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1. CONTEXT 

 

Uniunea economică și monetară (UEM) est una dintre cele zece priorități ale actualei 

Comisii europene. În orientările politice publicate în iulie 2014 președintele Juncker a subliniat 

lipsa de echitate socială în măsurile luate în ultimii ani, pentru a combate cea mai gravă criză 

financiară și economică cu care se confruntă Europa postbelică, care a demonstrat o profundă 

nevoie ca Uniunea Europeană “să recreeze un proces de convergență atât între statele membre 

cât și în cadrul societăților, (…) având  în centrul său productivitatea, crearea de locuri de 

muncă și echitatea socială
1
”. 

 

Inițiativa de elaborare a Pilonului european al drepturilor sociale face parte din eforturile 

depuse de Comisia Europeană pentru o UEM mai profundă și mai echitabilă, și a fost inclusă în 

programul său de lucru pentru 2016 și 2017. Pilonul a fost anunțat de președintele Juncker în 

luna septembrie 2015, Comisia purtând mai apoi discuții cu o gamă largă de părți interesate, 

pentru ca în martie 2016, să prezinte o schiță a pilonului și să lanseze o amplă dezbatere, menită 

să obțină reacții cu privire la proiectul propus și la identificarea domeniului de aplicare a 

viitoarelor măsuri. 
 

 

 

                                                           
1 

Comisia Europeană. Starea Uniunii 2015. Momentul onestității, al unității și al solidarității, din 9 septembrie 

2015, www.ec.europa.eu/soteu 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2016_ro.pdf
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Împreună cu această propunere, Comisia Europeană a adoptat și o serie de inițiative 

legislative și nelegislative complementare, legate de stabilirea unui echilibru între viața privată și 

viața profesională, informarea lucrătorilor, accesul la protecție socială și la timpul de muncă. De 

asemenea, Comisia a prezentat cu această ocazie documentul de reflecție privind
 
dimensiunea 

socială a Europei, care inițiază o serie de dezbateri menite să genereze idei, propuneri și opțiuni 

pentru o dimensiune socială europeană până în 2025, în conformitate cu Cartea albă privind 

viitorul Europei, prezentată la 1 martie 2017. 

 

Pe baza rezultatelor consultării publice, acest pachet social adoptat de Comisie la 26 

aprilie 2017 este menit să sprijine „o funcționare mai echitabilă a piețelor muncii și a sistemelor 

de asistență socială” și o „convergență reînnoită pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de 

muncă
2
”. 

 

Drepturile sociale s-au întors așadar în centrul atenției nu doar ca parte a unei UEM mai 

profunde și mai echitabile, ci ca o componentă esențială a unei Europe mai echitabile, mai 

sociale. Consecințele devastatoare ale recentei crize economice, financiare și sociale din statele 

membre UE și în special din unele țări din zona euro, necesită un răspuns semnificativ și acțiuni 

la toate nivelurile. Există o urgență de ordin economic, social și politic pentru a face din acest 

pilon un succes. Așteptările sunt așadar ridicate, obiectivele ambițioase, iar punerea în aplicare 

eficientă a acestuia este strâns legată de viitoarele eforturi comune la diferite niveluri. 

Comisia a luat deja câteva inițiative pentru a aborda priorități urgente și de a relansa 

acquis-ului social
3
 al UE, în spiritul principiilor și drepturilor prevăzute de pilon.  De exemplu, 

Comisia a pus mai mult accentul asupra aspectelor sociale în coordonarea politicilor economice 

în cadrul Semestrului european;  a pus în aplicare inițiativa locuri de muncă pentru tineri (YEI), 

care să accelereze lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor; a emis o recomandare privind 

reintegrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă, pentru a ghida statele membre cu 

privire la cele mai bune practici; a înaintat o propunere legislativă care să faciliteze accesul la 

bunuri și servicii de bază pentru persoanele cu handicap în cadrul pieței unice.     

Comisia a propus, de asemenea, o revizuire a Directivei privind detașarea lucrătorilor și 

revizuirea coordonării sistemelor de securitate socială între statele membre, propuneri menite să 

stabilească norme mai clare, mai stricte și mai echitabile, care se discută în prezent la 

Parlamentul European și Consiliu. Ea a prezentat de asemenea o propunere privind o mai bună 

protejare a lucrătorilor împotriva expunerii la agenți chimici cancerigeni la locul de muncă.     

Declarația de la Roma, semnată de către șefii de stat și de guvern ai celor 27 de state membre 

ale UE, la 25 martie 2017, subliniază importanța pe care o are pentru viitorul UE-27 o Europă 

socială puternică, bazată pe o creștere durabilă, pe promovarea progresului economic și social, pe 

coeziune și convergență, cu respectarea integrității pieței interne și a diversității sistemelor 

naționale, precum  și a rolului esențial al partenerilor sociali. Reuniunea socială tripartită la nivel 

înalt pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă, care va avea loc la Göteborg, la 17 

noiembrie 2017 va fi un moment important pentru progresul acestor inițiative. 

