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Context general
Implementarea activităţilor de constituire a capacităţilor pentru creşterea şi îmbunătăţirea
participării partenerilor sociali din EU 13 şi din ţările candidate la întâlnirile, activităţile şi
proiectele pentru dialog social sectorial european este, de câţiva ani, o prioritate pentru
EuroCommerce şi UNI Europa Commerce. Mai precis, activităţile din acest domeniu sunt
direcţionate spre dezvoltarea şi întărirea parteneriatelor şi a încrederii reciproce între
organizaţiile partenerilor sociali implicate în dialogul social european şi/sau în alte activităţi
ale UE, mai ales în cazul acelora care au început să participe recent sau care nu au fost încă
implicate.
Punctul de pornire pentru activităţile comune ar putea fi rezumat în următoarele două aspecte:
•
•

Participarea limitată a partenerilor sociali din noile state membre în DIALOGUL
SOCIAL SECTORIAL EUROPEAN, din cauza punctelor slabe de la nivel naţional
Necesitatea pentru o nouă cultură a dialogului social în noile state membre UE
şi în ţările candidate, construind încrederea reciprocă şi angajamentul partenerilor
sociali pentru a concepe şi a implementa împreună agenda dialogului social privind
aspectele de interes comun în cadrul sectorului, la nivel naţional şi european.

Având aceste obiective, au implementat în 2011 proiecte distincte de construire a
capacităţilor în parteneriat cu Centrul de Formare al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ITCILO). La începutul anului 2014, au finalizat un proiect comun intitulat “Promovarea constituirii
capacităţilor şi a îmbunătăţirii dialogului social în sectorul comercial pentru partenerii sociali şi
organizaţiile membrilor din noile state membre şi din ţările candidate”. Această activitate a
constat în patru ateliere regionale şi o conferinţă de final, care a avut loc în februarie 2014 şi
la care au asistat 54 de participanţi şi experţi.
În cele ce urmează, EuroCommerce şi UNI Europa Commerce îşi propun să recapituleze
concluziile activităţilor lor recente din noile state membre UE şi din ţările candidate, să
convină asupra recomandărilor comune şi să schiţeze acţiuni comune de continuare ce
urmează a fi incluse ca priorităţi viitoare şi cooperare în acest domeniu.

1. Concluzii şi recomandări ale proiectului
În timpul conferinţei de final a proiectului de constituire a capacităţilor, au fost trase
următoarele concluzii:
•
•
•

