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La 1 martie 2017, Comisia Europeană a prezentat o Carte albă privind viitorul Europei. 

Aceasta a marcat punctul de plecare pentru o dezbatere amplă referitoare la viitorul 

Uniunii Europene cu 27 de state membre.  

Cu ocazia celei de a șaizecea aniversări a Uniunii Europene, în Declarația de la Roma din 

25 martie 2017 s-a asumat următorul angajament: „Ne dorim o Uniune în care cetățenii să 

beneficieze de noi oportunități de dezvoltare culturală și socială și de creștere economică”. În 

ultimele șase decenii, integrarea europeană a reușit cu mult succes să creeze aceste 

oportunități pentru toți cetățenii săi și să promoveze îmbunătățirea standardelor sociale în 

fiecare stat membru.  

În pofida realizărilor sale extraordinare, Europa continuă să se confrunte cu provocări. Criza 

economică a lăsat semne adânci în viața cetățenilor și în societățile noastre. Cetățenii pun sub 

semnul întrebării repartizarea uniformă a avantajelor și a provocărilor care apar odată cu 

deschiderea piețelor și a societăților, odată cu inovarea și schimbările tehnologice. Încrederea 

lor în capacitatea Europei de a contura viitorul și de a asigura dezvoltarea unor societăți 

echitabile și prospere s-a erodat.  

Aspirația noastră socială comună este una dintre modalitățile de a recâștiga sprijinul și de a 

prelua controlul asupra viitorului nostru. În Europa se găsesc cele mai echitabile societăți din 

lume – o realitate extrem de apreciată în întreaga Uniune. Chiar dacă există în continuare 

diferențe între țări în materie de dezvoltare economică și tradiții sociale, am consolidat tot mai 

mult drepturile sociale, atât cele individuale, cât și cele colective, și am îmbunătățit 

cooperarea cu partenerii sociali de la nivel european și național. Cadrul UE a stimulat 

dinamica în favoarea unor politici mai eficace și a unor realizări sociale mai echitabile.  

Privind în perspectivă, dezbaterea ar trebui să se refere la modul în care să adaptăm modelele 

noastre sociale la provocările actuale și viitoare și să stimulăm spiritul social al Europei. 

Prezentul document de reflecție privind dimensiunea socială a Europei reprezintă contribuția 

Comisiei Europene la această dezbatere, prezintă tendințele și provocările și, ceea ce este cel 

mai important, oferă perspective privind modul în care putem să transformăm aspirațiile 

noastre în realitate, să-i responsabilizăm pe cetățenii europeni pentru lumea anului 2025, 

precum și privind modul în care putem acționa pentru ca societățile noastre să devină mai 

puternice și mai adaptabile.  

Argumentele economice, sociale și politice care pledează în favoarea unei Europe sociale sunt 

solide. Ceea ce se impune acum este să ajungem împreună la un consens asupra formei sale 

viitoare.  

Avem o mulțime de cauze pentru care să luptăm și de subiecte asupra cărora să reflectăm. 
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„În aceste vremuri de schimbare și conștienți de îngrijorările cetățenilor noștri, ne afirmăm 

angajamentul față de Agenda de la Roma și ne angajăm să acționăm în direcția [....] [unei 

Europe sociale]: o Uniune care, bazându-se pe o creștere durabilă, promovează progresul 

economic și social, precum și coeziunea și convergența, susținând în același timp integritatea 

pieței interne; o Uniune care ține seama de diversitatea sistemelor naționale și de rolul-cheie 

al partenerilor sociali; o Uniune care promovează egalitatea între femei și bărbați, precum și 

drepturi și șanse egale pentru toți; o Uniune care combate șomajul, discriminarea, 

excluziunea socială și sărăcia; o Uniune în care tinerii primesc cea mai bună educație și 

formare și în care pot studia și găsi locuri de muncă pe întregul continent; o Uniune care 

păstrează patrimoniul nostru cultural  

și promovează diversitatea culturală.” 

Declarația de la Roma, liderii UE, 

25 martie 2017 
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1. Dimensiunea socială a Europei 

Potrivit standardelor mondiale, societățile europene sunt locuri de trai prospere și înstărite. Acestea 

au cele mai ridicate niveluri de protecție socială din lume și ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește 

bunăstarea, dezvoltarea umană și calitatea vieții. Europenii confirmă acest lucru, afirmând, în 

general, că sunt fericiți și mulțumiți de viața pe care o duc. Cu toate acestea, întrebați fiind despre 

viitor, mulți dintre ei își exprimă îngrijorarea și preocuparea, în special pentru generațiile viitoare.  

Preocupările diferă foarte mult între cetățeni, regiuni și țări, însă există mai multe provocări comune. 

Toate statele membre au suferit schimbări radicale care au afectat viața cotidiană a cetățenilor. În 

statele membre din Europa Centrală și de Est, cetățenii resimt în continuare consecințele 

transformărilor rapide cu care s-au confruntat începând din anii ’90. În alte state membre, efectele 

celei mai grave crize economice și sociale din ultimele decenii sunt resimțite puternic, chiar dacă 

situația este comparativ mai bună în prezent. Privind în perspectivă, toate statele membre trec prin 

transformări rapide și profunde: de la îmbătrânirea populației la noi modele familiale, de la ritmul 

alert al digitalizării la noile forme de muncă și la efectele globalizării și ale urbanizării.  

Multe dintre aceste tendințe oferă oportunități fără precedent din punctul de vedere al libertății de 

alegere, al unei vieți mai sănătoase și mai lungi, al unor condiții de trai mai bune și al unor societăți 

mai inovatoare și mai deschise. Dar aceste tendințe ridică și noi întrebări. Sunt aceste oportunități 

accesibile tuturor? Suntem bine pregătiți, la nivel individual și ca societăți, pentru schimbările care ne 

așteaptă? Ritmul și complexitatea multora dintre transformările în curs alimentează un sentiment – și 

un risc real – de perturbări și de insecuritate pentru viețile multora, precum și de sporire a gradului 

de inechitate și de inegalitate.  

Există diverse opinii cu privire la întrebarea dacă „Europa” este o cauză sau o soluție a problemelor. 

Acest lucru se explică în parte prin faptul că termenul „Europa socială” are o semnificație și o 

importanță diferite pentru diverse segmente ale societății. 

Pentru unii, termenul „Europa socială” este o vorbă goală și UE este percepută ca un catalizator al 

forțelor pieței mondiale, un vehicul al intereselor comerciale și o amenințare de „dumping social” 

cauzată de o piață unică nelimitată și nereglementată.  

Alții contestă însăși nevoia unei dimensiuni sociale a Uniunii Europene, considerând aspectele sociale 

ca domenii de competență exclusivă a guvernelor lor naționale și regionale. Politica socială și 

standardele minime ale UE sunt percepute chiar ca un mijloc de blocare a concurenței.  

În opinia altora însă, „Europa socială” se află în centrul contribuției UE la societățile democratice, 

coezive, diverse din punct de vedere cultural și prospere. Aceasta înseamnă progres economic și 

social, combaterea discriminării și a excluziunii sociale, pregătirea europenilor pentru cerințele pieței 

forței de muncă și oferirea oportunității de a avea o viață împlinită. Aceștia consideră că Europa este 

scutul nostru cel mai bun pentru a ne proteja și a ne responsabiliza cetățenii și pentru a apăra valorile 

noastre comune, în special într-un moment în care ne confruntăm cu tot mai multe amenințări și 

incertitudini, atât pe plan intern, cât și pe plan extern.  
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Europa este lider mondial în ceea ce privește calitatea vieții 
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Uniunea Europeană a avut întotdeauna o dimensiune socială, în strânsă legătură cu ambițiile sale 

economice. Îmbunătățirea condițiilor de muncă, sporirea nivelului de trai și ameliorarea egalității de 

gen au constituit obiective centrale ale UE încă din 1957, când Tratatele de la Roma au consfințit prin 

lege principiul egalității de remunerare între femei și bărbați. De atunci, dezvoltarea unei dimensiuni 

sociale s-a desfășurat în paralel cu aprofundarea pieței unice și a conceptului de cetățenie a UE, 

garantând condiții de concurență echitabile și drepturi esențiale în toate țările. 