 

 

 

                                                           
2
 Comisia Europeană. COM(2017) 250 final. 

3
 Noțiunea se referă la totalitatea normelor sociale care există în prezent în ordinea juridică a UE.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495612224468&uri=CELEX:52017DC0252
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495612224468&uri=CELEX:52017DC0252
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=en&internal_pagesId=5015&moreDocuments=yes&tableName=INTERNAL_PAGES
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=en&internal_pagesId=5015&moreDocuments=yes&tableName=INTERNAL_PAGES
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=en&internal_pagesId=5015&moreDocuments=yes&tableName=INTERNAL_PAGES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495612682185&uri=CELEX:52017DC0206
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495612682185&uri=CELEX:52017DC0206
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495612807993&uri=CELEX:52017DC2025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495612807993&uri=CELEX:52017DC2025
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5565_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5565_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495618000563&uri=CELEX:52015PC0615
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-466_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4301_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1656_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1656_ro.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
https://europa.eu/newsroom/events/social-summit-fair-jobs-and-growth_en
https://europa.eu/newsroom/events/social-summit-fair-jobs-and-growth_en
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2. CONȚINUTUL PROPUNERII 

 

În Comunicarea privind Pilonul european al drepturilor sociale, Comisia identifică 20 de 

principii esențiale menite să sprijine buna funcționare și echitatea pieței de muncă, precum și 

sistemele de protecție socială. Pilonul a fost conceput sub forma unui cadru de referință care să 

permită evaluarea performanțelor sociale și rezultatele în materie de ocupare a forței de 

muncă în statele membre participante, orientarea reformele la nivel național și pentru a servi 

drept punct de reper pentru convergența reînnoită în direcția îmbunătățirii condițiilor de 

viață și de muncă în Europa. Acesta se va aplica în special în zona euro, dar va permite, tuturor 

statelor membre ale UE să participe dacă își doresc acest lucru. 

Cele 20 principii și drepturi prevăzute de pilon se concentrează asupra a trei aspecte:      

 egalitatea de șanse și accesul pe piața muncii; 

 condiții de muncă echitabile; 

 protecție și incluziune socială.    

Obiectivele pilonului sunt:  

 modernizarea legislației existente pentru a o adapta pieței forței de muncă și modelelor 

societale; 

 dezvoltarea de indicatori sociali și de ocupare a forței de muncă, pentru a spori 

convergența în zona euro (și dincolo de aceasta). 

Pilonul se inspiră în mod direct din diversitatea de practici europene în materie, reafirmă 

anumite drepturi care fac parte din aquis-ul deja existent la nivel european și internațional, 

completând progresele deja realizate cu elemente noi, care să țină seama de evoluția societăților 

și a pieței forței de muncă, făcându-l mai vizibil, mai ușor de înțeles și mai explicit. 

Comisia afirmă că nu este vorba atât despre recunoașterea drepturilor, cât mai degrabă de 

utilizarea efectivă a acestora, din cauza lipsei de informare, de implementare sau de aplicare 

efectivă a legislației existente. Strategia de monitorizare se va concentra, prin urmare, pe 

consolidarea aplicării drepturilor existente. Pilonul nu este menit să soluționeze toate deficiențele 

și lacunele sistemelor de protecție a drepturilor sociale la nivel național sau european, ci 

urmărește să asigure o aplicare mai eficientă a drepturilor cetățenilor în anumite domenii 

relevante. Scopul nu este acela de a înlocui instrumentele UE existente pentru protecția 

drepturilor sociale, ci de a identifica drepturi care impun acțiuni suplimentare la nivelul UE prin 

intermediul legislației secundare sau prin mijloace politice. 
 

Forma juridică a pilonului are două componente:  

- o recomandare a Comisiei, adoptată în temeiul art. 292 din TFUE, cu efecte imediate; 

- o propunere de proclamație comună a Parlamentului, Consiliului și a Comisiei. 

Pilonul este însoțit de trei documente de lucru ale serviciilor Comisiei, respectiv un document 

care oferă explicații detaliate privind fiecare dintre principiile și drepturile stabilite în cadrul 

pilonului, un raport privind consultarea publică, și în fine un tablou de bord social pentru 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1496133125338&uri=CELEX:52017DC0250
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495790372630&uri=CELEX:52017DC0250
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495790444814&uri=CELEX:52017DC0251
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495790127347&uri=CELEX:52017SC0201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495790127347&uri=CELEX:52017SC0201
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495791445729&uri=CELEX:52017SC0206
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1495791391130&uri=CELEX:52017SC0200
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monitorizarea progreselor realizate în statele membre ale UE în 12 domenii și evaluarea 

progreselor realizate în vederea obținerii unui „rating social de tip AAA”. Acest tablou de bord 

va servi activităților desfășurate în cadrul Semestrului european și al UEM. 

