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1. Competențe generale, angajament european și independență personală 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisar și a promova interesul general european, îndeosebi în 

domeniul de care ar urma să fiți responsabil? Ce anume vă motivează? Care va fi 

contribuția dvs. la promovarea agendei strategice a Comisiei? Cum intenționați să 

puneți în practică abordarea integratoare de gen și să încorporați o perspectivă de gen 

în toate domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră? Ce garanții de 

independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum ați proceda 

pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, actuale sau 

viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul 

Comisiei? 

Am fost implicat în afaceri europene de-a lungul întregii mele cariere profesionale, atât atunci 

când eram funcționar public, cât și atunci când am lucrat ca ministru în guvernul 

luxemburghez. Fiind cetățean luxemburghez, m-am angajat în favoarea integrării europene 

încă din tinerețe, știind că doar o Europă puternică poate face față provocărilor majore cu care 

ne confruntăm ca europeni. Cred cu tărie în valorile și principiile de bază pe care se 

întemeiază Europa și îmi voi dedica toată energia în următorii ani pentru apărarea democrației 

și promovarea justiției sociale, angajându-mă în favoarea drepturilor egale, a coeziunii și a 

prosperității împărtășite, care constituie obiective fundamentale încă de la începuturile 

Uniunii noastre. 

Așa cum se afirmă în noua agendă strategică pentru perioada 2019-2024, adoptată de 

Consiliul European în iunie, precum și în Orientările politice prezentate în iulie de noua 

președintă aleasă, Europa trebuie să conducă tranziția către o planetă sănătoasă și o nouă 

agendă digitală; în același timp, însă, ea trebuie să fie mai incluzivă, prin crearea unei 

apropieri între oameni, promovarea integrării și modernizarea economiei noastre de piață 

sociale unice astfel încât să corespundă noilor ambiții actuale. Voi lucra cu Parlamentul 

European pentru a aborda provocările cu care se confruntă Uniunea și instituțiile noastre. 

Am convingerea că, pentru a crea o economie echitabilă și incluzivă, trebuie să punem 

oamenii pe primul plan, să eliminăm inegalitățile tot mai accentuate, să îmbrățișăm 

diversitatea și să apărăm cooperarea internațională în spiritul multilateralismului și în strâns 

parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a 

Agendei sustenabile pentru 2030. După criza economică și financiară care a devenit totodată o 

criză socială, trebuie să ne îndreptăm către o societate mai incluzivă și mai centrată pe om, 

care să se bazeze în continuare pe valori și pe încredere. Europa trebuie să pună dimensiunea 

socială în centrul politicilor sale și să încurajeze o convergență economică și socială 

ascendentă. 
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Acesta este spiritul în care intenționez să promovez interesul general european și să particip la 

lucrările Comisiei conduse de Ursula von der Leyen. Îmi voi folosi toate cunoștințele și 

experiența pentru a-i oferi asistență, ei și viitorilor mei colegi, pentru a promova prioritățile 

Uniunii Europene și pentru a colabora cât mai îndeaproape posibil cu Parlamentul European, 

cu Consiliul și cu toate părțile interesate relevante, inclusiv cu societatea civilă, și în special 

cu partenerii sociali, cu scopul de a traduce în realitate obiectivele politice prezentate de 

președinta aleasă în Orientările sale politice. 

Ținând cont de faptul că am îndeplinit funcția de ministru al muncii, ocupării forței de muncă 

și afacerilor sociale în perioada 2009-2018, am convingerea că dispun de cunoștințele și 

experiența necesare pentru a deveni următorul comisar responsabil cu ocuparea forței de 

muncă și afacerile sociale. Am prezidat Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, 

Sănătate și Consumatori pe perioada președinției luxemburgheze din 2015. De asemenea, am 

avut ocazia să reprezint Președinția Consiliului în negocierile cu Parlamentul European de 

două ori, prima dată în 2005 și a doua oară în 2015.  

Dacă sunt confirmat în funcția de comisar, intenționez să consolidez dimensiunea socială a 

Europei prin respectarea tuturor valorilor și principiilor consacrate în tratatele UE, în 

particular a celor prevăzute la articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, 

urmărind totodată obiectivele generale stabilite la articolele 8, 9, 10 și 11 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene. Consolidarea Europei sociale necesită o abordare holistică. 

Trebuie să accelerăm punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, 

stimulând în mod efectiv sinergiile dintre toți actorii, politicile, instrumentele și finanțările 

relevante. Munca mea va fi ghidată de principiile colegialității, echității, transparenței și 

incluziunii.  

Urmărirea egalității de gen este o condiție prealabilă pentru realizarea unei dezvoltări durabile 

și pentru construirea unor societăți echitabile, moderne și incluzive, atât în UE, cât și la nivel 

mondial. Voi implementa integrarea dimensiunii de gen în toate domeniile de politică și actele 

legislative care aparțin portofoliului meu Voi lucra în strânsă colaborare cu colegii mei 

responsabili cu egalitatea de gen, în cadrul noii Strategii europene privind egalitatea de gen 

descrise în Orientările politice prezentate de președinta aleasă, în special în ceea ce privește 

aspectele privind ocuparea forței de muncă din cadrul chestiunilor legate de egalitatea de gen, 

și în deplină cooperare cu Grupul operativ pentru egalitatea de gen, care urmează să fie creat. 

Mă angajez ca, de îndată ce voi fi numit în funcție, să respect neabătut obligațiile prevăzute de 

tratat privind independența, transparența, imparțialitatea și disponibilitatea, astfel cum sunt 

definite la articolul 17 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 245 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  

Dacă voi fi confirmat în funcția de comisar, voi respecta pe deplin litera și spiritul tratatelor, 

în special obligația de a acționa în interesul european și fără a primi nicio instrucțiune. De 

asemenea, voi onora Codul de conduită al membrilor Comisiei Europene și dispozițiile 

acestuia privind conflictele de interese. Declarația mea de interese este completă și accesibilă 

publicului și o voi actualiza cu rapiditate în cazul în care va fi necesară vreo eventuală 

modificare. 

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European 

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în colegiul comisarilor? În ce sens 

v-ați considera răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și pentru 
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acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? Ce angajamente concrete sunteți 

pregătit să vă asumați pentru a asigura o transparență sporită și o cooperare mai 

intensă și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile Parlamentului și a da curs 

solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce privește inițiativele prevăzute sau 

procedurile în curs, sunteți dispus să oferiți aceleași informații și documente 

Parlamentului și Consiliului? 

Ca viitor membru al colegiului, voi respecta pe deplin principiul colegialității și îmi voi asuma 

pe deplin responsabilitatea politică pentru activitățile din domeniul meu de competență, astfel 

cum se stipulează în scrisoarea de misiune care mi-a fost trimisă la 10 septembrie. Întrucât 

cred cu adevărat că colegiul este o echipă, îmi voi implica îndeaproape toți colegii în 

conceperea, elaborarea și implementarea inițiativelor de politică din domeniul aflat în 

responsabilitatea mea.  

Rolul și cooperarea cu Parlamentul European și cu comisiile acestuia 

În calitate de actual deputat în Parlamentul European, sunt extrem de convins de importanța 

crucială a acestei instituții. Colaborarea cu Parlamentul European are, prin urmare, o 

importanță capitală pentru mine. Intenționez să lucrez cu Parlamentul European și cu 

comisiile relevante în toate etapele procesului de elaborare a politicilor și ale dialogului 

politic. 