Am realizat multe în 60 de ani. De la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene la 

obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, în prezent există un puternic 

angajament european și internațional de a sprijini valorile, drepturile și obiectivele sociale 

fundamentale. Europa are un impact concret asupra vieții noastre de zi cu zi: la școală, la locul de 

muncă, acasă, în vacanță sau după ce ieșim la pensie. 

Întrucât Europa celor 27 reflectează asupra viitorului său, discuția cu privire la dimensiunea socială a 

Uniunii noastre este oportună și esențială. În ultimii ani, Europa a fost ocupată cu „stingerea 

incendiilor”, ca răspuns la crizele succesive. Acum este momentul să tragă învățăminte și să deschidă 

un nou capitol. În acest scop, trebuie să adoptăm o viziune pe termen mai lung și să facem față 

transformărilor mai profunde din economia și societatea noastră.  

Prezentul document de reflecție și dezbaterea mai largă ulterioară publicării Cărții albe ne permit să 

privim spre viitor împreună. Acest demers ne ajută să definim și să stabilim în mod colectiv 

dimensiunea socială a unei Europe care să se bazeze pe ceea ce am realizat și să fie adecvată pentru 

realitățile secolului al XXI-lea. Ne arată de unde venim, unde ne aflăm în prezent și în ce direcție am 

putea să ne îndreptăm. Subliniază atât diferențele dintre țări și regiuni, cât și provocările comune.  

Pune în discuție rolul pe care ar trebui să îl aibă UE și modul în care UE poate colabora mai bine cu 

statele membre, cu partenerii sociali și cu societatea civilă în general. 

La fel ca în cazul Cărții albe, ideile prezentate aici nu sunt nici prescriptive, nici restrictive, ci au 

menirea de a iniția un proces de reflecție, care să fie urmat de acțiuni. 

 

2. Realitățile sociale de astăzi 

Înainte de a prezenta provocările și posibilele opțiuni de politică, este oportună analizarea situației 

actuale din cele 27 de țări, la nivel național și în ansamblu.  

În Europa, realitățile sociale diferă foarte mult, în funcție de mediul în care trăim și muncim. În pofida 

numeroaselor aspecte comune, Europa se caracterizează printr-o varietate de tradiții, de experiențe 

și de situații. Educația și sănătatea, modelele de ocupare a forței de muncă, salariile, veniturile și 

sistemele de protecție socială diferă în continuare foarte mult.  

Deși Europa se redresează după criză, persistă diferențe între țări și regiuni. 

Europa a însemnat întotdeauna convergența către nivelurile de trai mai ridicate. În trecut, această 

convergență s-a realizat aproape automat, prin intermediul pieței interne și a sprijinului acordat din 

fondurile UE, într-o asemenea măsură încât Banca Mondială a denumit UE „mașina de convergență”. 
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Nivelul de trai variază în Europa 

Produsul intern brut pe cap de locuitor, exprimat în standarde ale puterii de cumpărare, în EUR, 2015 

 

Sursa: Comisia Europeană  

 

 

Cu toate acestea, în ultimii ani, ritmul convergenței a încetinit considerabil, dacă nu cumva a ajuns 

într-un impas, întrucât statele cu cele mai bune rezultate fac progrese mai rapid. De ce s-a întâmplat 

acest lucru și de ce constituie o problemă?  

Avantajele convergenței sunt multiple. Aceasta sporește coeziunea și stabilitatea societăților și ale 

Uniunii noastre. Atunci când condițiile de trai și de muncă sunt convergente, decizia cetățenilor de a 

se muta în altă țară este rezultatul unei alegeri pozitive, mai degrabă decât al unei necesități 

economice. În cazul în care convergența performanțelor economice în timp este însoțită de 

convergența condițiilor sociale, se diminuează temerile legate de „dumpingul social” și crește 

sprijinul pentru piața unică. Este însă necesar ca procesul de convergență să se desfășoare pe o 

perioadă de timp rezonabilă, astfel încât țările, cetățenii și întreprinderile să se poată adapta. 

  

Indicatorii economici ai nivelului de trai evidențiază diversitatea situațiilor existente în Europa. Cu 

toate acestea, mediile naționale nu oferă o imagine completă, deoarece maschează disparități chiar 

mai accentuate pe teritoriul statelor membre, cu zone de relativă bogăție în țările mai puțin prospere 

și invers. În general, capitalele sunt semnificativ mai prospere decât alte zone. De exemplu, în 

prezent Bratislava și Praga se situează pe locul al cincilea și, respectiv, al șaselea în clasamentul celor 

mai bogate regiuni din UE din punctul de vedere al produsului intern brut (PIB) pe cap de locuitor.  

În perioada 2008-2014, cea mai rapidă creștere economică din UE s-a înregistrat în regiunea 

Mazowieckie din Polonia, în care este situată și capitala Varșovia. În 2008, PIB-ul pe cap de locuitor 

din regiunea Mazowieckie era cu 17,1 % sub media UE, dar în 2014 a ajuns să fie cu 8,4 % mai mare 

decât media UE-28.  

Datorită sprijinului acordat din fondurile agricole, s-a îmbunătățit în mod semnificativ și dezvoltarea 

zonelor rurale, care reprezintă trei sferturi din teritoriul Europei.  
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Cu toate acestea, progresele nu sunt resimțite în mod uniform în toate regiunile sau în toate 

segmentele societății. De exemplu, deși delocalizarea parțială sau totală a producției nu a avut efecte 

generale negative pentru unele țări și se numără printre posibilitățile oferite întreprinderilor prin 

intermediul pieței unice, aceasta a cauzat dificultăți și pierderi însemnate pentru multe regiuni.  

 

Ratele șomajului sunt în scădere, dar diferă substanțial la nivelul Europei  

Ratele șomajului variază de la mai puțin de 5 % în Republica Cehă, Germania și Ungaria la 18 % în 

Spania și 23 % în Grecia. 

În %, februarie 2017 

Sursa: Comisia Europeană 

Criza a afectat în mod diferit diversele părți ale Europei, însă, în întreaga Uniune, generațiile mai 

tinere au fost afectate deosebit de grav de consecințele crizei. La sfârșitul anului 2016, rata șomajului 

Șomajul în rândul tinerilor scade, dar rămâne ridicat 

% din populația activă, 2005-2016 

 
Sursa: Comisia Europeană 
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în rândul tinerilor era de 18 % în UE și 20 % în zona euro. În Grecia, Spania și Italia, aceasta era de 

aproximativ 40 %. Pentru prima dată de la Al Doilea Război Mondial, există un risc real ca tinerii de 

astăzi - cea mai educată generație pe care am avut-o vreodată - să aibă, în final, o situație financiară 

mai puțin bună decât părinții lor. 

Datorită măsurilor ferme și deciziilor dificile, economia a revenit în prezent la o traiectorie de 

creștere și ratele șomajului sunt în scădere în toate statele membre. Atât în UE, cât și în zona euro, 

rata șomajului este, în prezent, la cel mai redus nivel din 2009. Acest lucru se poate datora, parțial, 

consolidării sprijinului personalizat acordat prin intermediul Garanției pentru tineret. 

 

Ratele de ocupare diferă 

Atunci când se analizează proporția populației active – rata de ocupare – se observă, din nou, 

diferențe mari între țări. Suedia, Germania, Țările de Jos, Danemarca, Republica Cehă, Estonia, 

Lituania și Austria au rate de ocupare de peste 75 %, îndeplinind obiectivul pe care toate statele 

membre ale UE au convenit să-l atingă în mod colectiv până în 2020. Statele membre au diverse 

modele de participare pe piața forței de muncă a femeilor și a lucrătorilor în vârstă de peste 55 de 

ani. Deși nivelurile lor de ocupare în muncă înregistrează o creștere, ambele grupuri rămân în mod 

semnificativ subocupate.  