 

Propunerea finală nu conține așadar un cadru obligatoriu din punct de vedere juridic, 

principiile și drepturile aferente nefiind direct aplicabile - aceste obiective trebuie să fie 

transpuse în acțiuni specifice și/sau printr-o legislație separată, care să țină cont de cadrul juridic 

concret și repartizarea responsabilităților între autoritățile de la diferite niveluri și de parteneri 

sociali.  Pilonul este important și din punct de vedere politic, deoarece problemele pe care le 

ridică sunt de interes pentru un număr mare de cetățeni, autorități publice și parteneri sociali la 

toate nivelurile. Principala problemă constă nu atât în recunoașterea drepturilor, cât mai degrabă 

în adoptarea efectivă a acestora, un aspect important al pilonului fiind viitoarea punere în 

aplicare a aquis-ului. Pe baza acestui text, Comisia va demara discuții cu Parlamentul European 

și cu Consiliul, cu scopul de a-i asigura pilonului un sprijin politic.  

 

Această formă juridică ia în considerare lipsa de competență a Uniunii în adoptarea unei 

legislații cu caracter obligatoriu în anumite domenii care intră sub incidența pilonului.  Conform 

principiul subsidiarității, statele membre au competență în definirea propriilor politici sociale și 

de ocupare a forței de muncă, inclusiv în legislația și organizarea sistemelor de protecție socială.   

Competența Uniunii este aceea de a „susține și completa activitatea statelor membre” într-o serie 

de domenii, acțiunea la nivelul UE bazându-se pe convingerea că dezvoltarea economică ar 

trebui să ducă la progres și la coeziune socială sporită și că politica socială ar trebui să fie 

concepută ca un factor productiv, capabil să reducă inegalitatea, să maximizeze crearea de locuri 

de muncă și să permită afirmarea capitalului uman european.  Punerea în aplicare a misiunii și a 

obiectivelor sociale a UE se face în temeiul ar. 153 din TFUE. 

 

Nu vor exista costuri directe, pilonul va fi pus în aplicare în funcție de resursele disponibile 

și în limitele unei bune gestiuni bugetare. La nivelul UE, fondurile europene, în special Fondul 

social european, vor susține punerea în aplicare a pilonului. Programele prevăzute pentru 

perioada 2014-2020 în cadrul Fondurilor structurale de investiții europene, precum și celelalte 

programe financiare importante precum Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor, Erasmus+, Fondul european de ajustare la globalizare, Fondul de ajutor european 

pentru cele mai defavorizate persoane, vor juca un rol important. De asemenea, pregătirea 

perioadei financiare de după 2020 va ține cont de principiile pilonului. 

 

Deși inițial domeniul de aplicare al pilonului se referă la statele din zona euro (având în 

vedere nevoile și provocările specifice acestei zone), propunere definitivă a pilonului subliniază 

aplicabilitatea sa tuturor statelor membre care doresc să participe. În același timp, principiile 

pilonului privesc atât cetățenii UE, cât și resortisanții țărilor terțe care beneficiază de drepturi de 

ședere legală, fiind aplicabile tuturor persoanelor încadrate în muncă, indiferent de condițiile de 

angajare, de termenii sau de durata contractelor de muncă.  

 

Pilonul face parte dintr-un proces progresiv, pe termen lung, având vocația de a evolua în 

timp, în funcție de realitățile aflate în evoluție în societate și pe piața muncii. Dată fiind natura 

juridică a pilonului sunt necesare inițiative legislative sau nelegislative suplimentare în 

programele anuale de lucru ale Comisie,  pentru a asigura punerea în aplicare a unei serii de 

principii și drepturi.  

 

http://www.consilium.europa.eu/ro/policies/european-semester/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union_ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=ro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=ro
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DISCUTII RECENTE 

 

Textul comunicării evidențiază tensiuni între aspectele economice și sociale. Criticile 

subliniază faptul că pilonul este integrat în retorica unei economii profunde, în care principalul 

obiectiv urmărit este creșterea economică, iar dimensiunea socială a UEM este mai mult tehnică 

decât întemeiată cu adevărat pe valorile și principiile din tratatele.  

