Un nou început pentru dialogul social

Declarație a partenerilor sociali europeni, a Comisiei Europene și a Președinției Consiliului
Uniunii Europene
Promovarea dialogului între partenerii sociali este recunoscută în Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene ca fiind un obiectiv comun al Uniunii și al statelor membre. Uniunea recunoaște
și promovează rolul partenerilor sociali la nivelul său, ținând seama de diversitatea sistemelor
naționale, și facilitează dialogul dintre partenerii sociali, respectându-le autonomia.
La o conferință la nivel înalt desfășurată la 5 martie 2015, Comisia a lansat o inițiativă privind un
nou început pentru dialogul social. În cadrul respectivei conferințe la nivel înalt, partenerii sociali și
Comisia au convenit că noul început pentru dialogul social ar trebui să vizeze o implicare mai
substanțială a partenerilor sociali în semestrul european, un accent mai puternic pe consolidarea
capacităților partenerilor sociali naționali, o implicare mai puternică a partenerilor sociali în
procesele de elaborare a politicilor și de legiferare ale UE, precum și o legătură mai clară între
acordurile partenerilor sociali și Agenda pentru o mai bună reglementare.
Semnatarii salută rolul fundamental al dialogului social european ca o componentă importantă a
elaborării politiciilor sociale și de ocupare a forței de muncă și, prin urmare, salută consolidarea
dialogului între partenerii sociali. În acest sens:

1.

Partenerii sociali europeni au convenit să își concentreze eforturile pe următoarele domenii
de acțiune:

Partenerii sociali europeni la nivel interprofesional:

a)

vor contribui la consolidarea reuniunii sociale tripartite la nivel înalt și a dialogului
macroeconomic;

b)

vor pune în aplicare acțiunile convenite în programul lor de lucru autonom 2015-2017
privind îmbunătățirea procesului de consolidare a capacităților și implementarea
rezultatelor. Acestea vor cuprinde, după caz, acțiuni de sprijinire a membrilor
partenerilor sociali, astfel cum s-a convenit în cadrul subgrupului nou înființat al
Comitetului pentru dialog social, însărcinat să examineze urmărirea și punerea în
aplicare a instrumentelor UE pentru dialogul social;

c)

planifică punerea în aplicare a unui proiect comun în perioada 2016-2018, care include,
printre altele:

i.

pregătirea unui raport de analiză care are drept obiectiv stimularea utilizării
Fondului social european (FSE) de către partenerii sociali la nivel național;

ii.

organizarea a două seminare pentru a efectua schimburi de bune practici și pentru
a promova un rol mai important al partenerilor sociali în procesul semestrului
european;

iii.

d)

organizarea unui seminar de informare privind digitalizarea;

vor îmbunătăți în continuare coordonarea dintre diferitele organizații la nivel
interprofesional și la nivel sectorial. În cadrul acestei coordonări, organizațiile
respective ar trebui să își respecte reciproc autonomia și să permită furnizarea în timp
util a unei contribuții constructive la procesul de elaborare a politicilor.

e)

vor informa Comisia la începutul negocierilor lor cu privire la toate acordurile-cadru și
cadrele de acțiuni;

f)

vor informa Consiliul la începutul negocierilor lor cu privire la acordurile-cadru asupra
cărora au convenit să solicite punerea în aplicare printr-o decizie a Consiliului;

g)

vor organiza seminarii de informare la începutul negocierilor lor cu privire la
acordurile-cadru autonome și/sau cadrele de acțiuni.

Partenerii sociali europeni la nivel interprofesional și sectorial:

a)

își vor implica în continuare membrii respectivi în acțiuni și proiecte comune, dar și
separate, privind consolidarea capacităților, care vizează:

i.

promovarea dialogului social interprofesional și sectorial, inclusiv a rezultatelor
acestuia la toate nivelurile;

ii.

asigurarea punerii în aplicare a acordurilor-cadru autonome încheiate de aceștia în
toate statele membre [în conformitate cu articolul 155 alineatul (2) din TFUE].
Tipul de sprijin care urmează să fie furnizat pentru punerea în aplicare a acestor
acorduri ar putea îmbrăca diferite forme. Acestea pot cuprinde acțiuni ad hoc ale
partenerilor sociali din UE care au ca scop asigurarea punerii în aplicare în statele
membre; activități de consolidare a capacităților; schimburi de bune practici între
partenerii sociali care activează la nivel național;

b)