O cooperare interinstituțională efectivă este esențială pentru ca sistemul instituțional al UE să 

funcționeze și să dea rezultate, deoarece ea asigură eficiența și legitimitatea sistemului 

decizional al UE. Cooperarea interinstituțională se bazează pe principii esențiale precum 

deschiderea, încrederea reciprocă, eficiența și schimbul regulat de informații. Orientările 

politice și scrisorile de misiune ale președintei alese von der Leyen reflectă pe deplin aceste 

principii și subliniază intenția de a întări relația specială dintre Parlamentul European și 

Comisie. Dacă voi fi confirmat în funcția de comisar, voi lucra pentru a îndeplini acest 

obiectiv și, în acest context, voi respecta pe deplin dispozițiile Acordului-cadru din 2010 

privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie și ale Acordului interinstituțional din 

2016 privind o mai bună legiferare, la ale căror negocieri am contribuit în calitate de 

reprezentant al Consiliului. Voi gestiona cooperarea mea regulată cu Parlamentul într-o 

manieră deschisă, transparentă și constructivă, în vederea construirii unui parteneriat special. 

În conformitate cu Orientările politice ale președintei alese von der Leyen, mă voi asigura că 

sunt disponibil pentru a participa la toate dezbaterile parlamentare, reuniunile comisiilor și 

discuțiile în trilog pertinente. Voi asigura implicarea comisiilor parlamentare în orice evoluții 

majore aflate în responsabilitatea mea. În același timp, sunt pe deplin conștient de importanța 

tratamentului egal acordat Parlamentului și Consiliului. În acest sens, așa cum se afirmă în 

Orientările politice, este deosebit de important să se realizeze progrese în direcția codeciziei 

în toate politicile sociale, acordându-se respectul cuvenit rolului partenerilor sociali, după cum 

se stipulează la articolele 154 și 155 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Am 

convingerea că Comisia trebuie să fie răspunzătoare în fața deputaților aleși direct ai 

Parlamentului European, și nu doar în cadrul procedurii legislative ordinare.  

Mă angajez totodată să bazez relațiile cu colegii mei și cu serviciile aflate în responsabilitatea 

mea pe principiul loialității, al încrederii, al transparenței, al unui flux regulat de informații în 

ambele sensuri și al asistenței reciproce. În speță, voi asigura un flux regulat de informații cu 

președinții comisiilor parlamentare relevante, voi comunica în mod direct cu coordonatorii și 

cu membrii comisiilor și mă voi asigura că sunt disponibil pentru reuniuni bilaterale. Mă voi 
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asigura, de asemenea, că Parlamentul European este informat în mod regulat, în special 

înaintea unor evenimente majore și în etape-cheie ale negocierilor internaționale în domeniile 

aflate în responsabilitatea mea. 

În plus, mă voi asigura că întrebările adresate Comisiei de deputați ai Parlamentului 

European, referitoare la chestiuni care intră în responsabilitatea mea, primesc un răspuns rapid 

și exact, furnizat în mod nebirocratic. Mă voi prezenta în fața plenului și/sau a comisiilor 

Parlamentului European ori de câte ori îmi va fi solicitat acest lucru, pentru a răspunde la 

întrebări sau a oferi orice fel de clarificări. 

Transparența 

Orientările politice ale președintei alese von der Leyen subliniază faptul că, pentru a recâștiga 

încrederea cetățenilor în Uniune, instituțiile noastre ar trebui să fie deschise și ireproșabile în 

ceea ce privește aspectele legate de transparență. Voi lucra îndeaproape cu Consiliul European 

și cu Parlamentul pentru o mai mare transparență a procesului legislativ. Cetățenii ar trebui să 

știe cu cine ne întâlnim și cu cine discutăm, în calitatea noastră de instituții aflate în slujba lor, 

și ar trebui să fie la curent cu pozițiile pe care le susținem în cadrul procesului legislativ. 

Întărirea cooperării interinstituționale prin promovarea legitimității și a responsabilității va 

stimula eficiența și buna guvernanță a UE. 

Prin urmare, sunt pe deplin angajat să implementez dispozițiile de mare anvergură privind 

transparența și fluxul de informații stipulate în Acordul-cadru privind relațiile dintre 

Parlamentul European și Comisie și în Acordul interinstituțional privind o mai bună 

legiferare. În particular, mă voi asigura că aceste dispoziții sunt respectate în cadrul 

dialogurile mele structurate și al altor contacte pe care le voi avea cu comisiile parlamentare.  

Comisia își va continua de asemenea eforturile de a informa cetățenii în legătură cu 

activitățile sale, în special prin dialoguri cu cetățenii. În plus, propunerile de politică aflate în 

responsabilitatea mea se vor baza pe consultări corespunzătoare ale părților interesate, 

experților și partenerilor sociali relevanți, precum și ale publicului, în conformitate cu 

principiile unei mai bune legiferări.  

Angajamentul de a da curs pozițiilor și solicitărilor de inițiative legislative ale 

Parlamentului 

Președinta aleasă von der Leyen sprijină dreptul de inițiativă al Parlamentului European. Ea 

și-a exprimat angajamentul potrivit căruia Comisia ei va da curs rezoluțiilor adoptate de 

Parlament cu o majoritate a deputaților, prezentând un act legislativ, cu respectarea deplină a 

principiului proporționalității, al subsidiarității și al mai bunei legiferări. Subscriu și eu pe 

deplin acestui obiectiv și ca parte a angajamentului următorului colegiu de a aprofunda 

parteneriatul cu Parlamentul European, voi lucra îndeaproape cu Parlamentul în toate etapele 

elaborării și dezbaterii rezoluțiilor. Mă angajez să colaborez îndeaproape cu comisiile 

parlamentare relevante și să fiu activ și prezent pe parcursul pregătirii rezoluțiilor. Cred cu 

tărie că acest lucru va îmbunătăți dialogul și va promova încrederea și sentimentul de 

colaborare la realizarea unui obiectiv comun.  

Comisia va răspunde, de asemenea, în mod efectiv pozițiilor Parlamentului, inclusiv prin 

răspunsuri la rezoluțiile parlamentare sau la cererile formulate în temeiul articolului 225 din 

TFUE, în termen de trei luni de la adoptarea acestora, în conformitate cu acordul-cadru. 

Comisia va asigura supravegherea politică a acestui proces.  
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Sunt totodată hotărât să respect pe deplin rolul partenerilor sociali, conform prevederilor 

articolelor 154 și 155 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

Furnizarea de informații și documente 

În continuarea declarației mele de mai sus cu privire la asigurarea implicării comisiilor 

parlamentare în toate evoluțiile majore aflate în responsabilitatea mea în același timp ca și 

Consiliul și pe picior de egalitate cu acesta, sunt pe deplin conștient de faptul că furnizarea de 

informații și documente este un aspect esențial al adâncirii parteneriatului dintre Parlamentul 

European și Comisie. Prin urmare, mă angajez să pun pe deplin în aplicare dispozițiile 

pertinente ale acordului-cadru dintre cele două instituții și pe cele ale Acordului 

interinstituțional privind o mai bună legiferare. Tratatul de la Lisabona stabilește egalitatea 

dintre Parlament și Consiliu în calitate de colegiuitori, iar eu mă voi asigura de respectarea 

acestei egalități atunci când este vorba despre modul în care au loc schimburile de informații 

în domeniile aflate în responsabilitatea mea.  

