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COM (2017) 206 
 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul 
art.170 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
Documentul de reflexie privind dimensiunea socială a Europei – COM (2017) 

206, pentru examinarea fondului. 
 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 
în şedinţa comisiei din data de 13 iunie 2017. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 
acestui document. 

 Astfel, s-a precizat că Uniunea Europeană a elaborat, timp de mai mulţi 
ani, un acquis social ce a favorizat îmbunătățirea nivelului de trai și 
convergența economică și socială în Europa. Dar astăzi, criza economică, 
aprofundarea pieței interne și schimbările sociale profunde precum migrația, 
evoluțiile tehnologice, globalizarea și îmbătrânirea populației au condus la 
apariția unor dezechilibre sociale în multe state membre și la discrepanțe între 
țări, care subminează perspectivele de creștere, alimentează protestele sociale 
și euroscepticismul. Deci este nevoie de o strategie nouă, mai puternică, de 
consolidare a dimensiunii sociale a Uniunii Europene, care să ajute toate statele 
membre să își realizeze potențialul de creștere și de ocupare a forței de muncă, 
să crească nivelul de coeziune socială și să prevină amplificarea decalajelor, în 
conformitate cu tratatele și cu Strategia Europa 2020. Astfel, la 8 martie 2016,  
Comisia a publicat o Comunicare în care detalia o primă structură preliminară a 
pilonului european al drepturilor sociale și o compilație a acquis-ului social 
existent al UE, odată cu lansarea unei consultări publice pe această temă.  

Astfel, la data de 26 aprilie 2017, Comisia Europeană a publicat 
Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei până în anul 
2025 care este în concordanță cu Cartea albă privind viitorul Uniunii Europene.  
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Obiectivul prezentei propuneri este acela de a lansa o dezbatere mai 
amplă privind provocările actuale ale Uniunii Europene şi a unor scenarii 
posibile de cooperare la nivelul UE pentru gestionarea pe viitor  a acestor 
provocări.     

Documentul de reflecție al Comisiei Europene prezintă trei variante de 
gestionare pe viitor a dimensiunii sociale la nivel de UE:     
- limitarea dimensiunii sociale a Uniunii la libera circulație: accentul ar fi pus pe 
piaţa unică prin menţinerea normele existente, în special în ceea ce privește 
circulația transfrontalieră a persoanelor, detașarea lucrătorilor, recunoașterea 
diplomelor, dar s-ar renunţa la standardele minime stabilite la nivelul UE, cum 
ar fi timpul de lucru, concediul de maternitate sau securitatea socială a 
lucrătorilor mobili, care ar urma să fie eliminate. De asemenea, UE nu ar mai 
încuraja schimbul de bune practici între statele membre cu privire la educație, 
sănătate, cultură și sport, iar programele de reconversie socială și regională din 
statele membre cofinanțate din fonduri UE ar trebui sistate sau finanțate la 
nivel național. 
- cei care doresc să facă mai mult în domeniul social sunt liberi să o facă:  
reprezintă transpunerea la nivel social a abordării pe viteze multiple prevăzute 
în Cartea Albă privind viitorul Europei. Cooperarea ar fi limitată la zona. 
- țările UE-27 fac împreună eforturi pentru a aprofunda dimensiunea socială a 
Europei: UE va continua să sprijine acțiunea statelor membre în domeniul 
politicii sociale dar ar putea, de asemenea, să armonizeze drepturile cetățenilor 
europeni pentru a favoriza convergența. Cele 27 de state membre ar putea lua 
decizia de a merge înainte împreună, pe domenii specifice, selectate în 
prealabil. 

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

� construcția comunitară a integrat treptat dimensiunea socială, dar nu 
suficient încât să asigure o convergență a politicilor sociale; 

� convergența socială și salarială trebuie să rămână o prioritate a 
politicilor europene; 

� pentru a consolida dimensiunea socială este necesar ca aceasta să fie 
orizontală, adică să fie integrată în toate inițiativele europene (în 
concordanță cu principiul subsidiarității), deoarece politicile sociale sunt 
în mod inevitabil afectate de politicile din alte domenii; 

� dimensiunea socială trebuie să dobândească aceeași relevanță ca și 
guvernanța economică; este necesară instituirea unui Semestru 
european social iar pilonul european al drepturilor sociale ar trebui să 
meargă dincolo de alcătuirea listei de indicatori (fără forță juridică 
obligatorie) și să includă un mecanism de stimulare a convergenței 
normelor privind piața muncii și a sistemelor sociale; 

� definirea criteriilor de convergență socială care trebuie respectate de 
către statele membre în contextul supravegherii multilaterale ar putea 
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contribui la consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii economice și 
monetare (UEM); 

� dimensiunea socială a UEM ar trebui să fie prezentă pe tot parcursul 
Semestrului European, nu numai cu ocazia Analizei anuale a creșterii. 

Documentul vizează lansarea unei dezbateri extinse care să permită 
evaluarea modului în care UE contribuie la gestionarea dimensiunii sociale şi a 
creşterii nivelului de progres social şi adaptare a pieţei forţei de muncă în 
viitor. Conform documentului, se doreşte ca Summit-ul la nivel înalt pe teme 
sociale organizat de Comisia Europeană şi Suedia din noiembrie 2017 să 
constituie o platformă pentru o discuţie deschisă şi completă pe această temă. 

 
Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării documentului 
supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru 
afaceri europene. 

 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Csép Éva Andrea 
        

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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