•
•

•

Guvernele naţionale ar trebui să protejeze, să promoveze şi să faciliteze dialogul
social la toate nivelurile; să întărească principiile democraţiei participative şi să pună
bazele unui consens privind aspectele sociale şi economice
Dialogul social tripartit necesită consolidarea instituţiilor naţionale tripartite (consilii
economice şi sociale sau echivalente), prin adăugarea de conţinut şi prin conferirea
de putere formelor instituţionale actuale,
Partenerii sociali din sectorul comercial ar trebui să joace un rol consultativ faţă de
guvernul şi parlamentul lor şi ar trebui să fie implicaţi în procesul legislativ prin
consultări, ar trebui să facă recomandări guvernelor şi astfel să fie implicaţi în
procesul decizional al politicii sociale şi economice naţionale
Este necesar să fie implementate cercetări, sondaje, colectări de date şi, când este
posibil, să fie concepute analize comune asupra aspectelor mai puţin consensuale, cu
un impact clar în sectorul comercial;
Acolo unde este fezabil, partenerii sociali ar trebui să creeze comitete sectoriale de
dialog social pentru comerţ la nivel naţional; să intensifice negocierile sectoriale şi
acoperirea negocierilor cu o perspectivă de a îmbunătăţi standardele sectoriale în
comerţ. Dorinţa politică, câştigarea încrederii şi siguranţei între partenerii sociali ar
trebui să fie îmbunătăţite în mod general pe toate nivelurile (companie, naţional,
sectorial, când este relevant);
Partenerii sociali naţionali ar trebui să considere dialogul social o cale de a obţine
rezultate în interesul şi beneficiul afacerilor şi al lucrătorilor din sectorul comercial.
Diversitatea sistemelor relaţiilor industriale din EU 13 şi din ţările candidate va fi
recunoscută şi luată în considerare în programul de lucru pentru Dialog Social
European, pentru a facilita o mai bună participare în DSE a acestor ţări, precum şi
pentru a implementa rezultatele la nivel naţional.
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2. Recomandările partenerilor sociali pentru EU 13 şi pentru
ţările candidate
În completarea concluziilor proiectului menţionat anterior, partenerii sociali europeni le
recomandă membrilor lor:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Să sporească reprezentarea, să consolideze baza de membri, atât de partea
angajaţilor cât şi de cea a sindicatelor, mai ales prin consolidarea organizaţiilor
partenerilor sociali la nivel sectorial, şi a angajamentului lor de a purta negocieri în
mod colectiv; să crească numărul personalului profesional angajat cu normă
întreagă, inclusiv personal care vorbeşte fluent limbile străine, după cum este posibil
Să introducă mai multe cercetări şi competenţe, facilitând accesul la fonduri
europene/naţionale şi regionale, în cooperare cu universităţi, institute de cercetare în
domeniul muncii etc.
Să îmbunătăţească comunicarea, împărtăşirea cunoştinţelor şi diseminarea
informaţiilor la toate nivelurile angajaţilor şi organizaţiilor sindicale;
Să implementeze un sistem de educare a managerilor/reprezentanţilor sindicatelor
privind aspecte referitoare la UE, incluzând politicile UE cu impact în sectorul
comercial şi fondurile europene relevante pentru partenerii sociali
Să maximizeze beneficiile cooperării internaţionale şi, în mod deosebit, să ia parte la
dialogul social sectorial la nivel european pentru a favoriza dezvoltarea şi eficienţa
ulterioare
Să adopte o abordare proactivă şi să genereze iniţiative legislative comune către
guvernul lor, acolo unde este adecvat.
Să discute reformele asupra codului muncii, prin consultări comune, şi să facă tot
posibilul pentru a creşte certitudinea juridică şi pentru a îmbunătăţi drepturile de
muncă, prin apelul la guvernele naţionale;
Să promoveze şi să cultive dialogul social şi negocierile colective ca o cale de a
îmbunătăţi calitatea încadrărilor din sectorul comercial
Să consolideze rolul UNI Europa şi EuroCommerce ca parteneri sociali recunoscuţi la
nivelul UE şi reprezentarea lor în noile state membre şi în ţările candidate.

3. Acţiuni de întreprins de către partenerii sociali europeni
pentru a susţine organizaţiile lor membre din EU 13 şi
din ţările candidate
EuroCommerce şi UNI Europa vor întreprinde următoarele:
Lobby comun şi sprijinirea activităţilor de lobby ale membrilor UNI Europa şi
EuroCommerce
•

•

Organizarea de întâlniri direcţionate cu noii membri aleşi ai Parlamentului European
din EU 13, cu consultarea şi prin discuţii anterioare cu organizaţiile relevante ale
membrilor UNI Europa şi EuroCommerce, pentru a-i sensibiliza privind importanţa
dialogului social din sectorul comercial, atât la nivel naţional cât şi la nivelul UE, şi
pentru a spori conştientizarea aspectelor legate de comerţ;
Susţinerea acţiunilor partenerilor sociali naţionali îndreptate către guvernele lor, prin
adresări comune relevante, pentru a se asigura că partenerii sociali sunt implicaţi în
chestiuni ca: reformele codului muncii, introducerea de noi legi sau revizuirea legilor
existente cu impact asupra sectorului comercial (se va decide de la caz la caz);