 

 

Întrebări din partea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

3.  Punerea în aplicare deplină a Pilonului european al drepturilor sociale este de o 

importanță vitală pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă UE. Care sunt 

pilonii legislativi pe care doriți construiți Europa socială și ce propuneri legislative 

concrete și ce sprijin financiar aveți în vedere la nivelul Uniunii pentru a realiza 

progrese sociale și o tranziție echitabilă către o societate sustenabilă pentru toți cetățenii 

europeni?  

 

Europa se confruntă cu o serie de provocări și tendințe care trebuie abordate cu ambiție. Pe 

măsură ce economiile și societățile noastre fac obiectul tranziției digitale și a tranziției către 

economia verde și se confruntă cu schimbări demografice, este mai important ca oricând ca 

drepturile sociale și echitatea să fie plasate în centrul tranziției către o Europă durabilă. 

Succesul nostru ca economie socială de piață și ca actor global depinde de acest lucru. Pentru 

ca Europa să devină mai puternică din punct de vedere economic și social, am convingerea că 

trebuie să investim în oameni și să ne asigurăm că europenii sunt protejați și apți să facă față 

acestor provocări pentru a promova bunăstarea lor. 

 

Încă de la început, am fost un susținător ferm al Pilonului european al drepturilor sociale. Am 

luat parte la Summitul social de la Göteborg, unde acest pilon a fost proclamat de Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie în noiembrie 2017. Pilonul reprezintă un angajament politic 

puternic din partea șefilor de stat și de guvern ai UE și a Parlamentului European pentru o mai 

bună aplicare și implementare a drepturilor sociale.  

 

Sub conducerea președintei alese von der Leyen și în colaborare cu vicepreședintele desemnat 

Dombrovskis și cu ceilalți colegi ai mei din cadrul Comisiei, voi face tot ce îmi stă în putință 

pentru a implementa drepturile și principiile Pilonului european al drepturilor sociale și pentru 

a le face eficace și relevante pentru cetățenii noștri, pe baza unui plan de acțiune și a unor 

propuneri complete, cu un efect concret pe teren.  

 

Consider că planul de acțiune ar trebui să acopere nivelul Uniunii și nivelul statelor membre, 

în limitele competențelor lor respective și respectând pe deplin principiul subsidiarității, astfel 
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cum se subliniază și în Agenda strategică a Consiliului European din iunie 2019. Realizarea 

de progrese în direcția planului de acțiune necesită un angajament politic comun și activ din 

partea tuturor partenerilor, în special în cadrul Parlamentului European, dar și a statelor 

membre, partenerilor sociali și altor părți interesate ale societății civile. Dialogul social joacă 

un rol central în întărirea drepturilor sociale și consolidarea creșterii durabile și favorabile 

incluziunii. Implementarea pilonului va contribui la îndeplinirea obiectivului general de 

realizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, în 

conformitate cu principiile directoare stabilite de președinta aleasă în Orientările sale politice 

și în scrisorile de misiune. 

 

La nivelul Uniunii, acest lucru va necesita utilizarea tuturor instrumentelor disponibile în setul 

nostru de instrumente: de la instrumente juridice la coordonarea politicilor și finanțare. În 

Orientările sale politice, președinta aleasă a inclus o serie de inițiative care intră în sfera de 

competență a pilonului, pe care le voi duce mai departe. Printre acestea se numără: 

 

• un instrument juridic privind salariile minime echitabile, cu respectarea 

corespunzătoare a stabilirii salariilor în conformitate cu tradițiile naționale, prin 

acorduri colective sau dispoziții juridice;  

• o garanție europeană pentru copii;  

• consolidarea Garanției pentru tineret;  

• examinarea modalităților de îmbunătățire a condițiilor de muncă ale lucrătorilor pe 

platforme digitale;  

• actualizarea agendei pentru competențe; 

• asigurarea punerii în aplicare depline a Directivei privind echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată; 

• luarea de măsuri suplimentare pentru combaterea sărăciei. 

 

Alte propuneri vor avea, de asemenea, o contribuție semnificativă la planul de acțiune, pentru 

care voi colabora activ cu colegii mei din Colegiu:  

• o propunere pentru un Sistem european de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj;  

• o nouă strategie europeană privind egalitatea de gen, care să includă măsuri de 

introducere a unor măsuri obligatorii de asigurare a transparenței salariale. 

 

Acestea și alte acțiuni incluse în Orientările politice reprezintă un punct de plecare ambițios 

pentru a iniția dezbaterea împreună cu statele membre, cu Parlamentul European, cu partenerii 

sociali și cu organizațiile societății civile, cu scopul de a garanta că cele 20 de principii ale 

pilonului devin realitate.  

 

În UE, există încă peste 100 de milioane de persoane expuse riscului de sărăcie sau de 

excluziune socială. Acest fapt este inacceptabil. Trebuie să ne angajăm în continuare în ceea 

ce privește combaterea sărăciei și a excluziunii sociale. Mă angajez să fac uz pe deplin de 

instrumentele aflate la dispoziția mea pentru a asigura o piață a locurilor de muncă dinamică, 

oportunități egale și condiții de muncă echitabile, precum și un sector al economiei sociale 

prosper. În ceea ce privește incluziunea socială, rămân încă multe de făcut pentru a asigura un 

sprijin adecvat pentru venit, piețe incluzive ale forței de muncă și accesul la servicii de 

calitate. În acest sens, contez pe Parlamentul European să căutăm împreună cel mai bun mod 

de a ne situa de partea celor care au cel mai mult nevoie, cu respectarea deplină a principiului 

subsidiarității. 
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Cred, de asemenea, că putem și ar trebui să facem mai mult în ceea ce privește competențele. 

Educația și formarea joacă un rol foarte important în asigurarea egalității de șanse și a 

accesului la piața forței de muncă, dar și în stimularea creșterii și a prosperității prin tranziția 

digitală și tranziția către economia verde în curs. Acesta este motivul pentru care voi prezenta 

o agendă actualizată privind competențele, cu scopul de a identifica și de a combate deficitele 

de competențe, de a lupta împotriva necorelărilor în materie de competențe și de a sprijini 

perfecționarea și reconversia profesională, astfel încât să răspundem provocărilor legate de 

viitorul muncii și de digitalizarea economiilor noastre. În special, voi analiza ideea de conturi 

de învățare individuale pentru persoanele în vârstă de muncă. Acestea sunt în deplină 

conformitate cu principiile 1 și 4 ale pilonului. Conturile de învățare respective vor acorda 

mai multă putere de acțiune persoanelor, permițându-le să dețină controlul asupra parcursului 

lor profesional și asupra traiectoriilor lor de învățare. 

 

Planul de acțiune ar trebui, de asemenea, să încurajeze statele membre să ia măsurile necesare. 

Semestrul european ar trebui să rămână principalul instrument de integrare a promovării unui 

nivel ridicat de ocupare a forței de muncă, de protecție socială, de incluziune și de drepturi 

sociale în politicile noastre economice, recunoscând faptul că progresul economic și cel social 

sunt interconectate și la fel de importante. Reorientarea semestrului european către integrarea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă va fi modalitatea de a demonstra că sustenabilitatea socială 

și de mediu în dezvoltarea economică trebuie să meargă cot la cot. Semestrul european trebuie 

să ghideze în continuare statele membre în direcția unei puneri în aplicare mai eficace a 

drepturilor sociale prin intermediul recomandărilor bazate pe fapte și pe o analiză solidă, 

inclusiv monitorizarea performanței sociale cu ajutorul tabloului de bord social. În plus, un 

accent mai puternic pe ocuparea forței de muncă și pe performanțele sociale va contribui, de 

asemenea, la creșterea rezilienței și la aprofundarea uniunii economice și monetare.  