 

La fel ca ratele șomajului, se îmbunătățesc și ratele de ocupare. În UE, rata de ocupare a atins 71 % în 

al patrulea trimestru al anului 2016, față de 69 % în 2010, când s-a stabilit obiectivul menționat. În 

prezent, în UE27 numărul persoanelor angajate este mai mare ca oricând: 201 milioane, dintre care 

154 de milioane în zona euro (ZE).  

Ratele de ocupare diferă: acestea cresc, dar rămân mai scăzute pentru femei și lucrătorii în vârstă 

În %, al patrulea trimestru din 2016 

 
Sursa: Comisia Europeană 
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Îmbunătățirile reflectă în mare măsură creșterea numărului de femei pe piața forței de muncă. La 

această tendință au contribuit în mod substanțial crearea de locuri de muncă în sectorul serviciilor, 

structurile mai bune de îngrijire a copiilor și eliminarea măsurilor fiscale care descurajează a doua 

persoană care contribuie la venitul familiei să lucreze, chiar dacă persistă disparități de gen 

semnificative. Îmbunătățirile reflectă, de asemenea, faptul că mai multe persoane au o carieră mai 

îndelungată. Acesta se datorează, în parte, reformelor anterioare ale pensiilor, dar și îmbunătățirii 

competențelor, a sănătății și a condițiilor de muncă în întreaga Europă.  

 

Majoritatea locurilor de muncă nou-create sunt de calitate, în sensul că acestea asigură un venit 

adecvat, securitate pe piața forței de muncă și un mediu de lucru favorabil. Multe dintre acestea sunt 

create în sectorul serviciilor, care tinde să angajeze persoane cu un nivel superior de calificare. Cele 

mai ridicate rate ale creării de locuri de muncă sunt cele din sectoarele informării și comunicării, 

serviciilor administrative și de sprijin și activităților profesionale, științifice și tehnice. 85 % dintre 

aceste noi locuri de muncă sunt create în întreprinderile mici și mijlocii.  

Ocuparea forței de muncă se redresează și crește constant 

În milioane de persoane, 2007-2016 

 
Sursa: Comisia Europeană 
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Sistemele de protecție socială diferă în Europa 

În afară pieței forței de muncă, și sistemele de asistență și protecție socială ale țărilor UE27 sunt 

foarte diferite în ceea ce privește preferințele politice și bugetare. În 2015, cheltuielile publice în 

materie de protecție socială în UE au reprezentat aproximativ 40 % din totalul cheltuielilor publice, 

aproape o cincime din PIB. Opt state membre – Finlanda, Franța, Danemarca, Austria, Italia, Suedia, 

Grecia și Belgia – au alocat cel puțin 20 % din PIB-ul lor protecției sociale.  

Modurile în care funcționează sistemele de protecție socială reflectă diferitele tradiții moștenite din 

secolul trecut. Inventate în Europa la sfârșitul secolului al XIX-lea, acestea au vizat inițial să abordeze 

provocările erei industriale (a se vedea anexa I). Majoritatea sistemelor au fost elaborate după cel de 

al Doilea Război Mondial, în timp ce unele s-au dezvoltat pe deplin doar în anii ’80 și ’90. Printre 

parametrii care definesc diferențele dintre aceste sisteme se numără cuantumul bugetului și modul 

său de alocare, sursa de finanțare, gradul de acoperire a riscurilor în rândul populației și rolul 

partenerilor sociali. 

Sistemele de protecție socială - combinate cu impozitarea - contribuie la reducerea inegalităților în 

materie de venituri. În prezent, în Europa se găsesc cele mai echitabile societăți din lume, deși există 

încă diferențe semnificative. În medie, cele mai bogate 20 % dintre gospodării câștigă de 5 ori mai 

mult decât cele mai sărace 20 %. Conform acestei măsurători, cele mai ridicate niveluri de inegalitate 

a veniturilor se înregistrează în România, Lituania, Bulgaria, Letonia, Cipru, Estonia și Italia. Există, de 

asemenea, o inegalitate semnificativă a veniturilor între regiunile statelor membre. 

Crearea de locuri de muncă vizează în special 

sectorul serviciilor 

Rata de ocupare pe sectoare, în UE27, în 

milioane de persoane 

evoluție % 2005-2016 

 
Sursa: Comisia Europeană 
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Criza a avut un efect puternic asupra multor europeni care au trebuit să facă față diminuării sau 

pierderii veniturilor. Deși venitul disponibil real – cu alte cuvinte, venitul care le rămâne gospodăriilor 

după impozitare – a crescut din nou în ultimul timp, nivelurile acestuia sunt, în esență, cele din 2008. 

În fine, chiar și în societățile noastre prospere, riscul de sărăcie rămâne semnificativ. Se estimează că 

aproape un sfert din populația UE27 este expusă riscului de sărăcie sau de excluziune socială. Sărăcia 

în rândul copiilor rămâne, de asemenea, ridicată și este în creștere în mai multe state membre. Acest 

lucru înseamnă că respectivii copii au un acces limitat la asistență medicală și prezintă un risc mai 

ridicat de abandon școlar, iar ulterior, ca adulți, sunt într-o mai mare măsură susceptibili să se 

confrunte cu șomajul și sărăcia. În 2010, liderii UE s-au angajat să reducă numărul de persoane 

expuse riscului de sărăcie cu 20 de milioane până în 2020, însă astăzi Europa este departe de a 

îndeplini acest obiectiv. Până în prezent, numărul de persoane expuse riscului de sărăcie a crescut cu 

1,7 milioane. 

 

Ce elemente ajută societățile și economiile noastre să facă față unei crize? 

Criza financiară și economică mondială care a început în 2008 a lăsat în urma sa, în multe părți din 

Uniune, niveluri ridicate ale șomajului, ale datoriei publice și ale datoriei private. Pentru numeroase 

persoane și familii, aceasta a însemnat confruntarea cu situații de o dificultate fără precedent și 

eforturi intense pentru a putea face față cheltuielilor de zi cu zi. Criza a agravat problemele care 

existau deja de ceva timp, și, prin urmare, a afectat unele țări într-o măsură mai mare decât altele. 

Mediul de investiții a fost mai bun în unele țări și unele întreprinderi au fost mai competitive, la fel 

cum unele piețe ale forței de muncă și sisteme sociale au absorbit mai bine șocurile și au putut să 

protejeze cu mai multă eficacitate populația împotriva efectelor negative ale crizei. 

Și în țările cele mai rezistente la șocuri s-au pierdut locuri de muncă, însă întreprinderile au reușit mai 

repede să creeze altele noi. Sistemele de securitate socială, în special prestațiile de șomaj, au ajutat 

cetățenii în timpul tranzițiilor și serviciile publice s-au concentrat asupra recalificării și reintegrării pe 

piața forței de muncă. Schemele de venit minim i-au ajutat pe cetățeni să-și satisfacă nevoile de bază 

și să trăiască în condiții demne. Țările în care partenerii sociali au fost puternic implicați în reformele 

pieței forței de muncă au înregistrat rezultate pozitive și de durată, întrucât implicarea acestora a 

asigurat asumarea răspunderii în ceea ce privește procesul de reformă de către diverse părți 

interesate.  

 

Pregătirea pentru viitor 

Printre factorii care vor influența tot mai mult viitorul economiilor și al societăților noastre se numără 

educația și competențele. În Europa există unele dintre cele mai inovatoare sisteme educaționale și 

unele dintre cele mai avansate sisteme de formare profesională din lume. 

Prin urmare, este îngrijorător faptul că, în întreaga Europă, aproximativ un sfert din populația adultă 

are probleme cu citirea, scrierea sau calculul și un număr aproape dublu nu are competențe digitale 
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corespunzătoare. Mai grav, în rândul tinerilor se înregistrează rezultate tot mai slabe în ceea ce 

privește competențele de bază.  

