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DIALOGUL SOCIAL

Dialogul social este o componentă fundamentală a modelului social european, care a câștigat
recunoaștere în tratat odată cu reforma de la Amsterdam. Partenerii sociali (reprezentanți ai
conducerii și ai personalului) sunt astfel în măsură să contribuie activ la conceperea politicii
sociale europene.

TEMEIUL JURIDIC

Articolele 151-156 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

OBIECTIVE

În conformitate cu articolul 151 din TFUE, promovarea dialogului dintre angajatori și lucrători
este recunoscută ca obiectiv comun al UE și al statelor membre. Scopul dialogului social este de
a îmbunătăți guvernanța europeană prin implicarea partenerilor sociali în procesul decizional și
în procesul de punere în aplicare.

REALIZĂRI

A. Dialog social bipartit
În conformitate cu formularea originală din Tratatul de la Roma, una din sarcinile Comisiei din
domeniul social era să promoveze cooperarea strânsă dintre statele membre în ceea ce privește
dreptul de asociere și negocierile colective dintre angajatori și lucrători. Cu toate acestea, abia
după mulți ani această prevedere a început să fie pusă în aplicare.
Înființat în 1985 la inițiativa Președintelui Comisiei Jacques Delors, procesul de dialog social
Val Duchesse avea scopul de a implica partenerii sociali, reprezentați de Confederația Europeană
a Sindicatelor (ETUC), Confederația întreprinderilor europene (UNICE) și Centrul European al
Întreprinderilor cu Participare Publică (CEEP) în procesul intern de piață. Un număr de declarații
comune privind ocuparea forței de muncă, educație, formare și alte aspecte sociale au rezultat
în urma reuniunilor acestor partenerilor sociali.
În 1992, Comitetul pentru dialog social (SDC) a fost înființat ca principal forum pentru dialogul
social bipartit la nivel european. În prezent, Comitetul pentru dialog social se reunește de trei
sau patru ori pe an și este alcătuit din 64 de membri (32 reprezentând angajatorii și 32 lucrătorii)
fie din secretariatele europene, fie din organizații naționale. În același timp, Actul unic european
a creat temeiul legal pentru dezvoltarea unui „dialog social la nivelul comunității”. În octombrie
1991, UNICE, ETUC și CEEP au adoptat un acord comun prin care se solicita consultarea
obligatorie a partenerilor sociali în ce privește pregătirea legislației în domeniul afacerilor
sociale și posibilitatea ca partenerii sociali să negocieze acorduri-cadru la nivel comunitar.
Cererea a fost confirmată în acordul anexat la Protocolul de la Maastricht privind politica
socială, semnat de toate statele membre, cu excepția Regatului Unit. La nivel național, partenerii
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sociali au beneficiat, astfel, de posibilitatea de a pune în aplicare Directivele printr-un acord
colectiv.
Includerea Acordului privind politica socială în Tratatul CE în urma intrării în vigoare a
Tratatului de la Amsterdam a permis, în final, aplicarea unui cadru unic pentru dialogul social
în UE. Rezultatele interprofesionale ale procesului au fost adoptarea de acorduri-cadru privind
concediul pentru creșterea copilului (1995), munca cu fracțiune de normă (1997) și munca pe
durată determinată (1999), implementate de Directivele Consiliului.
La nivelul UE, în conformitate cu articolul 154 din TFUE, Comisia trebuie să se consulte cu
partenerii sociali înainte de a lua măsuri în domeniul politicii sociale. Partenerii sociali pot apoi
decide să negocieze între ei un acord privind subiectul consultării, stopând inițiativa Comisiei.
Procesul de negociere poate dura până la nouă luni, iar partenerii sociali au următoarele opțiuni :
— pot încheia un acord și pot solicita în comun Comisiei să propună Consiliului adoptarea

unei decizii de punere în aplicare, sau

— după încheierea unui acord între ei, pot prefera să îl pună în aplicare în conformitate
cu propriile proceduri și practici și în concordanță cu cele ale statelor membre (acorduri
„voluntare” sau, mai târziu, „autonome”), sau

— nu reușesc să obțină un acord, situație în care Comisia reia activitatea legată de propunerea
în cauză.

