
 1 

DIRECŢIA PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

FIŞĂ DE INFORMARE 

Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale 

 

DATE DESPRE DOCUMENT                                                                                             SOC 2 
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membru al Comisiei, vicepreședinte pentru valori și transparență, Didier Reynders, membru al 

Comisiei, responsabil pentru justiție și consumatori 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Plan de acțiune privind Pilonul 

european al drepturilor sociale 

3. Date de identificare: COM(2021)102 final 

4. Tipul documentului: nelegislativ  

5. Tipul examinării: fond 

6. Stadiul actual: Documentul a fost transmis Consiliului și Parlamentului la 4 martie 2021. 

Fișa cuprinzând informațiile tehnice se regăsește aici. Comisia din Parlamentul European 

competentă pe fond este Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL).  

 

1. CONTEXT 

Pilonul european al drepturilor sociale
1
 a fost constituit prin Proclamația interinstituțională din 26 

aprilie 2017; are la bază 20 de principii, structurate în trei categorii: egalitatea de șanse și accesul la 

piața muncii; condiții de muncă echitabile; protecția socială și incluziunea socială.  

În cadrul Raportului comun al Comisiei și Consiliului cu privire la ocuparea forței de muncă din 2018 

a fost prezentat pentru prima oară tabloul de bord social care monitorizează, prin intermediul a 14 

indicatori principali, performanțele din domeniul social și al forței de muncă ale statelor membre.  

Ce s-a realizat până la data publicării propunerii Planului de acțiune? 

Pentru implementarea principiilor: 

 Locuri de muncă -  Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de 

șomaj în situație de urgență (SURE) ca urmare a apariției epidemiei de COVID-19; Recomandarea 

Consiliului privind „O punte către locuri de muncă – consolidarea Garanției pentru tineret”. 
 Educație, formare de-a lungul vieții – Agenda europeană pentru competențe în scopul 

promovării competitivității durabile, a echității sociale și a rezilienței. 

 Egalitatea de gen – Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 

 Oportunități egale pe piața muncii și sprijin active pentru angajare – Planul de acțiune al 

UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025, Sprijinirea ocupării forței de muncă în 

rândul tinerilor: o punte către locuri de muncă pentru generația viitoare; Strategia privind 

drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030. 

 Salarii – Propunerea de directivă privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană. 

 

                                                 
1
 Detalii referitoare la Pilonul european al drepturilor sociale se găsesc aici. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0102&l=en
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_251_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_761_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD_2021_46_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_139_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_139_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_277_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_277_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_274_RO_ACTE_f2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_274_RO_ACTE_f2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_152_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_565_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_565_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_276_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_276_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_101_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_101_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_682_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2017/fi_2233.pdf
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Planul de acțiune se bazează pe o consultare publică, desfășurată între ianuarie și noiembrie 2020, 

ale cărei rezultate sunt cuprinse în documentul de lucru al Comisiei.  
 

Necesitatea Planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale  

Rezultatele consultării publice au relevat că mai multe state membre, sindicate, organizații non-

guvernamentale au solicitat o acțiune strategică concertată pentru punerea în aplicare a tuturor 

principiilor cuprinse în Pilonul drepturilor sociale și pentru asigurarea continuării principiilor 

cuprinse în Strategia Europa 2020. 

Acțiunile din Plan trebuie să fie adaptate la schimbările climatice, la digitalizare și la tendințele 

demografice care au influențat structura și dinamica pieței muncii. În egală măsură, trebuie să 

poată combate efectele pe care pandemia le-a avut asupra economiei și structurilor sociale, asupra 

pieței muncii. 

 

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII 

Planul de acțiune propune trei obiective care au ca termen limită de punere în practică anul 2030: 

 cel puțin 78 % din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc 

de muncă până în 2030; 

 cel puțin 60 % dintre toate persoanele adulte ar trebui să participe în fiecare an la activități 

de formare profesională; 

 numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială ar trebui redus cu 

cel puțin 15 milioane până în 2030. (Anexa 1, Anexa 4) 
 

Noile obiective vor fi sprijinite de o revizuire a tabloului de bord social, completat cu noi 

indicatori care vizează calitatea locurilor de muncă, justiția socială și egalitatea de șanse, sistemele 

de protecție socială și mobilitatea echitabilă. Noul tablou de bord și indicatorii sunt detaliați în 

documentul de lucru al Comisiei. 

Statele membre sunt invitate să-și definească propriile obiective naționale, pentru a contribui la 

acest efort comun. 
 