Rezultatele celui mai recent studiu al Programului privind evaluarea internațională a elevilor (PISA) 

sunt, din păcate, clare: deși unele state membre ating standarde ridicate în materie de excelență la 

nivel global și de echitate a rezultatelor școlare, majoritatea statelor membre nu au realizat 

suficiente progrese în ceea ce privește reducerea procentului de elevi cu rezultate slabe la citire, 

științe și matematică. Pentru unele segmente ale populației, situația este chiar mai îngrijorătoare 

deoarece, în medie și după luarea în considerare a statutului lor socioeconomic, în rândul elevilor 

imigranți probabilitatea de a obține rezultate sub nivelul de competență de bază în domeniul 

științelor este de două ori mai mare decât în rândul colegilor lor. 

Puțini europeni se numără printre cei care au obținut cele mai bune rezultate la nivel mondial la 

științe, citire și matematică 

 
Sursa: Studiul PISA 2015 al OCDE 

 

3. Factorii schimbării în 2025 

Țesutul social al Europei s-a schimbat semnificativ în ultimul deceniu, iar factorii mondiali au un 

impact profund asupra modului în care trăim și muncim. Aceste tendințe sunt, în linii mari, 

ireversibile și se vor accelera probabil în următorii ani în toate cele 27 de țări ale Uniunii. Ele vor fi 

însoțite de numeroase provocări pentru toată lumea, dar și de noi oportunități. 

Populația Europei cunoaște schimbări rapide  

Vestea bună este că europenii trăiesc mai sănătos și mai mult. Grație zecilor de ani de pace, 

asigurărilor de sănătate, progreselor medicale și condițiilor mai bune de trai și muncă, oamenii se 

bucură acum în număr mai mare de o pensie mai lungă și mai activă.  
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Speranța de viață a crescut extraordinar. În cazul bărbaților, se preconizează că speranța medie de 

viață, care în anii 1900 era de 43 de ani, va ajunge la 82 în 2050. În cazul femeilor, se preconizează că 

speranța de viață, care era de 46 de ani, va crește la 87 de ani în 2050. Cei mai mulți dintre copiii care 

se vor naște în Europa de acum până în 2025 vor trăi 100 de ani. În același timp, speranța de viață 

sănătoasă și accesul la serviciile de sănătate continuă să varieze considerabil de la un grup de venituri 

la altul și de la o regiune la alta. 

De asemenea, europenii au tot mai puțini copii. Dacă în anii '60 era ceva obișnuit ca fiecare femeie să 

nască peste 2 copii, astăzi rata de fertilitate medie este de 1,58 în UE. De exemplu, ratele de 

fertilitate din Irlanda și Portugalia erau mai mari de 3, iar în prezent se situează sub 2. 

Combinația dintre creșterea speranței de viață și scăderea ratelor de fertilitate are ca rezultat 

îmbătrânirea pronunțată a societății noastre. În UE trăiesc deja mai multe persoane cu vârste de 

peste 65 de ani decât copii mai mici de 14 ani. În 2050 aproape unul din trei europeni va avea cel 

puțin 65 de ani, față de unul din cinci, cum este cazul în prezent. Europa va fi cea mai „bătrână” 

regiune din lume, cu o vârstă mediană de 45 de ani în 2030. 

Europa va avea cea mai bătrână populație din lume în 2030 

Vârsta mediană pe regiuni ale Pământului 

 

Sursa: Rand Europe 

 

 

Chiar dacă numărul de ani de viață a crescut, nu este vorba întotdeauna de ani de viață sănătoși: 

aproape 50 de milioane de oameni din UE-27 suferă de boli cronice și aproape o jumătate de milion 

de oameni în vârstă de muncă mor prematur din această cauză în fiecare an. Aceste decese pot fi 

preîntâmpinate prin aplicarea unor politici de sănătate publică și de prevenție mai eficace sau prin 

acordarea unor îngrijiri de sănătate mai prompte și mai eficace. 

Longevitatea va avea un impact profund asupra politicilor publice și a serviciilor sociale, dincolo de 

sectorul sănătății și al îngrijirii, pornind de la sistemul de învățământ și ajungând până la nevoia unor 

locuințe și a unor servicii de mobilitate adaptate la persoanele în vârstă. Îmbătrânirea populației 
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poate fi un izvor de noi locuri de muncă, având ca rezultat dezvoltarea rapidă a sectorului economiei 

sociale, indiferent dacă este vorba de recreere sau de îngrijiri. Ea creează însă și noi cerințe care 

trebuie satisfăcute. În zilele noastre observăm deja că aproape una din trei persoane de peste 65 de 

ani trăiește singură și că nu mai puțin de două din trei persoane de peste 75 de ani depind de îngrijiri 

informale, oferite în general de rudele cele mai apropiate. Una din șase persoane în vârstă trăiește în 

sărăcie, cele care sunt deosebit de expuse la riscul unor pensii scăzute fiind femeile vârstnice, care nu 

au acumulat un număr suficient de ani de muncă. 

Toate acestea se vor repercuta asupra sustenabilității financiare a sistemelor noastre de protecție 

socială și, implicit, asupra bugetelor țărilor noastre. În UE-27, cheltuielile aferente ar putea crește 

până în 2030 la 12,4 % din PIB în cazul pensiilor, la 7,7 % din PIB în cazul sănătății și până la 2,4 % din 

PIB în cazul îngrijirii pe termen lung. Pentru fiecare persoană vârstnică vor exista numai două 

persoane în vârstă de muncă în 2060, față de patru în 2008. Impactul acestei situații va fi atenuat de 

recentele reforme ale pensiilor, prin care se vizează adaptarea vârstei de pensionare la speranța de 

viață, dar trebuie luată în calcul apariția unor noi cheltuieli semnificative cu sănătatea. 

Faptul că forța de muncă se diminuează ne-ar putea amenința, de asemenea, capacitatea de a ne 

păstra nivelul de creștere economică. Numărul celor care sunt dispuși să lucreze și să rămână 

încadrați în muncă este mai mare în fiecare generație, însă s-ar putea ca acest lucru să nu 

contrabalanseze scăderea demografică generală. Migrația legală poate constitui pentru UE sursa de 

competențe de care are nevoie pentru a face față lipsurilor de pe piața forței de muncă și poate 

contribui la sustenabilitatea sistemelor noastre de protecție socială. 

Îmbătrânirea populației va afecta, de asemenea, ponderea relativă a Europei pe plan mondial, dat 

fiind că, în alte părți ale lumii, populația crește într-un ritm mai rapid. În 2060, Europa va reprezenta 

numai 5 % din populația Globului. Niciunul dintre statele noastre membre nu va constitui mai mult 

de 1 % din populația mondială la acel moment. Situația este deosebit de critică în Lituania, unde, în 

ipotezele actuale, se preconizează că populația va scădea cu peste o treime până în 2080. Conform 

prognozelor, populația se va reduce cu aproximativ 30 % în Slovacia, Grecia, Portugalia și Bulgaria. 

În general, îmbătrânirea populației aduce în discuție și tema egalității dintre generații. Există în 

prezent un risc real de prăpastie între generațiile mai tinere și cele mai vârstnice, care se reflectă la 

nivel de proces decizional, de bunăstare, de securitate materială și de acces la locuințe, dar și la nivel 

de repartizare a sarcinii financiare și bugetare a unei societăți în curs de îmbătrânire. 

Există noi moduri de viață și mai multă diversitate în societate 

Schimbarea demografică explică și, în același timp, reflectă evoluțiile mai ample din societate, cum ar 

fi noile stiluri de viață, dinamica teritorială, obiceiurile de consum și situația locuințelor. 

Rata natalității se află în declin, dar există indicii că dorința de a avea copii rămâne deseori 

nesatisfăcută. Această situație se explică printr-o combinație complexă de factori, cum ar fi 

inegalitatea modului de împărțire a responsabilităților părintești, lipsa unor centre adecvate de 

îngrijire a copiilor, inexistența unei organizări a muncii adaptate creșterii unei familii și instabilitatea 

perspectivelor de muncă. 
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Schimbările stilurilor noastre de viață presupun, de asemenea, despărțiri conjugale, apariția unor noi 

tipuri de relații și slăbirea legăturilor cu familia extinsă. Oamenii se bucură astfel de mai multă 

libertate la nivel individual, care le permite să ducă o viață independentă, dar în același timp riscă tot 

mai mult să se izoleze social și să trăiască într-un mediu mai puțin stabil. Gospodăriile formate dintr-o 

singură persoană reprezentau în 2015 o treime din toate gospodăriile din UE, din care numai o 

treime aveau mai mult de doi membri. Conform previziunilor, această tendință se va menține în 

majoritatea statelor membre până în 2025. Se nasc astfel noi probleme legate de găsirea echilibrului 

dintre viața profesională și viața personală și de asumarea răspunderii pentru creșterea și îngrijirea 

copiilor. Gospodăriile monoparentale, în special, se confruntă cu un risc mai ridicat de sărăcie în caz 

de șomaj. 

