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Summitul social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea forței de muncă  

Rezoluţia Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la propunerea de 

decizie a Consiliului privind un Summit social tripartit pentru dezvoltare și ocuparea 

forței de muncă (COM(2013)0740 – 2013/0361(APP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2013)0740), 

– având în vedere articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-

0136/2014), 

1.  cere Consiliului să ia în considerare următoarele modificări: 

 

Propunerea de decizie a Consiliului ar trebui modificată după cum urmează: 

 

Modificarea  1 

Propunere de decizie a Consiliului 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Modificarea 

(8) În concluziile sale din 28 iunie 2013, 

Consiliul European a constatat că 

dimensiunea socială a UEM ar trebui să fie 

consolidată și subliniază în acest context 

rolul esențial al partenerilor sociali și al 

dialogului social. În consecință, Comisia, 

în Comunicarea (COM(2013)0690) din 2 

octombrie 2013 privind dimensiunea 

socială a UEM, a abordat problema 

promovării dialogului social la nivel 

național și la nivelul UE și a anunțat o 

propunere de revizuire a deciziei 

Consiliului din 2003. 

(8) În concluziile sale din 28 iunie 2013, 

Consiliul European a constatat că 

dimensiunea socială a UEM ar trebui să fie 

consolidată și subliniază în acest context 

rolul esențial al partenerilor sociali și al 

dialogului social. În consecință, Comisia, 

în Comunicarea (COM(2013)0690) din 2 

octombrie 2013 privind dimensiunea 

socială a UEM, a abordat problema 

promovării dialogului social la nivel 

național și la nivelul UE, a anunțat o 

propunere de revizuire a deciziei 

Consiliului din 2003 și a declarat că 

Summitul social tripartit reprezintă o 

oportunitate vitală de a implica partenerii 

sociali în procesul semestrului european. 

 



 

 

Modificarea  2 

Propunere de decizie a Consiliului 

Considerentul 9 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Modificarea 

  (9a) În Declarația partenerilor sociali 

europeni privind implicarea partenerilor 

sociali în guvernanța economică a UE, 

adoptată la 24 octombrie 2013, partenerii 

sociali din UE și-au confirmat sprijinul 

față de Summitul social tripartit pentru 

creșterea economică și ocuparea forței de 

muncă și au solicitat să fie instituit un 

proces coerent de consultare a 

partenerilor sociali în contextul 

semestrului european. 

Modificarea  3 

Propunere de decizie a Consiliului 

Articolul 1 

 

Textul propus de Comisie Modificarea 

În conformitate cu tratatul și având în 

vedere competențele instituțiilor și ale 

organelor Uniunii, responsabilitatea 

Summitului tripartit pentru dezvoltare și 

ocuparea forței de muncă este de a asigura 

concertarea continuă între Consiliu, 

Comisie și partenerii sociali. Acesta va da 

posibilitatea partenerilor sociali la nivel 

european să contribuie, în contextul 

dialogului lor social, la diversele 

componente ale strategiei Uniunii pentru 

creștere economică și locuri de muncă. În 

acest scop, se sprijină pe activitatea și 

discuțiile anterioare dintre Consiliu, 

Comisie și partenerii sociali în diferite 

forumuri de concertare pe probleme 

economice, sociale și de ocupare a forței de 

muncă. 

În conformitate cu tratatul și având în 

vedere competențele instituțiilor și ale 

organelor Uniunii, responsabilitatea 

Summitului tripartit pentru dezvoltare și 

ocuparea forței de muncă este de a asigura 

concertarea continuă între Consiliu, 

Comisie și partenerii sociali, precum și 

coordonarea strategiilor acestora pentru a 

se atinge un nivel ridicat al ocupării forței 

de muncă în mod durabil și în locuri de 

muncă de calitate. Acesta va da 

posibilitatea partenerilor sociali la nivel 

european să contribuie, în contextul 

dialogului lor social și al cunoștințelor lor 

specializate, la diversele componente ale 

strategiei Uniunii pentru creștere 

economică și locuri de muncă. În acest 

scop, se sprijină pe activitatea și discuțiile 

anterioare dintre Consiliu, Comisie și 

partenerii sociali în diferite forumuri de 

concertare pe probleme economice, sociale 

și de ocupare a forței de muncă. 

 



 

 

Modificarea  4 

Propunere de decizie a Consiliului 

Articolul 2 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Modificarea 

(1) Summitul se compune din reprezentanți 

la cel mai înalt nivel ai președintelui 

Consiliului European, ai președinției 

Consiliului și ai celor două președinții 

succesive, ai Comisiei, precum și ai 

partenerilor sociali. Participă de asemenea 

miniștrii ocupării forței de muncă și 

afacerilor sociale care fac parte din cele trei 

președinții, precum și comisarul 

responsabil cu ocuparea forței de muncă și 

afacerile sociale. În funcție de agenda 

întâlnirii, pot fi invitați să participe și alți 

miniștri aparținând celor trei președinții, 

precum și alți comisari. 