 

Respectarea principiilor pilonului necesită mai multe investiții în oameni. În ceea ce privește 

noua generație de fonduri UE pentru perioada de după 2020, voi încerca să mă asigur că 

sprijinul oferit de Fondul social european+ (FSE+) și de alte fonduri este direcționat către 

prioritățile de politică identificate în contextul semestrului european, în conformitate cu 

principiile pilonului. FSE+, ca principal instrument al UE pentru investiții în oameni, va 

sprijini statele membre în abordarea unor provocări cum ar fi sărăcia în rândul copiilor și 

șomajul în rândul tinerilor, în special atunci când semestrul european și tabloul de bord social 

indică faptul că statele respective nu obțin performanțele scontate. Contez, de asemenea, pe 

angajamentul Parlamentului European pentru a asigura această coerență între prioritățile 

noastre politice și fondurile UE în cursul viitorului proces legislativ.  

 

Mai mult, trebuie să ne asigurăm că generațiile viitoare vor putea trăi pe o planetă curată. 

Trebuie să facilităm o tranziție echitabilă pentru toți. Numeroși lucrători și familiile lor sunt 

preocupați de faptul că tranziția ar putea avea loc pe cheltuiala lor sau în detrimentul copiilor 

lor. Viitorul Fond pentru o tranziție echitabilă, inclus în Orientările politice ale președintei 

alese, trebuie să acorde sprijinul necesar celor mai afectate teritorii și să le ofere oamenilor 

posibilitatea de a profita de avantajele trecerii la modele economice neutre din punctul de 

vedere al impactului asupra climei.  

 

 

4.  În orientările sale politice pentru perioada 2019-2024, președinta aleasă Ursula 

von der Leyen se angajează, printre altele, să se asigure că orice lucrător din Uniune are 

un salariu minim echitabil; să creeze Garanția europeană pentru copii; și să transforme 
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Garanția pentru tineret într-un instrument permanent de combatere a șomajului în 

rândul tinerilor. 

 Puteți să explicați în ce constau aceste inițiative și angajamente concrete, care 

sunt instrumentele concrete și inițiativele legislative și nelegislative pe care le veți folosi 

pentru a le realiza, dacă și cum sunt acestea compatibile cu legislația internă a statelor 

membre și cu sistemele de negociere colectivă din statele membre în care salariul este 

decis exclusiv prin negocieri colective?  

- salariu minim echitabil; 

 

În ultimii ani, în UE au fost create milioane de locuri de muncă. Cu toate acestea, ne 

confruntăm în continuare cu provocări legate de inegalitate și de sărăcia în rândul persoanelor 

încadrate în muncă. Președinta aleasă a precizat că: toți lucrătorii din UE ar trebui să 

beneficieze de un salariu minim echitabil. Voi depune eforturi pentru a mă asigura că munca 

este profitabilă și că ea oferă un trai decent lucrătorilor, ținând seama de condițiile economice 

și sociale de la nivel național.  

 

Mai mult, conform Pilonului european al drepturilor sociale, propunerea ar promova salarii 

minime adecvate, stabilite în mod transparent și previzibil. O astfel de inițiativă a UE privind 

salariile minime nu numai că ar proteja lucrătorii din întreaga Europă, ci ar putea duce, de 

asemenea, la o mai bună coordonare a politicilor UE, permițând statelor membre să abordeze 

provocările comune într-un mod mai eficient, în vederea creșterii convergenței economice și 

sociale. Inițiativa ar putea include principii comune pentru statele membre în ceea ce privește 

stabilirea salariului minim, indicatori comuni pentru evaluarea politicilor lor ca modalitate de 

a sprijini convergența, cu respectarea deplină a competențelor statelor membre și ale 

partenerilor sociali, precum și a tradițiilor naționale de negociere salarială. Prin urmare, este 

important să se consulte toate părțile interesate relevante, ținându-se seama de calendarul 

indicat în Orientările politice prezentate de președinta aleasă.  

 

Într-adevăr, salariile minime echitabile pot fi stabilite prin convenții colective sau dispoziții 

legale, în funcție de tradiția fiecărei țări. La fel ca și președinta aleasă, cred cu tărie în 

valoarea dialogului social dintre angajatori și sindicate, care își cunosc cel mai bine sectorul și 

regiunea.  

 

- Garanția europeană pentru copii; 

Împărtășesc pe deplin angajamentul președintei alese de a crea o garanție europeană pentru 

copii. În conformitate cu Pilonul european al drepturilor sociale, toți copiii au dreptul la 

protecție împotriva sărăciei, iar copiii defavorizați au dreptul la măsuri specifice de 

îmbunătățire a egalității de șanse. Prin urmare, garanția pentru copii ar trebui să aducă o 

valoare adăugată acțiunilor existente la nivel național și la nivelul UE, pentru a ne asigura că 

fiecare copil aflat în dificultate are acces la servicii de bază, cum ar fi asistența medicală și 

educația. Mă voi asigura că vom analiza cu atenție concluziile acțiunii pregătitoare în curs, 

conform solicitării Parlamentului European, în vederea identificării celor mai adecvate acțiuni 

și a instrumentelor necesare pentru punerea sa în aplicare. 

 

Comisia poate sprijini statele membre în ceea ce privește îmbunătățirea accesului la aceste 

servicii de bază, prin orientări de politică și asistență financiară specifice, în special prin 

intermediul fondurilor structurale și de investiții europene. Permiteți-mi să vă reamintesc că, 

în perioada de programare actuală, fondurile noastre au oferit sprijin copiilor nevoiași. Pentru 

viitor, este vital să valorificăm la maximum potențialul viitorului Fond social european+, 

ținând seama în mod corespunzător de solicitările Parlamentului European în acest sens.  
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Adesea, pentru a îmbunătăți situația copiilor, trebuie să îmbunătățim situația familiilor lor. 

Copiii beneficiază de investiții menite să promoveze egalitatea de gen în toate domeniile, 

inclusiv accesul la locuri de muncă, evoluția în carieră, reconcilierea vieții profesionale cu cea 

privată și promovarea unei remunerații egale pentru muncă egală. 

 

- Garanția pentru tineret 

La fel ca și președinta aleasă, am fost un susținător ferm al Garanției pentru tineret din 

primele zile în care a fost lansată, deoarece această garanție a declanșat reforme structurale 

importante. Prin urmare, intenționez să consolidez angajamentul nostru colectiv față de tineri, 

pe care Parlamentul European și liderii politici europeni l-au confirmat în principiul 4 din 

Pilonul european al drepturilor sociale. Cu șase ani în urmă, am adoptat Garanția pentru 

tineret pentru a răspunde unei crize grave. De atunci, acesta a ajutat 3,5 milioane de tineri pe 

an să își îmbunătățească perspectivele de viitor. 

