordul politic necesar şi
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este, de asemenea, convinsă că sprijinul cetăţenilor este esenţial pentru un impact de 
durată. Pentru a spori gradul de asumare a acestei iniţiative, Comisia propune ca 
Pilonul european al drepturilor sociale să fie proclamat solemn în comun de 
Parlamentul European, Consiliu şi Comisie.

în prezent au loc discuţii între Comisie, Parlamentul European şi Consiliu privind 
adoptarea Proclamaţiei, preconizându-se ajungerea la un acord până la sfârşitul anului.

Comisia speră că aceste clarificări răspund chestiunilor ridicate de Camera Deputaţilor 
şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,

Prim-vicepreşedinte
Marianne Thyssen 
Membru al Comisiei
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