(1) Summitul se compune din reprezentanți 

la cel mai înalt nivel ai președintelui 

Consiliului European, ai președinției 

Consiliului și ai celor două președinții 

succesive, ai Comisiei, precum și ai 

partenerilor sociali. Participă de asemenea 

miniștrii ocupării forței de muncă și 

afacerilor sociale care fac parte din cele trei 

președinții, precum și comisarul 

responsabil cu ocuparea forței de muncă și 

afacerile sociale. În funcție de agenda 

întâlnirii, pot fi invitați să participe și alți 

miniștri aparținând celor trei președinții, 

precum și alți comisari și președintele 

Comisiei pentru ocuparea forței de muncă 

și afaceri sociale a Parlamentului 

European. . 

 

Modificarea  5 

Propunere de decizie a Consiliului 

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Modificarea 

Fiecare delegație este alcătuită din 

reprezentanți ai organizațiilor 

interprofesionale europene, reprezentând 

fie interese generale, fie interese 

particulare ale personalului de 

supraveghere sau de conducere și ale 

întreprinderilor mici și mijlocii la nivel 

european. 

Fiecare delegație este alcătuită din 

reprezentanți ai organizațiilor 

interprofesionale europene, reprezentând 

fie interese generale, fie interese 

particulare ale personalului de 

supraveghere sau de conducere și ale 

întreprinderilor mici, mijlocii și ale 

microîntreprinderilor la nivel european. 

 



 

 

Modificarea  6 

Propunere de decizie a Consiliului 

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Modificarea 

  

Coordonarea tehnică a delegației 

lucrătorilor se realizează de către 

Confederația Europeană a Sindicatelor 

(CES), iar cea a delegației angajatorilor de 

către Confederația întreprinderilor 

europene (BUSINESSEUROPE). CES și 

BUSINESSEUROPE se asigură că opiniile 

exprimate de organizațiile specializate și 

sectoriale sunt pe deplin reflectate în 

contribuțiile lor și, dacă este cazul, includ 

în delegațiile lor reprezentanți ai unora 

dintre aceste organizații. 

Coordonarea tehnică a delegației 

lucrătorilor se realizează de către 

Confederația Europeană a Sindicatelor 

(CES), iar cea a delegației angajatorilor de 

către Confederația întreprinderilor 

europene (BUSINESSEUROPE). CES și 

BUSINESSEUROPE se asigură că opiniile 

exprimate de organizațiile specializate și 

sectoriale sunt pe deplin reflectate în 

contribuțiile lor și, dacă este cazul, includ 

în delegațiile lor reprezentanți ai unora 

dintre aceste organizații care au 

autoritatea de a se exprima. 

 

Modificarea  7 

Propunere de decizie a Consiliului 

Articolul 3 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Modificarea 

(1) Agenda Summitului se stabilește în 

comun de către Consiliu, Comisie și 

organizațiile interprofesionale ale 

lucrătorilor și angajatorilor care participă la 

lucrările Summitului. În acest scop, au loc 

reuniuni pregătitoare la care participă 

serviciile Consiliului, cele ale Comisiei, 

CES și BUSINESSEUROPE. 

(1) Agenda Summitului se stabilește în 

comun de către Consiliu, Comisie și 

organizațiile interprofesionale ale 

lucrătorilor și angajatorilor care participă la 

lucrările Summitului, pe baza 

parteneriatului egal dintre aceste 

instituții. În acest scop, au loc reuniuni 

pregătitoare la care participă serviciile 

Consiliului, cele ale Comisiei, CES și 

BUSINESSEUROPE. 

 

Modificarea  8 

Propunere de decizie a Consiliului 

Articolul 3 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Modificarea 

(2) Subiectele de pe agendă se discută la (2) Subiectele de pe agendă se discută la 



 

 

întrunirea Consiliului în configurația 

privitoare la ocuparea forței de muncă, 

politica socială, sănătatea și protecția 

consumatorului. 

întrunirea Consiliului în configurația 

privitoare la ocuparea forței de muncă, 

politica socială, sănătatea și protecția 

consumatorului, pe baza unei contribuții 

din partea tuturor organelor sale 

pregătitoare, după caz. 

 

Modificarea  9 

Propunere de decizie a Consiliului 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Modificarea 

(1) Summitul se întrunește cel puțin de 

două ori pe an. Reuniunile se desfășoară 

înainte de sesiunile de primăvară și, 

respectiv, de toamnă ale Consiliului 

European. 

(1) Summitul se întrunește cel puțin de 

două ori pe an. Reuniunile se desfășoară 

înainte de sesiunile de primăvară și, 

respectiv, de toamnă ale Consiliului 

European, iar rezultatele Summitului sunt 

prezentate în vederea adoptării unei 

decizii următorului Consiliu European.  

 

Modificarea  10 

Propunere de decizie a Consiliului 

Articolul 5 

 

Textul propus de Comisie Modificarea 

Copreședinții realizează un rezumat al 

discuțiilor din cadrul Summitului pentru a 

informa formațiunile relevante ale 

Consiliului, precum și publicul general. 

Copreședinții realizează un rezumat al 

discuțiilor din cadrul Summitului pentru a 

informa formațiunile relevante ale 

Consiliului, Parlamentul European, 

precum și publicul general. 

 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei. 