 

În prezent, șomajul în rândul tinerilor din UE a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie. Cu 

toate acestea, există diferențe semnificative între statele membre. Șomajul în rândul tinerilor 

este încă mult prea ridicat în unele țări. Șomajul în rândul tinerilor constituie așadar o 

problemă structurală care necesită o atenție permanentă. De asemenea, cerințele în materie de 

competențe pe piața forței de muncă se schimbă rapid. Tranziția de la școală la un loc de 

muncă a devenit mai lungă și mulți tineri își încep cariera cu contracte temporare și atipice. 

De cele mai multe ori, ei nu beneficiază de o protecție socială deplină la început de carieră. 

Din păcate, Garanția pentru tineret nu se adresează încă tuturor tinerilor care nu sunt încadrați 

profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET). 

 

Trebuie să fim mai ambițioși în abordarea acestor probleme și să ne asigurăm că Garanția 

pentru tineret se adaptează la nevoile în schimbare ale tinerilor. Cred că ar trebui să analizăm 

grupul de vârstă pe care îl susținem și modalitatea de îmbunătățire a calității ofertelor 

prezentate de Garanția pentru tineret. De asemenea, am putea examina modalitățile de 

consolidare a parteneriatelor între toate părțile interesate relevante, de echipare a tinerilor cu 

competențele necesare (pentru economia digitală și economia verde), de promovare a unor 

servicii mai integrate pentru tineri și de asigurare a unei orientări profesionale mai bune.  

 

Această ambiție necesită un sprijin financiar adecvat la nivel național și european, prin 

intermediul viitorului Fond social european+. Trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a ne 

asigura că niciun tânăr nu este lăsat în urmă.  

 

 

5.  Ce inițiative legislative și nelegislative concrete intenționați să propuneți în 

domeniul de care sunteți responsabil, mai ales pentru:  

 - a îmbunătăți sănătatea și siguranța lucrătorilor și a facilita reintegrarea acelor 

lucrători aflați în curs de recuperare, în special în cazuri de afecțiuni generate de 

substanțe nocive, de stres și în cazuri de afecțiuni musculo-scheletice profesionale, 

precum și în cazuri de boli cronice, inclusiv cancer;  

 

Intenționez să fiu ambițios în ceea ce privește asigurarea unui nivel ridicat de protecție a 

securității și sănătății la locul de muncă și analizarea unor posibile căi de urmat pentru 

securitatea și sănătatea în muncă dincolo de cadrul strategic actual care se va încheia în 2020. 

Trebuie să semnalăm în mod clar faptul că Uniunea este pregătită să asigure standarde înalte 

la nivelul tuturor locurilor de muncă, inclusiv în ceea ce privește partenerii sociali, 

inspectoratele de muncă și autoritățile din domeniul securității și sănătății în muncă. În 
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special, va fi foarte important să se abordeze accidentele mortale pentru a transmite un semnal 

puternic. Trebuie să explorăm cu atenție instrumentele de politică pentru a aborda principalele 

riscuri, cum ar fi cancerul, stresul, bolile psihice și afecțiunile musculo-scheletice. Voi 

colabora cu partenerii sociali și cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, 

în vederea dezvoltării unei veritabile culturi de prevenire în rândul angajatorilor și al 

lucrătorilor în ceea ce privește stresul la locul de muncă, afecțiunile musculo-scheletice și 

bolile cronice.  

Sunt, de asemenea, în favoarea continuării eforturilor noastre de actualizare a Directivei 

privind agenții cancerigeni și de actualizare a valorilor-limită pentru substanțele care 

afectează milioane de lucrători din întreaga Europă; acest lucru este și mai relevant în 

contextul economiei noastre în continuă transformare.  

 

În fine, asigurarea unei reîntoarceri în condiții favorabile în câmpul muncii după orice tip de 

boală este esențială, nu numai pentru persoanele afectate și pentru familiile acestora, ci și 

pentru întreprinderi și pentru societate în general. Acest lucru necesită o abordare coordonată 

la nivel național, care să implice serviciile de ocupare a forței de muncă, sociale și de sănătate, 

în strânsă cooperare cu partenerii sociali. Ar trebui să recurgem la Fondul social european 

pentru a contribui la reintegrarea persoanelor în viața activă cât mai rapid posibil. 

 

 - a veghea ca statele membre să dispună de suficientă flexibilitate în definirea 

grupurilor-țintă în vederea accesului la locuințe sociale;  

 

Sunt convins că locuințele joacă un rol crucial în consolidarea incluziunii sociale și a 

coeziunii. Investițiile în locuințe durabile se vor afla în centrul tranziției către economia verde. 

Toți cei care nu dispun de resurse suficiente ar trebui să beneficieze de asistență socială și de 

asistență în ceea ce privește locuința, astfel cum se prevede în Carta drepturilor fundamentale 

a Uniunii Europene. Carta este foarte clară: pentru a combate marginalizarea socială și 

sărăcia, Uniunea recunoaște și respectă dreptul la asistență socială și la asistență în ceea ce 

privește locuința, destinate să asigure o viață demnă tuturor celor care nu dispun de resurse 

suficiente, în conformitate cu normele stabilite de dreptul Uniunii și de legislațiile și practicile 

naționale. Principiul 19 al Pilonului european al drepturilor sociale prevede, de asemenea, că 

accesul la asistență socială și la asistență în ceea ce privește locuința ar trebui acordat 

persoanelor nevoiașe. Susțin aceste principii fundamentale. Consider că situația locuințelor în 

statele membre ar trebui monitorizată în continuare în cadrul semestrului european și că, pe 

baza evaluării tabloului de bord social, recomandările specifice fiecărei țări ar trebui, după 

caz, să fie atent adaptate la condițiile specifice existente în diferitele state membre. 

 

Sunt dornic să discut cu Parlamentul European privind calea de urmat pentru acordarea de 

sprijin din partea UE statelor membre, în limitele competențelor Uniunii și în conformitate cu 

principiul subsidiarității. 

 

 - a veghea ca strategia europeană privind egalitatea de gen anunțată să treacă de 

acțiunile de promovare a egalității de gen în ocuparea forței de muncă, astfel încât să 

cuprindă o strategie de incluziune și de diversitate adecvată secolului al XXI-lea și 

acțiuni de reducere a diferențelor de remunerare între femei și bărbați, a diferențelor de 

parcurs profesional și în materie de pensii și să prevină discriminarea în toate cazurile;  

 

Astfel cum s-a menționat deja, voi depune eforturi pentru a pune în aplicare integrarea 

dimensiunii de gen în toate domeniile de politică care intră în sfera mea de competență. Îmi 

exprim sprijinul deplin pentru colega mea comisară desemnată pentru egalitate, Helena Dalli, 
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și misiunea sa de a oferi o strategie ambițioasă, cuprinzătoare și orientată spre viitor privind 

egalitatea de gen. Avem nevoie de o strategie axată pe inegalitatea structurală și sistemică cu 

care se confruntă în continuare femeile și fetele, inclusiv disparitatea de gen în ceea ce 

privește ocuparea forței de muncă, salariile și pensiile. Partenerii sociali joacă un rol esențial 

în toate aceste chestiuni și trebuie să se implice îndeaproape în toate ciclurile de elaborare a 

politicilor. Dincolo de egalitatea de gen, este clar că trebuie să se abordeze agenda mai amplă 

privind egalitatea și diversitatea, în speță în ceea ce privește accesul la piața forței de muncă și 

accesul la locurile de muncă. Astfel cum a afirmat președinta aleasă von der Leyen în 

Orientările sale politice, avem nevoie de egalitate pentru toți și de egalitate în toate 

înțelesurile sale. Mă voi asigura că serviciile aflate în subordinea mea oferă sprijin comisarei 

desemnate Dalli și grupului său de lucru în toate domeniile care intră sub incidența 

portofoliului meu. 

