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PROIECT DE OPINIE 

privind comunicarea  Comisiei privind CONSOLIDAREA 

DIMENSIUNII SOCIALE A UNIUNII ECONOMICE ŞI 

MONETARE COM(2013)690 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul HCD 

nr.11/2011, cu „Comunicarea comisiei privind CONSOLIDAREA DIMENSIUNII 

SOCIALE A UNIUNII ECONOMICE ŞI MONETARE”– COM (2013)690, în vederea 

examinării pe fond. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 09 decembrie 2013. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 

acestui document. Astfel, s-a precizat că la data de  28 noiembrie 2012, 

Comisia Europeană a adoptat un proiect pentru o uniune economică și 

monetară (UEM) profundă și veritabilă, prezentând o viziune privind o 

arhitectură puternică și stabilă pentru componentele politice, bugetare și 

economice ale UEM. Consiliul European din decembrie 2012 a sprijinit 

dezvoltarea dimensiunii sociale a UEM, inclusiv a dialogului social, motiv pentru 

care în iunie 2013 a reamintit că dimensiunea socială ar trebui să fie 

consolidată și a subliniat că este important să se monitorizeze mai bine și să se 

ţină cont de situaţia socială şi a pieţei muncii din UEM, în special prin utilizarea 

unor indicatori sociali şi privind ocuparea forţei de muncă, în contextul 

semestrului european pentru coordonarea politicilor economice.  



De asemenea, Consiliul a subliniat necesitatea de a îmbunătăţi coordonarea 

politicilor sociale şi privind ocuparea forţei de muncă, cu respectarea deplină a 

competenţelor naţionale, precum şi rolul partenerilor sociali şi al dialogului 

social, atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional. La rândul său, Parlamentul 

European şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la priorităţile pentru 

realizarea unei veritabile uniuni economice şi monetare (UEM), în special 

recomandând un pact social pentru Europa. 

Comunicarea privind dimensiunea socială a UEM propune un set de măsuri 

pentru a îmbunătăţi guvernanţa economică în cadrul UEM, menţinând în acelaşi 

timp structura şi obiectivele sistemului de guvernanţă economică pentru UE în 

ansamblu, respectiv: 

− dezvoltarea unui tablou de bord cu indicatori cheie sociali şi de ocupare 

pentru a urmări aspectele relevante pentru buna funcţionare a întregului 

UEM; 

− extinderea numărului de indicatori care stau la baza raportului anual privind 

mecanismul de alertă (AMR) pentru a reflecta mai bine implicaţiile sociale 

ale dezechilibrelor macroeconomice. Aceştia ar putea include: rata de 

participare, rata şomajului de lungă durată, rata şomajului în rândul tinerilor 

şi rata riscului de sărăcie şi excluziune socială; 

− includerea unei secţiuni referitoare la ocuparea forţei de muncă şi evoluţiile 

sociale din statele membre în revizuirile ce urmează exerciţiului AMR 

− consolidarea coordonării ocupării forţei de muncă şi a politicilor sociale în 

cadrul Semestrului European prin promovarea celor mai bune practici din 

statele membre. 

Comunicarea subliniază faptul că pentru dezvoltarea unei adevărate dimensiuni 

sociale, bugetul Uniunii Europene trebuie exploatat pe deplin. Fondurile 

Europene Structurale şi de Investiţii trebuie să continue în a sprijini punerea în 

aplicare a reformelor necesare şi modernizarea politicilor sociale în statele 

membre. Fondul Social European trebuie să continue să joace un rol foarte 

important în special în pregătirea Acordurilor de Parteneriat şi a Programelor 

Operaţionale în statele membre.  
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Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, întocmirea unui proiect de opinie favorabil, specificând că din 

perspectiva României, dimensiunea socială a UEM poate fi consolidată 

printr-o coordonare mai bună şi o monitorizare a politicilor şi a evoluţiilor în 

domeniul social şi al ocupării forţei de muncă în cadrul Semestrului 

European. Este necesar însă să se evite crearea unei poveri administrative 

suplimentare pentru statele membre în ceea ce priveşte monitorizarea şi 

procedurile de raportare. 

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, 

întocmirea prezentului proiect de opinie, favorabil promovării propunerii de 

Regulament, considerând că nu aduce atingere intereselor şi legislaţiei 

României.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Florin Iordache         

       Cristina Ancuţa Pocora 
             
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Adriana Breazu 
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