În mai 2001, negocierile dintre partenerii sociali pentru acordul-cadru privind munca temporară
s-au soldat cu un eșec. Astfel, în martie 2002, Comisia a adoptat o propunere de directivă
în temeiul unui consens la care ajunseseră partenerii sociali. După modificarea propunerii
în noiembrie 2002, procesul a avut ca rezultat adoptarea Directivei 2008/104/CE. În mod
similar, după ce partenerii sociali și-au exprimat indisponibilitatea de a se angaja în negocieri,
în 2004, Comisia a prezentat o propunere de revizuire a Directivei 2003/88/CE referitoare la
anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, inclusiv evoluțiile recente, cum ar fi munca
intermitentă sau programul săptămânal de lucru flexibil. Parlamentul, Comisia și Consiliul nu
au reușit să găsească un acord privind acest aspect, iar partenerii sociali europeni au încercat
să obțină un acord în cursul unui proces de negociere care a durat un an, și care, la rândul
lui, a eșuat în decembrie 2012 din cauza unor diferențe majore privind abordarea muncii
intermitente ca timp de lucru. În 2013, Comisia a reluat procesul de revizuire și de evaluare a
impactului, realizând o amplă consultare publică în 2015, pregătind, în același timp, un raport
de punere în aplicare astfel cum prevede directiva, toate acestea urmând să contribuie la viitorul
rezultat al revizuirii. Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 include în prezent o inițiativă
nelegislativă referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind timpul de lucru. În Rezoluția
sa din 19 ianuarie 2017 referitoare la un pilon european al drepturilor sociale[1], Parlamentul a
solicitat actualizarea standardelor de muncă, inclusiv a dispozițiilor privind timpul de lucru.
Din 1998, în urma unei decizii a Comisiei de a institui organisme specifice (Decizia Comisiei
98/500/CE din 20 mai 1998), dialogul social sectorial s-a dezvoltat, de asemenea, în mod
semnificativ. Au fost create mai multe comisii în principalele domenii economice, care au produs
rezultate valoroase. Dialogul social sectorial a avut ca rezultat trei acorduri la nivel european
privind organizarea timpului de lucru pentru marinari (1998), organizarea timpului de lucru
pentru lucrătorii mobili din aviația civilă (2000) și anumite aspecte ale condițiilor de lucru
pentru lucrătorii mobili care execută servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul
feroviar (2005). Acordurile au fost puse în aplicare prin Decizia Consiliului. „Acordul privind
protecția sănătății lucrătorilor prin prelucrarea și folosirea corectă a bioxidului de siliciu și a