Egalitatea de gen este încă departe de realitate, deși continuă să se facă progrese în această privință. 

Persistă stereotipurile de gen, iar femeile continuă să fie subreprezentate pe piața forței de muncă, 

în posturi de decizie economică și politică. 

Disparitățile de gen persistă în general  

Date din 2016 sau mai recente 

 

Sursa: Comisia Europeană 

 

La 1 ianuarie 2016, în UE-27 locuiau legal 29,7 milioane de persoane care erau născute în afara UE și 

care veniseră în UE din diverse motive (muncă, studii, protecție sau întregirea familiei) în ultimele 

zeci de ani. Deși migrația spre UE continuă să fie relativ modestă în comparație cu alte părți ale lumii, 

afluxurile mari pe care le-a cunoscut UE în ultimul timp și într-o perioadă relativ scurtă au cauzat 

tensiuni în unele părți ale Europei. Pentru ca societățile europene în ansamblu să fie prospere și unite 
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în viitor este important să se asigure că toți resortisanții țărilor terțe sunt integrați efectiv și că ei 

participă și contribuie pe deplin.  

Europenii își exercită mai frecvent dreptul de a circula liber în cadrul Uniunii, plecând să lucreze și să 

studieze în alte țări, creând întreprinderi, plătind impozite și contribuind la construirea unei societăți 

mai dinamice. În prezent, aproape 16 milioane de europeni trăiesc și muncesc în altă țară pentru un 

timp mai îndelungat, poate chiar permanent. Există 1,7 milioane de oameni, aproape 1 % din forța de 

muncă a UE, care traversează zilnic o frontieră pentru a merge la lucru în altă țară. Mai mult, 

societatea europeană se distinge printr-o integrare crescândă, ca urmare a ușurinței cu care oamenii 

pot să călătorească, să studieze, să se pensioneze și să facă afaceri unii cu alții, la costuri mai mici și 

beneficiind de oportunități mai variate – un rezultat al apartenenței la o piață unică fără frontiere.   

Schimbările din structura noastră demografică survin într-un moment de urbanizare tot mai 

accentuată. Peste 70 % din europeni trăiesc deja în orașe. Această proporție va ajunge la 80 % în 

2050. Printre orașele Europei se numără deja câteva dintre cele mai „inteligente orașe” din lume, dar 

îmbunătățirea conectivității acestora și eficientizarea lor la nivel de consum de resurse naturale și 

energetice sunt o oportunitate și o responsabilitate în același timp. O altă provocare esențială este 

aceea de a transforma mediul urban într-un mediu mai favorabil incluziunii și mai accesibil, care să 

corespundă cerințelor unei populații eterogene, cuprinzând inclusiv părinți care lucrează, persoane 

cu handicap și oameni mai în vârstă.  

Societatea devine tot mai complexă pe măsură ce legăturile tradiționale, precum familia, grupul 

social și religia, suferă transformări. Prin globalizare s-a mărit expunerea la diversitate, ceea ce a 

stimulat curiozitatea și a îmbogățit societățile. Dar tot prin globalizare s-au provocat neliniști legate 

de identitatea culturală, de diferențele culturale și de dialogul dintre diversele grupuri. Aceste 

preocupări sunt un semn al trecerii la valori individuale și culturi separate, contribuind la acordarea 

unei atenții mai mari individului și consumatorului, în locul societății în ansamblu. Iau naștere astfel 

noi probleme de toleranță și respect față de ceilalți. În același timp apar însă noi forme de 

solidaritate, de implicare socială și de participare civică, inclusiv prin recreere, prin activități culturale 

și prin utilizarea noilor tehnologii. 

Se prefigurează o nouă lume a muncii 

Viața profesională cunoaște transformări radicale prin efectul combinat al progresului tehnologic, al 

globalizării și al creșterii sectorului de servicii. Sectoare întregi ale economiei sunt remodelate prin 

economia colaborativă și platformele online. Forța de muncă trebuie să facă față unui ritm accelerat 

de schimbare pentru a dobândi noi competențe sau pentru a se adapta la noi modele de afaceri sau 

la evoluția preferințelor consumatorilor.  

Pentru unii, aceste transformări reprezintă oportunități fără precedent și forme de muncă mai 

flexibile, grație utilizării instrumentelor digitale și importanței crescânde a muncii cu program flexibil 

și a muncii la distanță. Pentru alții, ele sunt o sursă de nesiguranță. 

Tiparele de muncă și carieră vor fi chiar mai variate în 2025 decât în prezent. În decurs de o generație 

sau două, este posibil ca lucrătorul european obișnuit să treacă de la un loc de muncă pe viață la 

chiar zece locuri de muncă de-a lungul carierei. Va fi mai ușor și mai răspândit ca oamenii să lucreze 
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de la distanță sau în regim de mobilitate, ceea ce reflectă tendința spre flexibilitatea lucrătorilor pe o 

piață mai diversificată a forței de muncă. Munca se va axa într-o măsură tot mai mare pe rezultate și 

realizări, nu neapărat pe prezența fizică într-un loc anume, oamenii având astfel mai multe 

posibilități de a desfășura activități independente și de a îmbina mai multe locuri de muncă în același 

timp. Multe dintre aceste schimbări se prefigurează deja; modul în care vom răspunde la 

transformări și în care le vom genera va determina configurația viitorului univers al muncii. 

 

Noi realități pe piața forței de muncă 

 

 

Sursa: Comisia Europeană 

Aceste noi realități simbolizează forme și condiții de lucru tot mai diversificate și mai atipice, care pun 

capăt perspectivei unei cariere tradiționale. Locul acestui tip de carieră este luat de noi forme de 

contracte, de o mai mare mobilitate geografică și de mai multe schimbări de locuri de muncă și 

regimuri de lucru.  

Este adevărat că noile tipuri de contracte pot constitui poarta spre universul muncii, dar la fel de 

adevărat este și că piața forței de muncă riscă tot mai mult să se polarizeze, existând semne că 

inegalitățile salariale se adâncesc și că persoanele slab calificate rămân prinse în slujbe de calitate 

slabă, cu perspective reduse de avansare. 

Dat fiind ritmul în care au loc digitalizarea și schimbările economice, unele dintre meseriile zilelor 

noastre vor cădea în desuetudine, iar competențele necesare pentru efectuarea lor vor deveni 

inutile. Sistemele de învățământ trebuie să se modernizeze pentru a face față acestor provocări. 

Probabil că majoritatea copiilor care încep școala primară astăzi vor ajunge să aibă tipuri de locuri de 

muncă cu totul noi, care nu există încă.  
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Provocări pentru viața profesională de mâine 

Sursa: Comisia Europeană 

Se nasc astfel numeroase întrebări despre viitorul muncii în sine. În viitor vor exista mai multe locuri 

de muncă sau mai puține? Locurile de muncă existente vor fi „de calitate”? Dispune forța de muncă 

actuală și viitoare de competențele potrivite pentru aceste locuri de muncă? Este greu de prevăzut ce 

impact global vor avea automatizarea și inteligența artificială asupra ofertei de locuri din muncă din 

viitor și la ce viteză se va produce acest impact. Din unele studii reiese că jumătate din activitățile 

desfășurate în prezent în universul muncii ar putea fi automatizate până în 2055. Sigur este faptul că 

lucrătorii de toate vârstele vor trebui să își adapteze competențele la evoluțiile tehnologice și să le 

actualizeze încontinuu. Aceasta este realitatea pentru care firmele, școlile, centrele de formare și 

universitățile din Europa trebuie să îi pregătească pe europeni.  

