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Înființarea unei Autorități Europene a Muncii (AEM) și
asigurarea accesului la protecție socială pentru toți
salariații și lucrătorii independenți fac obiectul noilor
propuneri prezentate de Comisia Europeană marți, 13
martie. Acestea sunt însoțite de o comunicare pe tema
monitorizării implementării Pilonului european al
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drepturilor sociale, strâns legată de Semestrul european
pentru coordonarea politicilor economice.

13/03/2018
Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de
muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de
muncă, a declarat: „Eforturile noastre de asigurare a unei
mobilități echitabile a forței de muncă culminează cu
propunerea de înființare a unei Autorități Europene a
Muncii, esențială pentru buna funcționare a pieței europene
a muncii. Ea va ajuta cetățenii și companiile care doresc să
se stabilească într-un alt stat membru să găsească
informațiile potrivite și va întări cooperarea dintre statele
membre pentru aplicarea unor norme echitabile și
eficiente. Prin propunerea noastră privind accesul la
protecție socială, colaborăm cu statele membre pentru a
ne asigura că nimeni nu este lăsat deoparte. Scopul nostru
este să le garantăm cetățenilor accesul la prestații
adecvate, indiferent de cum va evolua situația de pe piața
muncii.”

Înființarea AEM vizează un triplu obiectiv:

furnizarea de informații despre oportunitățile de
lucru, ucenicie, recrutare și formare, precum și
despre programele de mobilitate, pentru cetățeni și
companii și acordarea de îndrumări referitoare la
drepturi și obligații legate de viața, munca și/sau
funcționarea într-un alt stat membru;
sprijinirea cooperării dintre autoritățile naționale
în context transfrontalier și garantarea
respectării fără dificultăți și în mod eficient a
normelor UE care protejează și reglementează
mobilitatea;
furnizarea de oportunități de mediere și
facilitarea găsirii de soluții în cazul litigiilor
transfrontaliere.

AEM va fi înființată cu statutul de nouă agenție
descentralizată a UE și ar trebui să devină operațională
în 2019, după încheierea procesului legislativ de
constituire. Pentru a se înlesni înființarea Autorității și a se
asigura că este operațională imediat după creare, Comisia
instituie de asemenea un grup consultativ, alcătuit din



14.03.2018 O Autoritate Europeană a Muncii, din 2019, și protecție socială pentru liber-profesioniști | România

https://ec.europa.eu/romania/news/20180313_noi_propuneri_concretizare_pilon_european_drepturi_sociale_ro 3/5

reprezentanți ai principalelor părți interesate, care se va
ocupa de aspectele practice ale viitoarei activități a
acesteia.

Propunerea de recomandare a Consiliului privind accesul
la protecție socială pentru persoanele care
desfășoară o activitate independentă are în vedere
următoarele aspecte:

eliminarea disparităților formale în materie de
protecție socială;
oferirea unei protecții sociale efective și adecvate;
facilitarea transferului drepturilor de asigurări sociale
de la un loc de muncă la altul;
oferirea de informații transparente despre drepturile
și obligațiile în materie de asigurări sociale
salariaților și lucrătorilor independenți.

Pentru a completa atât inițiativele existente deja, cât și pe
cele care se conturează la nivelul UE, Comisia și-a
prezentat și viziunea referitoare la monitorizarea punerii
în aplicare a Pilonului european al drepturilor
sociale, prin examinarea priorităților acestuia în cadrul
ciclului anual al Semestrului european. De asemenea, ea a
prezentat un document de lucru ce recapitulează cadrul
juridic pentru fiecare din principiile Pilonului. 

Etape următoare

În conformitate cu procedura legislativă ordinară,
propunerea de regulament pentru inființarea AEM urmează
să fie examinată de Parlamentul European și de Consiliul
UE.

Privind accesul la protecție socială pentru cei ce desfășoară
activități independente, chestiunea urmează a fi examinată
de Consiliul UE, care poate adopta recomandări pe baza
unei propuneri a Comisiei în domeniile de competență ale
UE.

Comisia va prezenta pachetul de inițiative miniștrilor
pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale în cadrul
reuniunii Consiliului din 15 martie, de la Bruxelles.
Totodată, la Consiliul European din 22 și 23 martie 2018,
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șefii de state și de guverne vor repune în discuție
implementarea Pilonului european al drepturilor sociale.

Context

Autoritatea Europeană a Muncii va completa și va facilita
implementarea actualelor inițiative de garantare a unei
mobilități echitabile, printre care revizuirea Directivei
privind detașarea lucrătorilor, elaborarea legislației
specifice care reglementează sectorul transportului rutier
internațional și modernizarea normelor UE privind
coordonarea sistemelor de securitate socială.

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind
accesul la protecție socială vine ca răspuns la realitățile în
schimbare de pe piața muncii.

Inițiativele fac parte din măsurile luate în vederea
implementării Pilonului european al drepturilor sociale,
concretizarea acestuia reprezentând un angajament politic
și o răspundere comune. Monitorizarea implementării sale
este fundamentală pentru asigurarea unui progres palpabil
pe teren.
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