 

Mai precis, în conformitate cu principiul 9 al Pilonului european al drepturilor sociale privind 

echilibrul dintre viața profesională și cea privată, voi sprijini cu fermitate comisara desemnată 

Dalli în a asigura transpunerea la timp a directivei nou-adoptate privind echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată. Se desfășoară deja activități aprofundate în cooperare cu statele 

membre, pentru a se garanta colectarea de date exacte cu privire la concediile din motive 

familiale. 

 

Caracterul adecvat, accesibilitatea și calitatea serviciilor de îngrijire formală, inclusiv a 

serviciilor de îngrijire a copiilor, pot afecta în mod semnificativ alegerile femeilor de a 

rămâne pe piața forței de muncă sau de a o părăsi. Peste 10 % dintre femei sunt inactive din 

cauza responsabilităților de îngrijire. Această alegere are un impact puternic asupra ocupării 

forței de muncă, a salariilor și a diferențelor în materie de pensii. Serviciile noastre abordează 

acest aspect împreună cu statele membre, atât pe plan politic, cât și pe partea de finanțare, cu 

ajutorul Fondului social european. Voi depune eforturi pentru a continua această activitate. 

 

Intenționez, de asemenea, să acord o atenție deosebită politicilor de îngrijire pe termen lung. 

Multe femei sunt angajate în acest domeniu, desfășurând activități informale neremunerate. 

Stimularea furnizării de servicii de îngrijire pe termen lung va oferi femeilor care nu pot lucra 

în prezent din cauza responsabilităților lor de îngrijire posibilitatea de a participa pe piața 

forței de muncă. 

 

Nu trebuie să uităm că femeile sunt, de asemenea, suprareprezentate în munci cu caracter 

precar: ele formează majoritatea lucrătorilor cu fracțiune de normă și optează adesea pentru 

ore variabile și contracte temporare. Acesta este un alt factor care consolidează în mod 

semnificativ disparitatea de gen. În acest sens, mă voi asigura că toate instrumentele juridice 

aflate la dispoziția statelor membre sunt puse în aplicare în mod corespunzător: recomandarea 

privind accesul la protecție socială, directivele privind munca cu fracțiune de normă și munca 

pe durată determinată, directiva privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă. 

 

În fine, semestrul european va rămâne unul dintre cele mai puternice instrumente de 

monitorizare a disparităților de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, remunerarea 

și pensiile. Mai mult, implementarea măsurilor în vederea realizării egalității de gen va juca 

un rol important prin instrumentele noastre de finanțare, în special FSE+.  

 

 - a elabora o soluție în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială care 

să țină cont de diferitele sisteme sociale din statele membre;  
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Comisia care își încheie mandatul a propus, la sfârșitul anului 2016, revizuirea normelor 

privind coordonarea securității sociale, pentru a garanta că acestea sunt mai echitabile, mai 

clare și mai ușor de aplicat. Sunt convins că această revizuire este necesară pentru a aborda 

noile provocări și oportunități în domeniul îngrijirii pe termen lung, al prestațiilor de șomaj, al 

prestațiilor familiale și al normelor privind legislația aplicabilă. În martie 2019, colegiuitorii 

au ajuns la un acord provizoriu echilibrat pentru coordonarea securității sociale. Faptul că 

acest acord nu a putut fi adoptat înainte de vacanța Parlamentului European din cauza lipsei 

unei majorități calificate în Consiliu nu înseamnă că problemele au dispărut. Dimpotrivă, 

consider că este necesar să reluăm de urgență lucrările, în vederea elaborării unor norme mai 

bune de coordonare a securității sociale pentru cei care locuiesc și lucrează la nivel 

transfrontalier. 

 

Comisia care își încheie mandatul colaborează în prezent cu Consiliul și cu noul Parlament 

European, pentru a ajunge la un acord final cât mai curând posibil. Există o urgență în acest 

sens, precum și motivele care stau la baza acesteia. Sper că se va ajunge la un acord rapid și 

ambițios, care va actualiza și va proteja drepturile persoanelor care se mută într-o altă țară din 

UE și care va facilita cooperarea dintre autoritățile naționale pentru a preveni abuzurile și 

fraudele. Rămân convins că ne apropiem de un acord final. 

 

 - a combate frauda și dumpingul salarial pentru lucrătorii cu contracte de muncă 

precare, cum ar fi lucrătorii mobili, cei sezonieri, cei pe platforme digitale, precum și 

pentru ca platformele digitale să își recunoască lucrătorii ca angajați și nu ca lucrători 

care desfășoară o activitate independentă, cu drepturile de muncă și de protecție socială 

care decurg din statutul de lucrători?  

 

Încă din timpul exercitării fostei mele funcții de ministru al muncii, ocupării forței de muncă 

și economiei sociale și solidare, am sprijinit cu fermitate Pilonul european al drepturilor 

sociale și toate inițiativele Comisiei care își încheie mandatul, care aplica aceste principii în 

diverse domenii. În calitate de comisar, mă voi angaja să continui această activitate, pe de o 

parte, asigurând punerea în aplicare riguroasă a legislației UE adoptate în ultimii ani și, pe de 

altă parte, propunând noi inițiative în domeniile în care este necesar. Situația lucrătorilor care 

ocupă locuri de muncă precare trebuie abordată în conformitate cu principiile stabilite în 

Pilonul european al drepturilor sociale.  

 

Lucrătorii mobili vor beneficia în curând de pe urma noilor norme prin care se va asigura că 

lucrătorii detașați sunt plătiți în aceleași condiții ca lucrătorii locali din fiecare stat membru. 

Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) a fost instituită pentru a consolida furnizarea de 

informații și cooperarea între statele membre, inclusiv în ceea ce privește combaterea muncii 

nedeclarate. În calitate de comisar, voi acorda o atenție deosebită transpunerii și punerii în 

aplicare a Directivei revizuite privind detașarea lucrătorilor și aplicării detaliate a Directivei 

privind asigurarea respectării legii din 2014. De asemenea, voi oferi impulsul necesar 

Autorității Europene a Muncii pentru a garanta că aceasta menține un nivel ridicat de ambiție 

în ceea ce privește, printre altele, coordonarea și sprijinirea inspecțiilor comune și schimbul de 

informații relevante între statele membre. 

 

Situația lucrătorilor vulnerabili, cum ar fi unii lucrători sezonieri, lucrătorii la cerere sau 

lucrătorii pe platforme digitale trebuie să fie monitorizată îndeaproape. Condițiile de lucru 

demne, transparente și previzibile sunt esențiale pentru modelul nostru economic. În primul 

rând, doresc să mă asigur că legislația UE în vigoare în domeniul muncii este pusă în aplicare 

în mod corespunzător pentru protecția acestor lucrători. Directiva privind transparența și 
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previzibilitatea condițiilor de muncă, care reprezintă un important pas înainte către 

modernizarea drepturilor lucrătorilor de a se proteja pe noua piață a muncii, va fi transpusă în 

cursul mandatului meu și mă voi asigura că Comisia colaborează îndeaproape cu statele 

membre în pregătirea unei legislații naționale eficiente care să o pună în aplicare. Directiva nu 

doar actualizează și extinde informațiile scrise pe care trebuie să le primească de la bun 

început toți lucrătorii - inclusiv lucrătorii pe platforme digitale, lucrătorii zilieri și lucrătorii 

casnici. Ea pune de asemenea bazele unor noi drepturi de protejare a persoanelor aflate în 

situațiile cele mai precare și mai vulnerabile, cum ar fi lucrătorii cu contracte de tip „zero ore” 

sau lucrătorii la cerere. Directiva respectivă prevede un capitol robust în ceea ce privește 

aplicarea legii, pentru a se asigura că aceste drepturi nu există doar pe hârtie.  