Există noi riscuri sociale și este nevoie ca sistemele de protecție socială și de învățare pe tot 

parcursul vieții să fie modernizate  

În noul univers al muncii se nasc întrebări despre calitatea locurilor de muncă din viitor la nivel de 

salarii, de securitate a locului de muncă și de condiții de lucru. Efectele acestuia se fac simțite și în 

domenii precum rețelele de asistență socială, ajutoarele sociale, planurile de pensii, îngrijirea copiilor 

și sănătatea. Noul univers ar putea necesita, de asemenea, adaptarea programului de lucru, a 

perioadelor de odihnă și a cerințelor în materie de sănătate și siguranță.  

Societatea în general prezintă semnele unor noi probleme sociale, cum ar fi stresul și depresia, 

obezitatea, bolile legate de calitatea mediului și dependența de tehnologie. Acestea se adaugă la 

problemele cunoscute: izolarea socială, afecțiunile psihice, consumul de droguri și alcool, 

criminalitatea și insecuritatea.  

Este pusă la încercare capacitatea autorităților publice, a întreprinderilor și a indivizilor de a reacționa 

și de a se adapta. Schimbările actuale vor crea importante provocări în ceea ce privește învățământul, 

formarea, competențele, învățarea pe tot parcursul vieții, gestionarea resurselor umane și 

capacitatea persoanelor de a face față unor tranziții profesionale complexe pe toată durata vieții. Ele 
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vor presupune, de asemenea, introducerea unor noi drepturi sociale care să se potrivească cu un 

univers al muncii aflat în schimbare.  

În ciuda numeroaselor reforme aflate în curs, statele sociale existente nu au întotdeauna capacitatea 

de a se adapta la aceste provocări inedite. Nu este doar o chestiune de sustenabilitate financiară. 

Este vorba de a asigura plasele de siguranță potrivite și noi tipuri de protecție pentru ca oamenii să 

trăiască folosindu-și toate capacitățile și pentru ca societatea să funcționeze. Sistemele de protecție 

socială continuă să aibă multe limite, cum ar fi acoperirea și accesul. De exemplu, țările care se 

bazează de multă vreme pe sprijin familial tradițional și pensii ca sursă de venituri pentru familia 

extinsă au trebuit să își dezvolte și să își consolideze sistemele de impozitare și asigurări sociale, 

orientându-le mai mult spre individ, făcându-le mai universale și luând mai mult în calcul veniturile la 

determinarea lor. Există, de asemenea, numeroase țări care, pentru a-i proteja pe angajați, se 

bazează de multă vreme pe o legislație restrictivă de protecție a locurilor de muncă, ceea ce este în 

detrimentul persoanelor mai tinere care se află în căutarea unui loc de muncă. 

 

 

 

 

 

 

Politicile de protecție socială bine gândite pot contribui masiv la reducerea inegalităților 

în %, 2014 

 

 

Sursa: Comisia Europeană 
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Dacă ne imaginăm cum va arăta noua protecție pentru viitor, unul dintre aspectele esențiale este că 

trebuie să ne modernizăm sistemele de învățământ și de formare și să extindem programele de 

învățare pe tot parcursul vieții pentru a mări mobilitatea profesională și pentru a rezolva problema 

neconcordanței de competențe. Concurența mondială pentru forța de muncă specializată este în 

creștere, iar majoritatea țărilor europene au fost întrecute de țări din Asia, Oceania și Orientul 

Mijlociu, chiar dacă încă se mențin aproape de primele poziții din clasamentul internațional al 

competențelor.  

  

Europenii se așteaptă ca aceste provocări să fie asumate de guverne 

Tendințele menționate sunt percepute clar de europeni, iar impactul crizei a accentuat așteptările și 

preocupările multora. Din sondaje reiese constant că locurile de muncă și politica socială se numără 

printre principalele priorități ale europenilor. Europenii țin la standardele lor de protecție socială în 

mod tradițional și chiar semnalează o anumită nemulțumire față de modul în care preocupările lor 

sunt abordate de UE și de guvernele naționale.  

 

Situația socială îi preocupă pe europeni  

 

 

Sursa: Comisia Europeană și Eurobarometru 2017 

 

Aceste așteptări sunt puse pe seama tuturor autorităților – fie că sunt locale, regionale, naționale sau 

europene – și din sondaje nu rezultă întotdeauna cine ar trebui să răspundă pentru ce în opinia 

respondenților. Când li se cere să aleagă între nivelul național și nivelul UE, oamenii consideră că 

aceasta este în primul rând o sarcină a statelor membre, dar consideră că și UE joacă un anumit rol, 

chiar dacă nu dispune de toate instrumentele necesare pentru a rezolva problema în chestiune. În 

același timp, valorificarea întregului potențial al fondurilor europene disponibile presupune ca statele 

membre să introducă structurile necesare cu promptitudine și eficacitate, după cum s-a putut 

observa în cazul șomajului în rândul tinerilor. 

 

Mai mult de 8 din 10 europeni consideră că primele 3 provocări pentru Uniune sunt șomajul, inegalitățile 
sociale și migrația.  Ei cred că economia de piață ar trebui să fie strâns legată de niveluri ridicate de 
protecție socială.

7 din 10 europeni consideră că șomajul și politicile sociale sunt slab gestionate și preferă ca deciziile 
să fie luate atât la nivel național, cât și la nivelul UE.

Peste jumătate din europeni consideră că nu toată lumea are posibilitatea de a reuși și că viața va fi 
mai dificilă pentru următoarea generație.
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4. O posibilă cale de urmat pentru UE-27 

Oferirea unor răspunsuri la speranțele și așteptările cetățenilor presupune purtarea unei discuții 

deschise despre capacitatea sistemelor economice și sociale de a continua să îndeplinească cerințele 

sociale la nivel individual și colectiv și despre modurile în care UE și statele membre ale acesteia ar 

putea lucra mai bine și mai eficient împreună.   
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Cele 5 scenarii din Cartea albă a Comisiei privind viitorul Europei 
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Continuând pe 

același drum 
Accent exclusiv 

pe piața unică 

Cei care doresc 

mai mult 

realizează mai 

mult 

Mai puțin, dar 

mai eficient 
Mult mai mult, 

împreună 

C
E
 P

R
E
S
U
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UE-27 pune în 
aplicare și își 
actualizează 
agenda existentă de 
reformă. Prioritățile 
sunt actualizate cu 
regularitate, 
problemele sunt 
soluționate pe 
măsură ce apar și 
noua legislație este 
pusă în aplicare în 
mod corespunzător. 

UE-27 nu face 
decât să 
aprofundeze 
anumite aspecte-
cheie ale pieței 
unice.  

UE-27 le permite 
statelor membre 
care își doresc 
acest lucru să 
realizeze mai mult 
împreună în 
anumite domenii de 
politică. Drept 
urmare, pentru a-și 
aprofunda 
cooperarea, statele 
membre convin 
asupra anumitor 
modalități juridice și 
bugetare. Alte state 
membre se pot 
alătura în timp. 

Prin consensul 
asupra necesității 
de a aborda mai 
bine împreună 
anumite priorități, 
UE-27 își 
concentrează 
atenția și resursele 
pe obținerea de 
rezultate mai bune 
și mai rapide în 
anumite domenii de 
politică, în timp ce 
în altele încetează 
să acționeze sau 
intervine mai puțin. 

Statele membre 
pun în comun 
competențe, resurse 
și procese 
decizionale în toate 
domeniile de 
politică, moneda 
euro este 
consolidată, iar 
deciziile adoptate la 
nivelul UE sunt puse 
în aplicare cu 
celeritate. 
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Drepturile 
cetățenești care 
decurg din legislația 
UE sunt menținute 
în toată Uniunea. 
 
 

Drepturile 
cetățenești care 
decurg din legislația 
UE pot fi 
restricționate în 
timp. 
 
Persistă diferențele 
în domenii precum 
standardele de 
protecție a 
consumatorilor, 
standardele sociale 
și cele de mediu, 
impozitarea și 
utilizarea 
subvențiilor publice. 
 