Propunerea prezintă domeniile în care sunt necesare acțiuni suplimentare și concertate pentru 

atingerea obiectivelor propuse și propuneri legislative concrete pentru următoarea perioadă, 

precum și acțiunile necesare din partea statelor membre. Domeniile respective sunt:  

 Locuri de muncă mai multe și de mai bună calitate, pentru care Comisia propune, printre 

altele: actualizarea noii strategii industriale pentru Europa, un nou plan de acțiune pentru 

economia socială, reglementarea condițiilor de muncă ale lucrătorilor care își desfășoară 

activitatea pe platforme online, un nou cadru strategic privind securitatea și sănătatea în muncă 

pentru perioada 2021-2027. Parlamentul și Consiliul trebuie să încheie negocierile pentru 

revizuirea normelor de coordonare a securității sociale. Statele membre trebuie să pună în aplicare 

Garanția pentru tineret. 

 Competențe și legalitate, pentru care se propun, printre altele: o agendă pentru 

transformarea învățământului superior, o inițiativă privind conturile de învățare individuale, o 

abordare europeană în materie de micro-certificate, un pachet privind competențele și talentele, o 

revizuire a obiectivelor de la Barcelona cu privire la educația și îngrijirea timpurie a copiilor. 

Statele membre trebuie să elaboreze politici pentru asigurarea accesului la educație de calitate, să 

transpună Directiva privind echilibrul între viața profesională și cea privată până în august 2022, 

să asigure disponibilitatea serviciilor de educație și îngrijire, la prețuri accesibile, pentru toți copiii 

de vârstă mică. 

 Protecție și incluziune socială, pentru care se propun, printre altele: o strategie privind 

drepturile copiilor și o recomandare a Consiliului de stabilire a Garanției europene pentru copii, o 

inițiativă privind îngrijirea pe termen lung, lansarea unei platforme europene pentru combaterea 

fenomenului lipsei de adăpost, o inițiativă privind locuințele la prețuri accesibile, un spațiu 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_14_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0046&from=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD_2021_46_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
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european al datelor privind sănătatea. Statele membre trebuie să investească în forța de muncă din 

domeniul sănătății, să impulsioneze digitalizarea sistemelor lor de sănătate și să combată 

inegalitățile în materie de sănătate, să extindă în continuare accesul la protecția socială, în 

conformitate cu Recomandarea Consiliului privind accesul la protecția socială și să prezinte 

planurile de măsuri naționale până la 15 mai 2021. (Anexa 2) 

Principalele acțiuni ale Comisiei, precum și tabloul de bord revizuit sunt prezentate în Anexele 

Planului. (Anexa 3) 

Odată cu Planul de acțiune, au fost prezentate: 

Recomandarea Comisiei referitoare la un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă 

(EASE); 

Propunerea de directivă de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru 

aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență 

salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii. 

A fost lansat, de asemenea, Consultarea publică a partenerilor sociali referitoare la îmbunătățirea 

condițiilor de muncă ale lucrătorilor de pe platformele digitale. 
 

Finanțare 

Cadrul general pentru finanțarea acțiunilor cuprinse în Plan este creat de bugetul pe termen lung al 

UE pentru perioada 2021- 2027 și de Instrumentul de redresare NextGenerationEU. În cadrul 

NextGeneration, Mecanismul de redresare și reziliență, cu un buget de 672,5 miliarde de euro, va 

sprijini redresarea axată pe aspecte sociale și pe locurile de muncă. 

Fondul social european Plus (FSE+) continuă să fie principalul instrument al UE care sprijină 

punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. Statele membre sunt invitate să 

profite de flexibilitatea financiară și fiscală, pentru a preveni și atenua consecințele sociale ale 

crizei provocate de pandemia de coronavirus. 

Acestuia i se adaugă fondurile speciale (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul pentru o 

tranziție justă, Rezerva de ajustare la Brexit, Noul program EU4Health pentru perioada 2021-2027 

etc.), precum și Instrumentul de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o 

situație de urgență (SURE). 

 

3. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII EUROPENE ȘI ALE PARTENERILOR SOCIALI 

3.1. Instituții ale UE 

3.1.1. Parlamentul European  

Prin Rezoluția Parlamentului European din 22 octombrie 2020 referitoare la ocuparea forței de 

muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020, Comisia este invitată să elaboreze o strategie 

politică care să înlocuiască Strategia Europa 2020, având ca obiectiv principal eradicarea sărăciei. 

Rezoluția Parlamentului European din 17 decembrie 2020 referitoare la o Europă socială puternică 

pentru tranziții juste lansează, printre altele, ideea integrării în tratate a Pilonului european al 

drepturilor sociale și a unui protocol privind susținerea unui nivel similar de protecție a 

drepturilor sociale și a libertăților economice pe piața unică. 

La 10 mai 2021, deputații europeni, în dezbaterea asupra Planului de acțiuni, au decis că acesta va 

servi drept bază pentru agenda viitorului Summit de la Porto, din 7-8 mai 2021.  