 

În special în ceea ce privește lucrul pe platformele digitale, acesta este un model de afaceri 

nou și cu o dezvoltare dinamică, care afectează modelele de lucru și conturează viitorul 

muncii. Platformele digitale oferă o nouă flexibilitate atât pentru întreprinderi, cât și pentru 

lucrători, creând pentru mulți oportunități de a intra pe piața forței de muncă sau de a obține 

venituri suplimentare. În același timp, aceste platforme constituie provocări la adresa a ceea 

ce există deja în materie de ocupare legală a forței de muncă, de cadre sociale și de structură a 

dialogului social. Standardele de muncă și accesul la protecție socială trebuie să fie garantate 

pentru toate categoriile de lucrători. Pentru multe persoane care lucrează pe platformele 

digitale, există o incertitudine din ce în ce mai mare cu privire la o serie de aspecte, inclusiv 

statutul lor profesional, condițiile de muncă, accesul la protecție socială și accesul la 

reprezentare și la negociere colectivă. Consider că acest lucru merită o atenție sporită și voi da 

curs angajamentului președintei alese de a explora modalitățile de îmbunătățire a condițiilor 

de muncă ale lucrătorilor pe platformele digitale, analizând evoluțiile pozitive care au loc în 

alte colțuri ale lumii. 

 

În fine, sunt un susținător ferm al Recomandării Consiliului privind accesul la protecție 

socială. În centrul recomandării se află principiul conform căruia toți lucrătorii și persoanele 

care desfășoară o activitate independentă ar trebui să aibă acces la o protecție socială 

adecvată. În calitate de comisar, voi reaminti în mod constant acest principiu și voi mobiliza 

toate instrumentele aflate la dispoziția mea pentru ca el să devină realitate în întreaga Europă. 

Pentru mine, viitorul muncii nu ar trebui să fie sinonim cu caracterul precar. Prin urmare, 

sistemele de protecție socială vor trebui să evolueze. 

 

 

6.  Viitorul muncii va fi un subiect de prim-plan în următorii cinci ani. Se 

înregistrează și se vor înregistra schimbări și probleme pe piața muncii la jumătatea 

perioadei, cum ar fi digitalizarea, automatizarea, robotizarea, evoluțiile și provocările 

legate de combaterea schimbărilor climatice. Pe de o parte, acest lucru va conduce la 

crearea de locuri de muncă mai multe și mai bune, pentru care trebuie să avem lucrători 

diferiți și mai buni. Europa are nevoie de o legislație inteligentă pentru a valorifica forța 

tehnologiei și a oferi locuri de muncă verzi, integrând totodată lucrătorii vulnerabili în 

forța de muncă. Pe de altă parte, digitalizarea va conduce la pierderea anumitor locuri 

de muncă.  

 Cum priviți această panoramă? Prevedeți posibilitatea de a elabora la nivel 

european o strategie solidă și coerentă pe termen mediu care să ofere Uniunii Europene 

și cetățenilor europeni instrumentele adecvate pentru a face față acestor probleme? În 

special, cum veți promova utilizarea sistemelor de formare profesională în toate statele 

membre pentru a face față acestor provocări? Ce veți face pentru a asigura, a susține și 

a promova carierele în mediul rural în condițiile schimbărilor și problemelor actuale și 
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pentru a ne asigura că dispunem de competențele potrivite în vederea protejării și 

valorizării comunităților noastre rurale, astfel încât acestea să devină locuri de viață și 

de muncă sustenabile și favorabile incluziunii?  

  

Definirea viitorului muncii este responsabilitatea noastră comună în calitate de factori de 

decizie. Trebuie să transformăm provocările în oportunități. Digitalizarea și tranziția către o 

economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon au potențialul de a crea locuri de 

muncă și de a conduce la inovarea, investițiile și prosperitatea economică atât de necesare. 

Trebuie să ne asigurăm că toți europenii și toate regiunile europene pot beneficia de aceste noi 

oportunități. Multe locuri de muncă se vor schimba în mod semnificativ. Vor fi create multe 

locuri de muncă noi, dar vor fi necesare noi competențe, unele dintre acestea nefiindu-ne nici 

măcar cunoscute astăzi. Era digitală a sosit și transformă deja modalitățile noastre de lucru. 

Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă poate oferi o 

perspectivă valoroasă care să stea la baza acțiunilor noastre. 

 

Abordarea UE în ceea ce privește viitorul muncii 

Pilonul european al drepturilor sociale oferă o orientare constantă pentru a aborda provocările 

noii lumi a muncii, care sunt abordate și în cadrul semestrului european. Pentru a face față 

acestor provocări, voi colabora cu colegii mei responsabili de alte portofolii pe o gamă largă 

de teme din cadrul și din afara sferei de aplicare a politicilor sociale și de ocupare a forței de 

muncă. Vom colabora cu factorii de decizie de la nivel național și local, precum și cu 

societatea civilă. Contez în special pe Parlamentul European, precum și pe partenerii sociali, 

să contribuie la dezvoltarea și furnizarea de răspunsuri europene la aspectele legate de viitorul 

muncii.  

 

În opinia mea, o astfel de abordare ar trebui să se concentreze în primul rând pe asigurarea 

unei mai bune calități a locurilor de muncă. Persoanele care lucrează în UE merită condiții 

bune de muncă, inclusiv salarii decente, și ar trebui să găsim modalități de extindere a 

accesului la formare și la protecție socială pentru toți, inclusiv pentru persoanele care lucrează 

pe platforme digitale. 

 

Guvernanța economică și socială europeană ar trebui consolidată, în special prin integrarea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU în semestrul european. 

 

Trebuie să sprijinim regiunile și sectoarele care se confruntă în mod disproporționat cu 

impactul disruptiv al schimbărilor - și, în acest context, am putea recurge la o gamă largă de 

fonduri și programe ale UE (cum ar fi InvestEU, Fondul social european+, Orizont Europa, 

Europa digitală, Fondul european de ajustare la globalizare), inclusiv Fondul pentru o tranziție 

echitabilă nou anunțat. Serviciile publice de ocupare a forței de muncă vor juca un rol foarte 

important în acest proces.  

 

În noua lume a muncii, oamenii vor avea nevoie de noi competențe. Voi depune eforturi 

pentru a intensifica eforturile de formare și de educație în vederea abordării nevoii de 

recalificare și de îmbunătățire a competențelor, precum și pentru a pune accentul pe calitatea 

educației și a formării pe baza principiului „a învăța să înveți de-a lungul întregii vieți”.  