[1]Texte adoptate, P8_TA(2017)0010.
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produselor derivate”, semnat în aprilie 2006, a fost primul rezultat multisectorial al negocierilor
partenerilor sociali europeni. În 2014, Consiliul a aplicat, prin intermediul unei directive, un
acord sectorial privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul pe căi
navigabile interioare din 2012.
În aprilie 2012, partenerii sociali din sectorul serviciilor de coafură au încheiat un acord privind
orientări clare pentru coafori pentru a lucra într-un mediu sănătos și sigur pe durata carierei lor și
a solicitat o decizie de punere în aplicare a Consiliului. Având în vedere că unele state membre s-
au opus anumitor părți din acord, punerea în aplicare prin intermediul unei decizii a Consiliului
nu a fost continuată. În schimb, în iunie 2016, partenerii sociali din sectorul serviciilor de coafură
au semnat un nou acord-cadru european privind protecția sănătății și siguranței la locul de
muncă, solicitând punerea în aplicare printr-o decizie a Consiliului. În conformitate cu Agenda
privind o mai bună legiferare, Comisia, înainte de a prezenta o propunere de decizie de punere
în aplicare Consiliului, va efectua o evaluare de impact proporțională, care să se concentreze
în special pe reprezentativitatea semnatarilor, legalitatea acordului în cadrul legislativ al UE și
respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității. În scrisoarea lor din 21 noiembrie
2016 adresată Președintelui Juncker, partenerii sociali în cauză se opun utilizării procesului de
evaluare de impact pentru a justifica netrimiterea către Consiliu a acordului pentru adoptarea
unei decizii de punere în aplicare și solicită să fie pe deplin informați cu privire la diferitele
etape ale procesului de evaluare de impact și criteriile de decizie pe care Comisia le va utiliza.
Acordul privind munca la distanță (teleworking), încheiat în mai 2002, a fost pus în aplicare
pentru prima dată în conformitate cu procedurile și practicile specifice partenerilor sociali
și statelor membre. De asemenea, partenerii sociali au încheiat „acorduri autonome” privind
stresul la locul de muncă, permisul european pentru șoferii care au desfășurat un serviciu de
interoperabilitate transfrontalieră în 2004, privind hărțuirea și violența la locul de muncă (aprilie
2007), precum și caracterul incluziv al piețelor muncii (martie 2010).
În urma modificărilor introduse prin Tratatul de la Amsterdam, procesul de consultare a devenit
și mai important, deoarece în sfera sa intră toate domeniile care țin de domeniul de aplicare a
articolului 151 din TFUE.
Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, un nou articol (articolul 152 din
TFUE) a fost inserat, care prevede că „Uniunea recunoaște și promovează rolul partenerilor
sociali la nivelul său, luând în considerare diversitatea sistemelor naționale. Aceasta va facilita
dialogul dintre partenerii sociali, respectându-le autonomia”. Articolul 153 din TFUE acordă, de
asemenea, statelor membre posibilitatea de a încredința partenerilor sociali punerea în aplicare
a unei decizii adoptate de către Consiliu privind ratificarea unui acord colectiv semnat la nivel
european.
Cu toate acestea, de la începutul crizei economice și financiare, dialogul social a fost din ce
în ce mai afectat în momentul în care măsurile de criză au fost puse în aplicare, fiind slăbit de
descentralizarea sa, un declin în ceea ce privește contractele de muncă și intervenția statului
în domeniul politicii salariale. În acest context și având în vedere faptul că statele membre
cu parteneriatele sociale cele mai puternice au reușit cel mai bine să depășească criza, noua
Comisie s-a angajat în noiembrie 2014 să relanseze și să consolideze dialogul cu partenerii
sociali, în special în noul cadru de guvernanță economică, ca o condiție prealabilă pentru
funcționarea economiei sociale de piață a Europei. În iunie 2016, vicepreședintele Dombrovskis
și comisarul Thyssen au semnat o declarație comună privind „un nou început pentru dialogul
social”, în care se convine ca partenerii sociali să fie implicați mai mult în semestrul european
și în general în elaborarea politicilor și procesul legislativ ale UE, punându-se accentul pe
consolidarea capacităților. Declarația subliniază rolul fundamental al dialogului social european,
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ca o componentă importantă a procesului UE de elaborare a politicilor sociale și a celor privind
ocuparea forței de muncă. În urma unei consultări publice cu privire la pilonul european al
drepturilor sociale în 2016, Comisia a publicat în aprilie 2017 „pilonul european al drepturilor
sociale”, care, printre altele, recunoaște dreptul partenerilor sociali de a fi implicați în conceperea
și punerea în aplicare a politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă și sprijină implicarea lor
mai puternică în elaborarea politicilor și procesul legislativ, ținând seama totodată de diversitatea
sistemelor naționale.
B. Dialog social tripartit
Încă de la începutul procesului de integrare europeană, s-a considerat că era important ca actorii
economici și sociali să fie implicați în elaborarea legislației comunitare. Comitetul consultativ
al Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și Comitetul Economic și Social European
stau mărturie pentru aceasta. Din anii 1960, au existat o serie de comitete consultative al
căror rol a fost de a sprijini Comisia în formularea politicilor specifice. În general, aceste