Promovarea dialogului social sectorial UE
•
•

Monitorizare comună şi încurajarea participării reprezentanţilor EU 13 la activităţile de
dialog social sectorial pentru comerţ, luând în considerare pe cât posibil şi căutând
soluţii pentru dificultăţile organizaţionale şi tehnice care pot apărea;
Favorizarea participării membrilor EU 13 şi a candidaţilor în activităţi sectoriale
globale organizate de către OIM (ILO)
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•

Încurajarea şi monitorizarea comună a implementării rezultatelor dialogului social în
UE 13;

Sprijin pentru finanţarea şi competenţe UE
•

•

Oferirea de sfaturi, experţi şi competenţe pentru a le permite să prezinte activităţi de
proiect comune sau separate, pentru a fi implementate cu sprijinul financiar al
Comisiei Europene: Fondul Social European, categorii ale bugetului pentru Dialog
Social şi Relaţii Industriale, alte instrumente financiare europene etc.;
Implementarea în viitorul apropiat a unui proiect de cercetare cu scopul de a colecta
date şi dovezi privind relaţiile industriale şi dialogul social în sectorul comercial la
toate nivelurile, incluzând exemple de bune practici, cu sprijinul financiar al Comisiei
Europene;

Facilitarea de întâlniri/mese rotunde şi schimburi la nivel naţional
•

•
•

•
•

Organizarea de activităţi specifice şi personalizate pentru membrii proprii din EU 13 şi
din ţările candidate, în strânsă cooperare cu organizaţiile din ţările implicate. Formatul
activităţilor va fi adaptat în concordanţă cu specificitatea situaţiilor naţionale şi va
include activităţi tripartite atunci când acestea sunt relevante;
Solicitarea Comisiei de a oferi asistenţă (activităţi de formare, finanţarea proiectelor
specifice etc.) guvernelor ţărilor ce întâmpină dificultăţi majore în implementarea
acquis-ul social comunitar.
Când cooperarea partenerilor sociali la nivel sectorial naţional este prea dificilă sau nu
există din cauza caracterului specific al sistemelor relaţiilor industriale naţionale,
partenerii sociali europeni îşi vor promova şi facilita participarea în propriile proiecte
tematice finanţate de UE (consilii de competenţe, dezvoltarea tineretului, sănătate şi
siguranţă la locul de muncă) şi se vor recomanda pentru a spori conştientizarea
asupra acelor aspecte în ţările lor. Dialogul Social este ţinut de parteneri naţionali din
ţările respective, de aceea partenerii sociali europeni nu pot interveni. Partenerii
sociali europeni pot, dacă li se solicită de către un partener de la nivel naţional, să
susţină constituirea capacităţilor de dialog social, acolo unde un astfel de sistem nu
există încă sau necesită sprijin iniţial.
Susţinerea continuă a libertăţii de asociere, a dialogului social şi promovarea
sistemelor de negociere colectivă prin participarea, atunci când este fezabil, la
evenimente şi conferinţe naţionale organizate de către parteneri sociali.
Facilitarea schimburilor bilaterale şi a cooperării între sindicate şi reprezentanţii
angajatorilor din organizaţiile membrilor UNI Europa şi EuroCommerce

4. Diseminarea, monitorizarea şi continuarea
•
•
•

•
•

Un exemplar al acestui text va fi trimis către diferite servicii ale Comisiei, membrilor
Parlamentului European, guvernelor şi partenerilor sociali din EU 13 şi din ţările
candidate
Partenerilor sociali din ţările implicate li se solicită sprijinul pentru diseminarea
acestui text la nivel social şi de companie
Partenerii sociali vor evalua aceste recomandări în timpul sesiunilor plenare de dialog
social prin intermediul unui chestionar specific trimis ţărilor implicate, în timp util,
pentru a evalua şi, dacă e necesar, ajusta acţiunile comune pentru a corespunde
nevoilor reale ale organizaţiilor membrilor.
Acest text va fi reevaluat şi, dacă este cazul, revizuit la sfârşitul anului 2015;
Partenerii sociali vor lua în considerare acest text în timp ce-şi stabilesc programul de
lucru viitor.
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