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Astăzi, Comisia Europeană face un nou pas în direcția creării unui pilon european al
drepturilor sociale, organizând la Bruxelles o conferință la nivel înalt. Vor urma în curând
propuneri detaliate. Comisia Europeană a anunțat, de asemenea, că ar dori să găzduiască,
împreună cu Suedia, un Summit social la nivelul UE, mai târziu în cursul acestui an.

La conferință participă peste 600 de reprezentanți ai autorităților statelor membre, ai instituțiilor UE, ai
partenerilor sociali și ai societății civile, inclusiv peste 20 de miniștri naționali și mai mulți membri ai
colegiului comisarilor, care vor purta discuții privind rezultatele consultării publice referitoare la acest
pilon european al drepturilor sociale. De la anunțarea acestei inițiative de către președintele Juncker
în septembrie 2015, a avut loc o amplă dezbatere cu autoritățile UE, cu statele membre, cu partenerii
sociali, cu societatea civilă și cu cetățenii, privind conținutul și rolul acestui pilon, precum și modul de
asigurare a echității și a justiției sociale în Europa. Discuțiile de astăzi marchează finalul acestui proces
și vor ajuta Comisia să își elaboreze propunerea privind pilonul european al drepturilor sociale,
prevăzută, în principiu, pentru luna martie. Cu această ocazie, președintele Jean-Claude Juncker a
anunțat astăzi că va găzdui, împreună cu primul-ministru al Suediei, Stefan Löfven, un „Summit social
pentru locuri de muncă și creștere echitabilă”, care se va desfășura la Gothenburg, la 17 noiembrie
2017.

Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „De la începutul mandatului meu, am precizat în mod
clar că doresc o Europă mai socială. Împreună, am făcut deja pași importanți în această direcție. Anul
acesta va fi un an crucial. După consultarea publică amplă, este timpul să creăm pilonul european al
drepturilor sociale. Summitul social din Suedia ne va ajuta să creăm impulsul necesar și să punem
prioritățile sociale acolo unde le este locul: printre prioritățile absolute ale agendei europene.”

Primul-ministru Stefan Löfven a declarat: „În aceste vremuri tulburi, trebuie să demonstrăm că putem
obține rezultate utile pentru viața de zi cu zi a cetățenilor. O Europă mai socială, cu condiții de lucru
mai echitabile, cu piețe eficace ale forței de muncă și cu un puternic dialog social ar trebui să
reprezinte o prioritate pentru noi toți. Am convingerea că putem face pași importanți în direcția
atingerii acestui obiectiv cu ocazia Summitului social din noiembrie.”

Conferința de astăzi reprezintă o ocazie de a face schimb de opinii cu părțile interesate. Comisia a
organizat o amplă consultare publică pe tema pilonului european al drepturilor sociale, în cadrul căreia
s-au primit peste 16 000 de contribuții. Parlamentul European a adoptat săptămâna trecută o rezoluție
în acest sens (*). Comitetul Economic și Social European (CESE) urmează să adopte un aviz spre
sfârșitul acestei luni. Comitetul Regiunilor a contribuit cu un aviz, iar partenerii sociali europeni și
naționali, cu rapoartele lor (raportul BusinessEurope, raportul CES).

Context
În pofida recentelor ameliorări ale condițiilor economice, consecințele celei mai grave crize economice
și sociale din istoria recentă s-au dovedit a fi deosebit de profunde. Universul muncii și societățile
noastre sunt în rapidă schimbare, căci globalizarea, revoluția digitală, formele de muncă în schimbare
sau evoluțiile demografice produc mereu noi oportunități și noi provocări. Avem cu toții
responsabilitatea și interesul de a depune eforturi pentru a clădi o Europă mai prosperă și mai bine
pregătită pentru viitor, în care evoluțiile economice și sociale să meargă mână în mână.

Crearea unei Europe mai sociale și mai echitabile reprezintă o prioritate absolută a actualei Comisii. În
discursul său din 2015 privind starea Uniunii, președintele Juncker a anunțat că dorește să dezvolte un
pilon european al drepturilor sociale. La data de 8 martie 2016, vicepreședintele Dombrovskis și
comisarul Thyssen au prezentat o primă schiță preliminară a acestei inițiative. Pilonul va stabili o serie
de principii esențiale pentru a sprijini existența unor piețe ale muncii și a unor sisteme de protecție
socială funcționale și echitabile. El a fost conceput ca un cadru de referință pentru verificarea
performanțelor sociale și de ocupare a forței de muncă ale statelor membre participante, pentru
impulsionarea procesului de reforme la nivel național și, mai specific, pentru a servi ca punct de reper
pentru procesul de convergență reînnoit desfășurat la nivelul întregii Europe. O amplă consultare
publică a oferit oportunitatea de a discuta primele idei prezentate de Comisie în cursul anului 2016.

http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
http://www.government.se/socialsummit
http://www.government.se/socialsummit
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&amp;catId=88&amp;eventsId=1187&amp;furtherEvents=yes
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//RO
http://cor.europa.eu/ro/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202868/2016
https://be-extranet-prod.s3.amazonaws.com/publications/2016-08-25_pillar_social_rights.pdf
https://www.etuc.org/documents/etuc-position-european-pillar-social-rights-working-better-deal-all-workers#.WIH1anpNiGA
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-544_ro.htm
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Această consultare s-a încheiat la sfârșitul lunii decembrie. Propunerea Comisiei privind pilonul
european al drepturilor sociale este prevăzută, în principiu, pentru luna martie.

În contextul Summitului social din noiembrie, părțile interesate vor avea ocazia să discute despre
prioritățile și inițiativele de politică stabilite la nivel european și să vadă cum ar putea Uniunea
Europeană, statele membre și partenerii sociali de la toate nivelurile să obțină rezultatele scontate în
ceea ce privește prioritățile lor economice și sociale comune. Obiectivul Summitului va fi acela de a
reuni șefii de state sau de guverne, partenerii sociali și alți parteneri esențiali pentru a colabora în
vederea promovării unor locuri de muncă și a unei creșteri economice echitabile.

Pentru informații suplimentare
Comunicat de presă privind Summitul social pentru locuri de muncă și creștere echitabilă

#SocialSummit17

Notă de informare: Către un pilon european al drepturilor sociale – Întrebări și răspunsuri

Pagina web dedicată pilonului european al drepturilor sociale

Urmăriți activitatea comisarului Thyssen de pe Facebook și Twitter

DG Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

 

(*): Actualizată la 23.1.2017 - 16.30.
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http://www.government.se/socialsummit
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-545_ro.htm
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
https://www.facebook.com/mariannethyssen
https://twitter.com/mariannethyssen
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=ro
mailto:Christian.WIGAND@ec.europa.eu
mailto:sara.soumillion@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_ro.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_ro.htm
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