își vor continua eforturile și vor evalua necesitatea unor acțiuni suplimentare în cadrul
dialogurilor lor sociale respective pentru a implica organizații din state membre care nu
sunt încă afiliate la organizațiile europene de parteneri sociali, vor îmbunătăți structura
membrilor și reprezentativitatea atât a sindicatelor, cât și a organizațiilor patronale, și se
vor asigura că există capacitatea de a încheia acorduri cu un mandat corespunzător;

c)

se angajează să pună la dispoziția publicului textul oricărui acord pentru care partenerii
sociali solicită Comisiei să prezinte o propunere de punere în aplicare printr-o decizie a
Consiliului.

2.

Comisia va face eforturi pentru:

a)

a promova și a îmbunătăți dialogul social în conformitate cu articolul 154 din TFUE;

b)

a implica partenerii sociali în procesele de elaborare a politicilor și de legiferare la
nivelul Uniunii, de exemplu prin consultările sale cu partenerii sociali din Uniune cu
privire la inițiativele-cheie incluse în programul său de lucru, care nu intră în domeniul
de aplicare al articolelor 153 și 154 din TFUE, dar care pot avea implicații semnificative
pentru situația socială și a ocupării forței de muncă;

c)

a crește implicarea partenerilor sociali de la nivelul Uniunii în guvernanța economică și
în semestrul european;

d)

în conformitate cu Agenda pentru o mai bună reglementare și ținând seama de
particularitățile acordurilor încheiate cu partenerii sociali:

i.

să ofere sprijin pentru partenerii sociali în timpul negocierii respectivelor acorduri,
inclusiv, la cerere, informații tehnice și juridice, și

ii.

să continue să evalueze reprezentativitatea partenerilor sociali din Uniune, printre
altele pe baza analizei efectuate în cadrul studiilor Eurofound privind
reprezentativitatea;

e)

să analizeze dacă, prin utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene, în
special a Fondului social european, precum și a altor linii bugetare relevante la nivelul
UE, poate contribui la consolidarea capacității partenerilor sociali naționali prin
promovarea dialogului social și a consolidării capacităților;

f)

să încurajeze promovarea activităților de consolidare a cunoștințelor privind dialogul
social și să sprijine consolidarea capacităților prin învățarea reciprocă, identificarea și
schimbul de bune practici.

3.

Președinția Consiliului Uniunii Europene reamintește că în concluziile Consiliului privind
„Un nou început pentru un dialog social puternic”, adoptate la 16 iunie 2016, se solicită
statelor membre să ia măsurile necesare pentru:

a)

implicarea strânsă a partenerilor sociali în elaborarea și punerea în aplicare a reformelor
și politicilor relevante, în conformitate cu practicile naționale;

b)

sprijinirea unei mai bune funcționări și eficacități a dialogului social la nivel național,
care să conducă la negocieri colective și să creeze un spațiu adecvat pentru negocierile
partenerilor sociali. Având în vedere practicile din relațiile industriale naționale, acest
lucru ar trebui îndeosebi să implice guvernele și partenerii sociali naționali, care să
discute și convină asupra modului în care dialogul respectiv ar trebui să se desfășoare,
cu o repartizare clară a competențelor și într-un spirit de respect reciproc, respectând în
același timp autonomia fiecăreia părți;

c)

promovarea dezvoltării și consolidării capacităților partenerilor sociali prin diferite
forme de sprijin, inclusiv prin expertiză juridică și tehnică. Aceasta ar trebui să fie
asigurată la toate nivelurile relevante, în funcție de nevoile țărilor și ale partenerilor
sociali, inclusiv nevoia de a deveni organizații solide și reprezentative;

d)

asigurarea implicării pe deplin și la timp a partenerilor sociali naționali, respectând
totodată în întregime practicile naționale, inclusiv în cadrul semestrului european,
pentru a contribui la reușita punerii în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări;

e)

respectând pe deplin autonomia partenerilor sociali și la cererea acestora, furnizarea de
informații și consiliere, inclusiv informații juridice și tehnice, după cum se consideră
necesar și relevant, referitor la implicațiile și aspectele practice ale statelor membre în
ceea ce privește transpunerea acordurilor negociate de partenerii sociali la nivelul
Uniunii.
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