3.1.2.Consiliul UE 

În Concluziile Consiliului UE cu privire la Strategia anuală pentru 2020 privind creșterea durabilă 

și Raportul comun cu privire la forța de muncă și Concluziile cu privire la Semestrul european 

2021 se solicită includerea în viitoarea strategie post-2020 a unor obiective sociale clare; de 

asemenea, statelor membre li se cere să utilizeze fondurile europene disponibile pentru reforme și 

investiții.  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE2_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/C_2021_1372_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/C_2021_1372_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_93_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_93_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_93_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9932#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9932#navItem-1
https://www.consilium.europa.eu/ro/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/
https://www.consilium.europa.eu/ro/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_456_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_408_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_447_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0284_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0284_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0371_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0371_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2021-03-08/20/meps-to-debate-how-to-implement-the-european-pillar-of-social-rights
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7271-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7271-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13246-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13246-2020-INIT/en/pdf
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În cadrul summit-ului social tripartit din 24 martie 2021, s-a subliniat necesitatea corelării Planului 

de acțiune cu agenda strategică pentru o redresare socială și economică, a unor eforturi susținute 

ale statelor membre pentru îndeplinirea prevederilor sociale dar și pentru utilizarea facilităților 

financiare oferite de UE.  
 

3.1.3. Comitetul Economic și Social European își va prezenta opinia cu privire la Planul de acțiune 

în iulie a.c. Comitetul a emis, până în prezent, o serie de opinii referitoare la Pilonul drepturilor 

sociale: în anul 2017, opinia referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 

Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor  

Lansarea unei consultări privind un pilon european al drepturilor sociale; în anul 2018, opinia din 

proprie inițiativă referitoare la finanțarea Pilonului european al drepturilor sociale;  

în anul 2019, opinia Pilonul european al drepturilor sociale –  

evaluarea punerii în aplicare inițiale și recomandări pentru viitor. 
 

3.1.4. Comitetul Regiunilor 

În Avizul O Europă socială puternică pentru tranziții juste  din 14 octombrie 2020, salută 

propunerea de foaie de parcurs privind punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor 

sociale, solicită o mai bună coordonare a politicilor economice și sociale între nivelul european și 

cel național în contextul Semestrului european și solicită, totodată, să se asigure implicarea 

autorităților locale și regionale în acest proces de coordonare, prin gestiunea partajată bazată pe 

principiul subsidiarității, cere ca eforturile de recuperare să aibă o puternică dimensiune socială. 

4. ROMÂNIA – POZIȚIONARE FAȚĂ DE PILONUL EUROPEAN AL DREPTURILOR 

SOCIALE 

În domeniul ocupării forței de muncă și afacerilor sociale, Președinția română a Consiliului 

Uniunii Europene a accentuat importanța dimensiunii sociale în cadrul eforturilor de creștere a 

competitivității în UE și și-a reiterat determinarea pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Pilonului european al drepturilor sociale, promovarea de șanse egale pe piața muncii, promovarea 

mobilității forței de muncă etc.  

În România, politicile în domeniu vor avea la bază prevederile Strategiei naționale privind 

incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2021-2027 și Planului de acțiune pentru 

perioada 2021-2027. 

Camera Deputaților a examinat comunicarea referitoare la Pilonul european al drepturilor sociale 

și a adoptat  Hotărârea 59/27.06.2017
2
. 

 

Principalele documente consultate 

Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale 

Plan de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale 

Commission staff working document accompanying the Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of 

the Regions - The European Pillar of Social Rights Action Plan 

Poziții ale parlamentelor naționale față de prevederile Planului de acțiune pot fi regăsite pe pagina web a 

IPEX. 

Dana Honciuc 

14 aprilie 2021 

                                                 
2
 A se vedea și Fișa de informare a DUE referitoare la Pilonul european al drepturilor sociale.  

  
 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/03/24/main-messages-from-the-tripartite-social-summit-24-march-2021/
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/action-plan-implementation-european-pillar-social-rights
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-pillar-social-rights-soc542
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/funding-european-pillar-social-rights-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/funding-european-pillar-social-rights-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-pillar-social-rights-evaluation-initial-implementation-and-recommendations-future-own-initiative-opinion
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2167-2020
https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/2017/11/ro_program_ropres2019.pdf
https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/2017/11/ro_program_ropres2019.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/310321Proiect_HG_strategie_2021-2027.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/310321Proiect_HG_strategie_2021-2027.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMPS/Transparenta_decizionala/310321Proiect_HG_strategie_2021-2027.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F313216685/HCD_COM(2017)_250.PDF
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_251_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0046&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0046&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0046&from=en
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20210102.do#dossier-COM20210102
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2017/fi_2233.pdf