Riscul unei 
„uniformizări la un 
nivel inferior”. 
 
Libera circulație a 
lucrătorilor nu este 
garantată. 

Drepturile 
cetățenești care 
decurg din legislația 
UE încep să difere, 
în funcție de țara în 
care trăiesc 
cetățenii și de cât 
de mult a ales 
aceasta să 
realizeze. 
 
Un grup de state 
membre decide să 
armonizeze 
fiscalitatea și 
convine asupra unor 
standarde sociale 
comune, reducând 
astfel costurile de 
asigurare a 
conformității, 
limitând evaziunea 
fiscală și 
contribuind la 
îmbunătățirea 
condițiilor de 
muncă. 
 
Se înregistrează 
progrese la nivelul 
celor 27 de state 
membre pentru 
consolidarea pieței 
unice și a celor 
patru libertăți ale 
sale. 

Drepturile 
cetățenești care 
decurg din legislația 
UE sunt consolidate 
în domeniile în care 
alegem să acționăm 
mai mult și reduse 
în celelalte. 
 
În ceea ce privește 
noile standarde 
privind protecția 
consumatorilor, 
mediul și sănătatea 
și siguranța la locul 
de muncă, nivelul 
minim ia locul 
armonizării 
detaliate. 
 
Remunerațiile, 
legislația socială și 
nivelurile de 
impozitare variază 
în mod semnificativ 
în Uniune. 
 

Cetățenii au mai 
multe drepturi care 
decurg direct din 
legislația UE. 
 
O mai bună 
coordonare a 
statelor membre din 
zona euro în 
materie bugetară, 
socială și fiscală. 
 
Finanțare 
suplimentară din 
partea UE pentru a 
stimula dezvoltarea 
economică și pentru 
a răspunde la șocuri 
la nivel regional, 
sectorial și național. 

Sursa: Comisia Europeană 
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Rolul pe care UE îl va juca pe plan social va depinde de alegerile mai ample pe care le va face UE-27 în 

ansamblu. După cum s-a subliniat în Cartea albă privind viitorul Europei, posibilitățile variază de la 

menținerea situației actuale, la o schimbare a domeniului de aplicare și a priorităților sau la un salt 

înainte al tuturor statelor membre ori doar al unei părți a acestora.  

Înzestrarea cetățenilor cu mijloacele de a crea societăți puternice 

Există, la nivelul întregii UE, un consens tot mai mare asupra faptului că pentru crearea unor societăți 

rezistente la șocuri este necesar să se promoveze oportunități egale, astfel încât fiecare să poată 

debuta cu bine în viață, să depășească dificultățile și să își realizeze potențialul.  

Domeniile de acțiune sunt binecunoscute: investirea în copii, pentru a li se asigura acestora cel mai 

bun start în viață; investirea în tineret, competențe și învățare pe tot parcursul vieții; facilitarea 

tranzițiilor de-a lungul întregii cariere și trecerea de la un „loc de muncă pe viață” la o perspectivă de 

„activitate profesională pe viață”, în care intră și desfășurarea de activități independente; 

promovarea unei vieți mai lungi și mai sănătoase, prin prevenție, condiții mai bune de lucru și servicii 

de îngrijire mai bune pentru persoanele în vârstă; promovarea egalității de gen, în vederea eliminării 

disparităților existente și a consacrării conceptului de „familie cu două persoane aducătoare de 

venit”; asigurarea incluziunii active și combaterea discriminării, pentru ca toată lumea să poată trăi în 

demnitate; înlesnirea mobilității și asigurarea integrării reușite a migranților; promovarea participării 

civice, a culturii și a dialogului, care sunt și active economice – pentru a da numai câteva exemple.  

Nu există o abordare universal aplicabilă în Europa, dar provocările sunt aceleași și necesitatea de a 

acționa este comună. Într-o epocă a schimbărilor rapide și constante, accentul ar trebui să cadă pe 

capacitarea indivizilor și pe construirea unor structuri societale mai rezistente la șocuri, capabile să se 

adapteze cu succes în timp. 

 

Țările noastre pot învăța unele de la altele 

În numeroase țări europene se află în desfășurare reforme majore ale pieței forței de muncă și ale 

sistemului de protecție socială, iar aceste reforme prezintă câteva tendințe comune: diminuarea 

presiunii fiscale asupra pieței forței de muncă, în scopul de a se reduce costurile de angajare și de a 

se crea mai ușor locuri de muncă; modernizarea sistemelor de pensii printr-o mai bună adaptare a 

vârstei de pensionare la speranța de viață; modernizarea sistemelor de învățământ și de învățare pe 

tot parcursul vieții, astfel încât acestea să răspundă mai bine la cerințele de azi și de mâine; păstrarea 

unei legături între salarii și productivitate, în scopul de a se sprijini competitivitatea și crearea de 

locuri de muncă în timp.  

În acest scop, statele membre se pot inspira din modelele consacrate din Europa, a cărora capacitate 

de a funcționa a fost dovedită. Combinând o piață a muncii flexibilă cu o protecție socială puternică, 

un dialog social performant și mecanisme de învățare pe tot parcursul vieții, Danemarca a redus 

inegalitățile și a stimulat rezultatele economice. În Austria și Germania, sistemul de formare 

profesională duală a ușurat trecerea de la școală la muncă prin combinarea educației cu experiența 

practică.  
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În același timp, toate țările ajung să inoveze într-un context național sau european. Există tot mai 

mult tendința de a se încerca noi modele care să se potrivească la noile realități, după cum se poate 

observa în Finlanda, unde s-a testat venitul de bază universal, sau în Grecia, unde s-a introdus venitul 

minim garantat. În Franța a fost creat contul personal de activitate în care sunt reunite toate 

drepturile, cum ar fi conturile de formare, conturile de risc profesional și ajutoarele de șomaj. Noul 

cont unic poate fi utilizat de-a lungul întregii cariere.  

Europa este neîndoielnic în măsură să dea exemple de soluții la provocările societale cu care se 

confruntă și alte părți ale lumii – de la îmbătrânirea rapidă a populației în numeroase țări care nu 

dispun de sisteme veritabile de protecție socială până la proiectarea de „orașe inteligente” pe 

întregul mapamond și la găsirea soluțiilor de mâine în sectorul sănătății.   

UE nu pornește de la zero 

În ultimii șaizeci de ani, UE a avut rolul de a sprijini schimbările, dar și de a le orienta, respectând 

totodată responsabilitățile altor niveluri ale administrației publice.  

Principii fundamentale, precum egalitatea de remunerare pentru femei și bărbați și dreptul 

lucrătorilor la liberă circulație într-un alt stat membru, figurau deja în Tratatul de la Roma. Au fost 

instituite norme detaliate pentru ca dreptul de a se muta în altă țară să devină realitate: norme care 

asigură drepturile pacienților de a beneficia de tratament în alt stat membru și de a li se rambursa 

cheltuielile medicale, norme pentru recunoașterea reciprocă a diplomelor și norme care asigură 

faptul că, în momentul ocupării unui loc de muncă într-o altă țară, cetățenii nu își pierd drepturile de 

pensie dobândite. Aceste dispoziții au avut un impact direct și pozitiv asupra vieții a milioane de 

oameni, iar economiile și societățile noastre în ansamblu au avut doar de câștigat.  

Odată cu dezvoltarea pieței unice, UE a elaborat un set de legislație secundară privind securitatea și 

sănătatea lucrătorilor, drepturile în materie de egalitate, formele de muncă atipice, cum ar fi munca 

cu fracțiune de normă sau munca prin agent de muncă temporară. Aceste măsuri se datorează 

faptului că ne-am dat seama că o piață comună necesită și norme comune într-o serie de domenii, 

care stabilesc standarde minime în general.  