 

Parlamentul European care este un actor important în definitivarea formei finale a pilonului 

subliniază în raportul său că: 

 

 pilonul european al drepturilor sociale nu poate fi limitat la o declarație de principii și bune 

intenții, ci trebuie să constea în chestiuni de substanță; 

 solicită o reechilibrare a semestrului european, astfel încât actualul tablou de bord al 

principalilor indicatori sociali și de ocupare a forței de muncă, precum și noul cod de 

convergență să fie luat direct în considerare la formularea recomandărilor specifice de țară și 

a recomandării privind zona euro și, de asemenea, la activarea instrumentelor UE; 

 standardele pilonului ar trebui să se aplice tuturor țărilor participante la piața unică, iar 

legislația, mecanismele de guvernanță și instrumentele financiare relevante pentru realizarea 

acestora ar trebui să se aplice tuturor statelor membre UE; 

 pilonul ar trebui să conțină o foaie de parcurs clară, cu măsuri concrete pentru punerea sa în 

aplicare integrală și pentru realizarea deplină a obiectivelor sociale ale tratatelor. 

 

Comitetul Economic și Social European (CESE) consideră că : 

 pilonul trebuie să ofere un proiect pozitiv pentru toți și ar trebui să se aplice tuturor statelor 

membre UE, recunoscând totodată că zona euro ar putea necesita anumite 

instrumente/mecanisme specifice; 

 această inițiativă ar trebui să includă toți cetățenii, pentru a acoperi toate etapele ciclului de 

viață; 

 este preocupat de lipsa de precizare cu privire la solicitanții de azil și migranții. 

 

Institutul European al Sindicatelor (ETUI), consideră că demersul Comisiei este „puțin 

convingător în dezvoltarea unei economii sociale de piață cu un grad ridicat de competitivitate 

(...) logica pilonului este legată de o necesitate economică mai degrabă decât bazată pe drepturi, 

ca o condiție prealabilă”. 

Pe de altă parte, angajatorii europeni subliniază faptul că pilonul nu trebuie să se 

concentreze numai pe drepturi sociale, deoarece dimensiunea socială a UE este mult mai vastă. 

Business Europe consideră că există deja o dimensiune socială puternică în Europa și că 

trebuie să se pună accentul pe creșterea contribuției Europei sociale la competitivitatea globală a 

Europei. 

 

Principalele mesaje care rezultă din discuțiile actuale ale experților europeni sunt: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0391+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.soc-opinions.38850
http://www.etui.org/Publications2/Reports/The-European-pillar-of-social-rights-critical-legal-analysis-and-proposals
file:///C:/Users/cabcst3.pr/Downloads/2016-08-25_pillar_social_rights%20(1).pdf
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 Comisia nu ar trebui să se limiteze la construirea unui pilon social, ci să se exprime în toate 

domeniile, ca o politică orizontală veritabilă (eventualitatea activării "clauzei sociale 

orizontale", prevăzută la art. 9 din TFUE
4
), cu respectarea principiului subsidiarității; 

 să se pună mai mult accentul pe răspunsul la provocările unei lumi a muncii în schimbare (ex. 

digitalizarea avansată necesită o dezvoltare a competențelor digitale ale forței de muncă); 

 restabilirea convergenței socio-economice prin intermediul unui Semestru european mai 

echilibrat, o nouă abordare pentru o mobilitate în interiorul UE mai echitabilă, sau o strategie 

de investiții în capitalul uman ar putea fi elemente de reușită; 

 în viitorul apropiat este puțin probabil că vor fi întreprinse acțiuni politice concrete, în pofida 

urgenței lor; progresele vor fi lente căci necesită o încredere reciprocă între statele membre, și 

asumarea de riscuri. 
 

Poziția României: 

 

România consideră că datoria UE este de a “proteja și dezvolta bunăstarea socială în întreaga 

Uniune Europeană și nu numai pentru anumite state membre și, prin urmare, obiectivele 

urmărite de către Pilonul european al drepturilor sociale ar trebui să se aplice tuturor statelor 

membre ale UE”. 

 

Camera Deputaților s-a pronunțat asupra consultării publice lansată în aprilie 2016, privind 

instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale,  prin Hotărârea sa din iunie 2016, prin care 

susține propunerea Comisiei Europene, subliniind faptul că România a făcut progrese în materie 

de flexibilitate și securitate în muncă pentru a se încadra în practica europeană, și că lupta 

împotriva sărăciei și a excluziunii sociale reprezintă o prioritate națională. 

 
 
 
 
 
 
 

                                  Daniela Șerban 

                                    29 mai 2017 

                                                           
4
  „În definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind 

promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, 

combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională 

și de protecție a sănătății umane” (articolul 9). 

http://www.anabirchall.ro/politic/ana-birchall-romania-sustine-ferm-mentinerea-unor-alocari-financiare-adecvate-pentru-realizarea-obiectivelor-politicii-de-coeziune-si-a-politicii-agricole-comune-corelate-cu-obiectivele-ambitioase-a/
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COM20160127/rocam.do

