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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia mulţumeşte Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la Documentul de 
reflecţie privind dimensiunea socială a Europei [COM(2017) 206final].

Documentul de reflecţie privind dimensiunea socială şi dezbaterea mai amplă ulterioară 
publicării cărţii albe permit Uniunii Europene şi statelor membre să definească şi să 
stabilească împreună dimensiunea socială a unei Europe care să fie adecvată pentru 
realităţile secolului al XXl-lea. In acest context, Comisia apreciază foarte mult opinia 
Camerei Deputaţilor şi sprijinul său.

Documentul de reflecţie oferă o mai bună înţelegere cu privire la modalităţile de a 
susţine nivelul de trai actual, de a crea un număr mai mare de locuri de muncă de 
calitate mai bună, de a le facilita cetăţenilor dobândirea competenţelor de care este 
nevoie şi de a crea o mai mare unitate în cadrul societăţii noastre, în ritm cu provocările 
viitoare şi cu evoluţiile de pe piaţa muncii. Crearea unei Europe mai echitabile şi 
consolidarea dimensiunii sociale a acesteia reprezintă una dintre priorităţile absolute 
ale actualei Comisii. In logica ce stă la baza cărţii albe, documentul de reflecţie prezintă 
trei opţiuni privind modul în care dimensiunea socială a Europei ar putea fi dezvoltată în 
viitor.

Comisia împărtăşeşte punctul de vedere al Camerei Deputaţilor, potrivit căruia 
dimensiunea socială ar trebui să reprezinte o parte importantă a eforturilor de 
consolidare a competitivităţii Europei, şi este de acord cu privire la importanţa unei 
abordări favorabile incluziunii. Totodată, Comisia ia notă de preocupările exprimate de 
Camera Deputaţilor în legătură cu şomajul în rândul tinerilor, abandonul şcolar, 
discriminarea şi excluziunea socială şi corupţia. Comisia îşi continuă eforturile de 
abordare a acestor chestiuni la nivelul Uniunii Europene, în cooperare cu statele 
membre. De asemenea, se reaminteşte că principala responsabilitate pentru politicile 
sociale şi de ocupare a forţei de muncă revine autorităţilor naţionale şi locale şi
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partenerilor sociali, în conformitate cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 
Comisia asigură Camera Deputaţilor că „ Europa socială ” şi investiţiile sociale rămân o 
prioritate pe agenda sa.

Aceste idei vor fi dezvoltate în discursul preşedintelui Juncker privind starea Uniunii, din 
septembrie, iar Consiliul European din decembrie 2017 va stabili primele concluzii. 
Summitul social pentru creştere şi locuri de muncă echitabile, care va avea loc la 
Göteborg la 17 noiembrie 2017, va oferi, de asemenea, ocazia unor discuţii detaliate cu 
privire la dimensiunea socială.

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

Cu deosebită consideraţie,

Frans Timmermans 
Prim-vicepreşedinte
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