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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI FAMILIE  

Bucureşti, 27 aprilie  2021  
  Nr.4c-10/132 

 

PROIECT DE OPINIE 

asupra 

COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 

EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR – Plan de acțiune privind 

Pilonul european al drepturilor sociale – COM(2021)102 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, în temeiul Tratatului privind 

Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2 anexate TUE 

și Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene,  Comisia pentru sănătate și 

familie a fost sesizată pentru examinare fondului cu documentul nelegislativ 

privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Plan de 

acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale – COM(2021)102, 

trimis cu adresa nr.2/E din 17 martie 2021. 

 Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au subliniat și dezbătut aspectele deosebit de importante ale Planului de 

acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale. 

Pilonul european al drepturilor sociale este fundamentat pe 20 de principii 

și conduce către o Europă socială puternică, stabilind viziunea care stă la baza 

noului cadru de reglementare în materie de politici sociale, după o consultare la 

scară largă lansată în urmă cu aproximativ un an. Cele 20 de primcipii sunt 

structurate în trei categorii: egalitatea de șanse și accesul la piața muncii; condiții 

de muncă echitabile; protecția socială și incluziunea socială.  

Comisia propune trei obiective principale la nivelul UE care să fie 

îndeplinite până la finalul acestui deceniu în domeniile ocupării forței de 

muncă, competențelor și protecției sociale, în concordanță cu obiectivele de 

dezvoltare durabilă ale ONU (Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă), 

respectiv: 
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a) gradul de ocupare în rândul persoanelor cu vârsta între 20 și 64 de ani să fie 

de minimum 78%, inclusiv prin înjumătățirea diferențelor de gen la angajare;  

b) rata persoanelor adulte care participă la cursuri de formare, inclusiv pentru 

ameliorarea competențelor digitale, să fie de  60% anual;  

c) numărul persoanelor cu risc de sărăcie sau excluziune socială să fie redus cu 

cel puțin 15 milioane, inclusiv 5 milioane de copii.  

 Cu privire la fiecare dintre aceste ținte, Planul de acțiune propune măsuri 

concrete la nivel european și încurajează statele membre să facă și pe plan intern 

pași pentru aplicarea principiilor din Pilonul Social. 

 Printre măsurile avute în vedere pentru restul anului 2021 se numără: 

Recomandarea Consiliului UE pentru Garanția europeană pentru copii, un nou 

cadru strategic privind securitatea și sănătatea în muncă, un plan de acțiune 

pentru economia socială, o propunere legislativă vizând îmbunătățirea 

condițiilor de muncă ale persoanelor care lucrează prin intermediul 

platformelor digitale, reducerea impactului social al extinderii noilor forme de 

muncă, mai ales  în context pandemic.  

Comisia a început deja să pună în aplicare principiile Pilonului, 

propunând inițiative precum ”Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul 

tinerilor”. Comisia prezintă și o Recomandare referitoare la un sprijin activ 

eficace pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei provocate de pandemia 

de COVID-19 (EASE), cu scopul de a sprijini o redresare generatoare de locuri 

de muncă. Recomandarea promovează crearea de locuri de muncă și tranzițiile 

profesionale de la sectoarele în declin la sectoarele în expansiune, în special la 

cel digital și la cel ecologic. 

Comisia invită Consiliul European să aprobe aceste trei obiective și face 

apel la statele membre să își definească propriile obiective naționale pentru a 

contribui la acest efort.  

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor 

despre Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale, 

membrii Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât, cu majoritate de voturi,  

întocmirea unui Proiect de opinie favorabil Comunicării Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor – Plan de acțiune privind Pilonul european al drepturilor 

sociale – COM(2021)102. 

 

PREȘEDINTE, 

Dr. Nelu Tătaru 

 

 

 

Întocmit, 

Rozalia Bucur, consilier parlamentar 