 

Noile modele de afaceri contestă principiile sistemelor noastre de impozitare și de ocupare a 

forței de muncă. Ar trebui să explorăm modalități de a face aceste sisteme durabile și adecvate 

pentru era digitală și de a aborda inegalitatea veniturilor.  
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Partenerii sociali au jucat întotdeauna un rol definitoriu în ceea ce privește modelul social al 

UE. Rolul lor este deosebit de important acum când traversăm astfel de tranziții industriale 

semnificative. Prin urmare, este important să se consolideze dialogul social pentru a ajuta 

lucrătorii din diferite sectoare, în special în legătură cu economia digitală.  

 

Noile tehnologii promit oportunități importante, dar aduc cu sine și noi riscuri. Trebuie să 

acționăm în direcția unei tehnologii mai centrate pe om, abordând preocupările socio-

economice și etice legate de dezvoltarea inteligenței artificiale atât pe piețele forței de muncă, 

cât și la locul de muncă și, în același timp, să ne asigurăm că oamenii au competențele 

necesare pentru a lucra într-un mediu din ce în ce mai digitalizat. 

 

Multe dintre noile provocări au nevoie de răspunsuri globale. Prin urmare, mă voi asigura că 

aspecte precum condițiile de muncă, protecția socială și promovarea standardelor de muncă 

reprezintă o prioritate pe agenda forumurilor internaționale și multilaterale, cum ar fi OIM, 

G7 și G20. Uniunea ar trebui să promoveze în continuare munca decentă și standardele de 

muncă recunoscute la nivel internațional în rândul partenerilor noștri comerciali și să pună în 

aplicare cu fermitate acordurile existente. 

 

Rolul educației și formării profesionale 

Educația și formarea profesională joacă un rol important în gestionarea provocărilor noii lumi 

a muncii și în cadrul tranziției către economia verde. În Europa, jumătate dintre tineri își obțin 

calificările cu ajutorul educației și al formării profesionale. Conform recomandării 

Parlamentului European, programul ERASMUS+ ar trebui să includă, pe scară mai largă, și 

ucenicii. Adulții trebuie să se reînscrie în programele de formare, pentru a-și actualiza 

competențele. În cadrul noi agende privind competențele, educația și formarea profesională ar 

trebui să joace un rol esențial, deoarece ele oferă oportunități atât pentru integrarea 

economică, cât și pentru integrarea socială, sprijină dezvoltarea inteligentă și durabilă și 

promovează cetățenia democratică și valorile europene. Cred cu fermitate că sistemele de 

educație și formare profesională moderne, incluzive și dinamice ar reprezenta o condiție 

prealabilă pentru realizarea agendei ambițioase a președintei noastre alese în ceea ce privește 

o economie care funcționează pentru toți, un pact ecologic și o Europă adaptată erei digitale. 

Activitatea agențiilor noastre: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 

(CEDEFOP) și, dincolo de frontierele UE, în special în țările vizate de politica de extindere și 

de vecinătate, Fundația Europeană de Formare (ETF) vor continua să ocupe un loc central în 

implementarea politicii noastre.  

 

Promovarea carierelor în mediul rural  

Tehnologiile digitale oferă noi modalități de reducere a decalajului dintre mediul urban și cel 

rural. Pentru persoanele care locuiesc în zone rurale, serviciile și oportunitățile de muncă 

online pot reduce riscul de privare de anumite servicii. Cu toate acestea, o condiție prealabilă 

este accesul la infrastructura socială (de exemplu educație și sănătate) și la o bandă largă de 

calitate. Există deja câteva inițiative bune pe care putem să le dezvoltăm: de exemplu, 

acțiunea UE pentru satele inteligente vizează să garanteze că zonele rurale au acces la 

tehnologiile și la inovarea digitale pentru a sprijini calitatea vieții, a crește standardul de viață, 

a consolida serviciile publice și a îmbunătăți utilizarea resurselor. Formarea și perfecționarea 

profesionale vor deveni, de asemenea, centrale în cadrul unei strategii de sprijinire a carierelor 

rurale în era digitală. În cadrul agendei actualizate pentru competențe în Europa, voi analiza 

modul în care conturile de învățare individuale pot asigura accesul la competențe pentru toți, 

inclusiv pentru persoanele care locuiesc în zone rurale. 
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7.  În mod paradoxal, regiunile cele mai dezavantajate din punct de vedere economic 

se confruntă și cu cele mai mari dificultăți în cheltuirea (absorbția) fondurilor FEG și 

FSE. Care va fi strategia dumneavoastră de îmbunătățire a absorbției fondurilor UE și 

de prevenire a utilizării abuzive a acestora și cum veți încuraja statele membre să își 

orienteze resursele către regiunile mai puțin dezvoltate și să le îmbunătățească 

capacitățile de a elabora proiecte legate de aceste fonduri? 

 

Peste 57 % din resursele Fondului social european (FSE) (50,6 miliarde EUR) sunt 

concentrate în regiunile mai puțin dezvoltate, pentru a sprijini astfel investițiile în capitalul 

uman. Ambiția mea, dacă voi fi confirmat în funcția de comisar, este de a mă asigura că 

aceste regiuni au capacitatea deplină de a cheltui fondurile care le sunt atribuite, prevenind în 

același timp orice abuz și fraudă. 

 

În general, implementarea Fondului social european și a Inițiativei privind ocuparea forței de 

muncă în rândul tinerilor progresează bine, cu o rată de selecție a proiectelor de aproape 77 % 

din totalul fondurilor (UE și naționale) și o rată de declarare a cheltuielilor de 33,5 %. Rata de 

selecție a proiectelor FSE se situează la un nivel similar pentru toate categoriile de regiuni. În 

timp ce regiunile dezavantajate din punct de vedere economic suferă, într-o anumită măsură, 

provocări mai pronunțate în materie de absorbție, diferențele depind în mare măsură de 

fiecare stat membru în parte. Fondul european de ajustare la globalizare, ca instrument de 

reacție la situațiile de criză, nu dispune de un buget anual care trebuie absorbit și nu există 

nicio dovadă că regiunile mai puțin dezvoltate au dificultăți mai mari de a recurge la acesta.  

 

Printre principalele motive pentru implementarea și absorbția prelungite se numără 

problemele legate de capacitatea administrativă, lipsa de proiecte valabile și suspendarea 

plăților din cauza unor deficiențe grave în materie de gestionare și control. Intenționez să 

continui monitorizarea îndeaproape a situației, inclusiv prin intermediul celor opt grupuri de 

lucru pentru o mai bună punere în aplicare, create de Comisie în statele membre care prezintă 

un risc de dezangajare. Mă angajez, de asemenea, să depun eforturi pentru o mai bună 

utilizare a asistenței tehnice în vederea îmbunătățirii capacității structurilor din statele 

membre, cu scopul de a asigura că există proceduri eficiente de gestionare și control și că 

fiecare membru al personalului deține competențele adecvate.  

 

În contextul negocierilor interinstituționale privind fondurile de coeziune, voi depune, de 

asemenea, eforturi pentru a asigura realizarea modificărilor necesare către o rată de absorbție 

mai ridicată, fără a compromite necesitatea de a preveni fraudele și abuzurile. De asemenea, 

în ceea ce privește Fondul european de ajustare la globalizare, Comisia a propus facilitarea 

mobilizării fondurilor, în special prin extinderea domeniului său de aplicare la orice tip de 

eveniment de restructurare semnificativ și prin reducerea pragului de eligibilitate de la 500 la 

250 de lucrători disponibilizați.  

 

 