comitete, cum ar fi Comitetul pentru securitatea socială a lucrătorilor migranți, sunt constituite
din reprezentanți ai organizațiilor naționale ale angajatorilor și sindicatelor, precum și din
reprezentanți ai statelor membre. Din 1970, un for important al dialogului social tripartit la
nivel european a fost Comitetul permanent pentru ocuparea forței de muncă, compus din 20
de reprezentanți ai partenerilor sociali, proveniți în mod egal din cadrul sindicatelor și al
organizațiilor angajatorilor. Reformat în 1999, comitetul a fost integrat în întregime în strategia
europeană coordonată pentru ocuparea forței de muncă. Pe baza unei contribuții comune a
partenerilor sociali la Summit-ul de la Laeken din decembrie 2001, Consiliul a lansat un
Summit social tripartit pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă în martie 2003
(Decizia 2003/174/CE a Consiliului), care a înlocuit Comitetul pentru ocuparea forței de
muncă. Facilitând consultarea permanentă dintre Consiliu, Comisie și partenerii sociali pe teme
economice, sociale și de ocupare a forței de muncă, acesta se reunește o dată pe an, iar una dintre
reuniuni trebuie să aibă loc înainte de Consiliul European de primăvară.
Formalizând un proces care se dezvoltă din 1997, summit-ul cuprinde, în prezent, președinția
actuală a Consiliului UE și cele două președinții ulterioare, Comisia și partenerii sociali. Cele trei
președinții ale Consiliului sunt reprezentate, în mod normal, de către șefii de stat sau de guvern
și de miniștrii muncii și afacerilor sociale. Comisia are, de asemenea, doi reprezentanți, care
sunt, de obicei, președintele și comisarul responsabil cu ocuparea forței de muncă și afacerile
sociale. Reprezentanții partenerilor sociali sunt divizați în două delegații de dimensiuni egale
compuse din zece reprezentanți ai lucrătorilor și zece reprezentanți ai angajatorilor, acordându-
se o atenție special necesității de a asigura o participare echilibrată între bărbați și femei. Fiecare
grup este compus din delegații ale organizațiilor interprofesionale europene, reprezentând fie
interese generale, fie interesele particulare ale personalului de supraveghere și de conducere și
întreprinderile mici și mijlocii la nivel european. Coordonarea tehnică este asigurată de ETUC
pentru delegația lucrătorilor și de către UNICE pentru delegația angajatorilor. În urma ratificării
Tratatului de la Lisabona, rolul Summit-ului social tripartit pentru creștere economică și ocupare
a forței de muncă este în prezent recunoscut la articolul 152 din TFUE.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul consideră că dialogul social este un element esențial în tradițiile statelor membre
și a solicitat acordarea unui rol mai important „trilogului” la nivel european. Comisia sa pentru
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a adresat frecvent invitații partenerilor sociali la
nivelul Uniunii Europene pentru a-și prezenta opiniile înainte de a prezenta un raport sau aviz
cu privire la orice chestiune pertinentă. De asemenea, Parlamentul European a reamintit deseori
Comisiei necesitatea unei politici industriale coerente la nivel european, în care partenerii sociali
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ar trebui să joace un rol esențial. Conform Tratatului de la Lisabona, este clar că Parlamentul
are dreptul de a fi informat cu privire la punerea în aplicare a acordurilor colective încheiate
la nivelul Uniunii (articolul 155 din TFUE) și la inițiativele luate de către Comisie în scopul
încurajării cooperării dintre statele membre în temeiul articolului 156 din TFUE, inclusiv
chestiunile legate de dreptul de asociere și negocierile colective dintre angajatori și lucrători.
În contextul crizei economice, Parlamentul a reiterat faptul că dialogul social este vital
pentru realizarea obiectivelor Strategiei UE 2020 în materie de ocupare a forței de muncă
(2009/2220(INI)). În ianuarie 2012, acesta a subliniat că, prin punerea accentului pe
consolidarea fiscală, recomandările analizei anuale a creșterii ar împiedica nu numai crearea
de locuri de muncă și asistența socială, dar și dialogul social ca atare. În plus, în rezoluția
sa referitoare la ciclul semestrului european din 2017[2], Parlamentul a subliniat încă o dată
importanța dialogului social și a solicitat consolidarea rolului partenerilor sociali în noul proces
al guvernanței economice. Din 2014, implicarea lor la nivelul UE a crescut într-o anumită
măsură, deși situația rămâne disparată la nivel național și, la ambele niveluri, partenerii sociali
consideră că implicarea lor este mai degrabă informativă decât cu adevărat consultativă. În ceea
ce privește programele de ajustare economică din țările cele mai afectate de criză, Parlamentul,
în Rezoluția sa din 13 martie 2014 referitoare la aspecte legate de ocuparea forței de muncă
și aspecte sociale și operațiunile troicii (Banca Centrală Europeană, Comisia, Fondul Monetar
Internațional) în ceea ce privește țările care fac parte din programul zonei euro, a subliniat că
partenerii sociali la nivel național ar fi trebuit consultați sau implicați în conceperea inițială a
programelor.
Parlamentul și-a reiterat poziția în Rezoluția sa din 19 ianuarie 2017 referitoare la un
pilon european al drepturilor sociale[3], solicitând Comisia să-și intensifice sprijinul pentru
consolidarea și respectarea dialogului social la toate nivelurile și în toate sectoarele.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

[2]Texte adoptate, P8_TA(2017)0039.
[3]Texte adoptate, P8_TA(2017)0010.
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