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Declaraţia comună ETUCE/EFEE privind
promovarea potenţialului dialogului social european sectorial în domeniul
educaţiei

Partenerii sociali europeni din domeniul educației, EFEE (Federația Europeană a Angajatorilor din
Educaţie) și ETUCE (Comitetul Sindical European pentru Educaţie), au lucrat împreună, în perioada 20142016, la proiectul „Partenerii sociali europeni din domeniul educației promovează potențialul dialogului
lor prin transferul de cunoștințe și formare. Consolidarea capacităților ESSDE II”. Această activitate este
susținută de Comisia Europeană prin linia bugetară Dialog social și Relații industriale (VS/2015/0032).
Hotărâți să îmbunătățească calitatea și eficacitatea dialogului lor, partenerii sociali europeni din domeniul
educației s-au bazat pe experiența dobândită în cadrul primului lor proiect comun pe această temă,
„Promovarea potențialului dialogului social european sectorial în domeniul educației prin abordarea noilor
provocări și explorarea experienței și a cunoștințelor” din perioada 2013-2014.
Acțiunile comune de consolidare a capacităților vizează dezvoltarea unui dialog social solid și eficient, în
beneficiul persoanelor care lucrează în instituțiile de învățământ la toate nivelurile, precum și în beneficiul
elevilor și al studenților. Recunoscând provocarea comună de a promova dialogul social bazat pe un
parteneriat social solid, EFEE și ETUCE au convenit să se concentreze în special pe consolidarea capacității
partenerilor sociali în țările cu o tradiție mai puțin dezvoltată a dialogului social și/sau în care dialogul
social în domeniul educației a fost supus tot mai mult presiunilor ca urmare a crizei economice.
În inițiativele din cele două proiecte, EFEE și ETUCE au recunoscut necesitatea vitală de a promova
potențialul ESSDE și de a îmbunătăți în continuare dialogul lor social la nivel european și național pentru:


Îmbunătățirea cunoașterii și a înțelegerii conceptului de dialog social european, o componentă
importantă a modelului social european, precum și a elementelor specifice ale diferitelor modele
de dialog social din Europa, bazate pe tradițiile și competențele naționale;



Îmbunătățirea reprezentativității – Așteptările sporite privind capacitatea partenerilor sociali
sectoriali europeni derivă din legitimitatea părților implicate în proces, care, prin urmare, trebuie
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să fie consultate, să negocieze acorduri și să participe la elaborarea politicilor și a cadrului
legislativ. EFEE și ETUCE continuă să îmbunătățească echilibrul în ceea ce privește nivelul de
reprezentativitate în cadrul Comitetului ESSDE;


Îmbunătățirea comunicării și a legăturilor – Calea de urmat pentru dialogul social în domeniul
educației la nivel european depinde în mare măsură de capacitatea EFEE și a ETUCE de a
îmbunătăți fluxul de informații și gradul de cooperare între nivelul european și cel național.
Partenerii sociali se angajează să sprijine organizațiile lor naționale membre pentru a exprima
nevoile organizațiilor afiliate, cu scopul de a se asigura că preocupările relevante abordate în
cadrul Comitetului pentru dialog social european sectorial reflectă problemele naționale;



Îmbunătățirea autonomiei – Este larg recunoscut faptul că criza economică și constrângerile
bugetare din unele state membre ale UE au avut ca rezultat o tendință crescută de luare a
deciziilor în mod unilateral, în detrimentul autonomiei partenerilor sociali, în special în sectorul
public. Într-o perioadă de provocări majore pentru Europa și pentru statele sale membre,
partenerii sociali europeni împărtășesc angajamentul pentru promovarea principiului că un dialog
social funcțional este o condiție prealabilă pentru depășirea cu succes a efectelor crizei economice
și pentru a înregistra în continuare progrese în asumarea democratică a reformelor și a măsurilor
legislative cu impact asupra mediului educațional.

Prin urmare, partenerii sociali europeni din domeniul educației se angajează:






să promoveze în continuare activitatea Dialogului social european în general și a ESSDE în special,
prin consolidarea progreselor realizate, prin asigurarea continuării cooperării cu partenerii
naționali/locali, prin îmbunătățirea cunoștințelor și a coordonării între diferitele niveluri, a
schimbului de informații și a învățării reciproce, precum și prin consolidarea comunicării dintre
partenerii sociali europeni și naționali în domeniul educației;
să utilizeze oportunitățile procesului european de relansare a dialogului social și a programului de
lucru al ESSDE pentru a consolida dialogul și calitatea dezbaterii, inclusiv în cadrul procesului
semestrului european;
să își implice în continuare membrii în activitățile de consolidare a capacităților și în proiectele
care vizează:
 să promoveze dialogul social sectorial în domeniul educației pe baza unor obiective clare,
a încrederii reciproce, a respectului și a cooperării;
 să consolideze acoperirea și reprezentativitatea Comitetului ESSDE;
 să contribuie la consolidarea și la susținerea dialogului social la nivel național și a
negocierilor colective în sectorul educației;
 să ofere contribuții constructive la diversele inițiative europene de politici care au o
influență asupra sectorului educației prin abordarea în comun a temelor convenite în
cadrul programului de lucru ESSDE pentru 2016-2017;
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să promoveze în mod activ această declarație la nivel național, regional și local, cu respectarea
structurilor naționale și regionale din sectoarele educației.

Partenerii sociali europeni din domeniul educației invită, de asemenea, Comisia Europeană să sprijine
statele membre în punerea în aplicare și în monitorizarea dialogului social eficient în educație și să asigure
implicarea partenerilor sociali sectoriali (europeni) în domeniul educației în elaborarea politicilor din acest
domeniu.
Prezenta declarație a fost adoptată de reuniunea plenară a Dialogul social european sectorial în domeniul
educației (ESSDE) din 8 noiembrie 2016.
Bruxelles, 8 noiembrie 2016

Daniel Wisniewski
Secretar General
EFEE

Martin Rømer
Director pentru Europa
ETUCE

Textul original în limba engleză
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