Cu ajutorul orientărilor emise, Europa permite guvernelor naționale să se inspire din experiențele 

altor țări. În domeniul social mai larg, aceste orientări se referă la numeroase sectoare diferite, de la 

educație, asistență medicală, politica pentru tineret, egalitatea de gen și combaterea discriminării, la 

sport. Prin coordonarea politicilor fiscal-bugetare și economice în cadrul semestrului european, 

statele membre convin să pună în aplicare reforme economice și ale pieței muncii care să sprijine 

creșterea favorabilă incluziunii și să consolideze echitatea socială, pe baza unor finanțe publice 

responsabile. 

În timp ce o parte semnificativă a bugetului UE este utilizată pentru a susține inovarea socială și 

proiecte sociale în statele membre, precum și pentru a combate sărăcia, trebuie remarcat faptul că 

bugetul social al Uniunii Europene reprezintă doar 0,3 % din totalul cheltuielilor sociale publice din 

UE. Deși această cotă ar putea fi reevaluată în viitor, un lucru este clar: asistența socială este și va 

rămâne, în primul rând, responsabilitatea statelor membre. Bugetul UE sprijină în principal acțiunile 

care le oferă oportunități cetățenilor europeni: integrarea pe piața muncii a grupurilor dezavantajate, 
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cum ar fi romii, și ajutorul acordat lucrătorilor pentru a se adapta la schimbările de pe piața forței de 

muncă. Acum 30 de ani, Europa a instituit un program care le permite studenților să efectueze o 

parte din studii într-o altă țară. Programul Erasmus+ a devenit una dintre cele mai reușite inițiative 

din istoria europeană, fiind folosit, până în prezent, de 9 % dintre studenții europeni.  

În fine, UE sprijină dialogul social, discută cu reprezentanți ai societății civile și cooperează cu 

organizațiile internaționale în vederea promovării unor standarde sociale și de viață ridicate, nu doar 

în interiorul Uniunii și în vecinătatea noastră, ci și în întreaga lume și departe de frontierele noastre. 

Convergența standardelor sociale constituie un element esențial al unei globalizări echitabile. În 

acest scop, UE colaborează cu diverse organizații internaționale, astfel încât standardele 

internaționale în materie de drepturi ale omului și drepturi sociale să fie respectate și condițiile de 

muncă să fie îmbunătățite. 

 

  

Actuala Comisie a intensificat eforturile depuse pe toate fronturile (a se vedea anexa II). A propus 

norme clare, echitabile și aplicabile privind mobilitatea forței de muncă pentru a proteja mai bine 

drepturile cetățenilor, oferind în același timp statelor membre instrumente mai eficiente de 

combatere a abuzurilor. A introdus o nouă legislație pentru a proteja lucrătorii împotriva expunerii la 

substanțe cancerigene – salvând în timp 100 000 de vieți – și a adoptat o serie de inițiative pentru a 

îmbunătăți accesibilitatea bunurilor și a serviciilor pentru persoanele cu handicap. A propus o agendă 

ambițioasă, menită să asigure faptul că oamenii își pot dezvolta competențe adecvate și se pot 

implica în învățarea pe tot parcursul vieții.  

UE dispune de instrumente limitate, dar 

semnificative 

 

 

Sursa: Comisia Europeană 

 

Legislație

➔ Cerințe minime
➔ Libera circulație și mobilitate
➔ Armonizarea standardelor de 
bază

Orientări

➔ Recomandări de politică
➔ Schimburi de bune practici
➔ Sprijin pentru reformă

Finanțare

➔ Competențe
➔ Tineret
➔ Finanțarea IMM-urilor
➔ Reducerea sărăciei
➔ Dezvoltare urbană și rurală
➔ Cercetare și dezvoltare

Cooperare

➔ Dialog cu partenerii sociali
➔ Implicare alături de 
societatea civilă
➔ Colaborare cu actorii naționali 
și organizațiile internaționale
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Astăzi, pe baza unei ample consultări a părților interesate, Comisia prezintă un pilon european al 

drepturilor sociale. Pilonul stabilește o serie de principii și de drepturi, care urmează să servească 

drept cadru de referință pentru politica socială și de ocupare a forței de muncă la nivel național și 

european. În sprijinul acestui pilon, Comisia a lansat, totodată, o nouă inițiativă legislativă pentru a le 

acorda părinților și îngrijitorilor din întreaga Europă drepturi minime la concediu și la programe de 

lucru flexibile, astfel încât aceștia să poată îmbina mai bine obligațiile profesionale și familiale – o 

problemă cu care se confruntă în prezent sute de mii de gospodării din Europa. Partenerii sociali sunt 

consultați cu privire la eventuale acte legislative care să îmbunătățească drepturile în materie de 

muncă și de protecție socială ale celor care în prezent nu sunt suficient protejați.  

O mare parte din dezbaterea care are loc în țările noastre se referă la modul în care se aplică 

legislația UE. Actuala Comisie a depus eforturi considerabile pentru a oferi orientări cu privire la 

modalitatea de aplicare a legislației și pentru clarificarea acesteia ori de câte ori este posibil. 

Responsabilitatea pentru transpunerea, aplicarea și asigurarea respectării legislației sociale europene 

revine totuși în prezent statelor membre. Acestea au competența exclusivă de a efectua inspecții și 

de a sancționa încălcările constatate.  

Actuala Comisie și-a intensificat orientările adresate statelor membre, de exemplu cu privire la 

integrarea pe piața muncii a tinerilor, a șomerilor de lungă durată și a resortisanților țărilor terțe, cu 

privire la formarea profesională și educațională, combaterea discursurilor de incitare la ură și a 

radicalizării, precum și la protecția copiilor în contextul migrației.  

De asemenea, a relansat dialogul cu partenerii sociali la nivel european și salută angajamentul 

acestora, exprimat la Roma cu ocazia celei de a șaizecea aniversări a UE, de a contribui în continuare 

la o Europă care produce rezultate concrete pentru lucrători și întreprinderi.  

În sfârșit, Comisia a ținut seama de considerentele de ordin social în toate politicile sale, inclusiv în 

politica în domeniul comerțului exterior – Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA) cu 

Canada fiind un exemplu în acest sens, în politica sa economică axată pe investiții și crearea de locuri 

de muncă, în politica agricolă, precum și în politicile în domeniile mediului, energiei și transporturilor.  

   

Care sunt opțiunile pentru viitor 

În logica ce stă la baza cărții albe, există mai multe opțiuni pentru viitorul social al Europei: 

— limitarea „dimensiunii sociale” la libera circulație; 

— în mod alternativ, cei care doresc mai mult ar putea întreprinde mai multe acțiuni în domeniul 

social  

— sau UE-27 ar putea aprofunda dimensiunea socială în comun. 

Opțiunea de politică aleasă va avea implicații care vor depăși domeniul social, atingând 

competitivitatea Europei, capacitatea acesteia de a valorifica și de a modela globalizarea, stabilitatea 

uniunii economice și monetare, coeziunea în cadrul Uniunii și solidaritatea între cetățenii săi. Orice 

opțiune politică ar trebui privită și din perspectiva provocărilor identificate, examinând domeniile în 
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care acțiunile la nivelul UE pot oferi o valoare adăugată. Întrucât fiecare dintre cele trei opțiuni 

implică o serie de propuneri concrete de acțiune, și alegerea între instrumentele posibile trebuie să 

fie făcută din perspectiva provocărilor pe care le generează. Majoritatea exemplelor oferite pentru 

cea de a doua opțiune sunt valabile și pentru cea de a treia și viceversa. 

 

Limitarea „dimensiunii sociale” la libera circulație  

 
Există voci care susțin că legislația socială la nivelul UE îngreunează creșterea și că sarcina 

administrativă suportată de întreprinderi este prea costisitoare, în special pentru întreprinderile mici 

și mijlocii. Acestea susțin că standardele noastre ridicate în domeniul social, împreună cu protecția 

consumatorilor și normele de mediu, constituie un dezavantaj concurențial pentru întreprinderile 

europene în raport cu restul lumii. Din punctul lor de vedere, numai statelor membre le revine 

responsabilitatea de a distribui în mod echitabil beneficiile creșterii economice în rândul cetățenilor 

lor, prin intermediul impozitelor și al sistemelor de protecție socială. De asemenea, în opinia lor, 

educația și cultura ar trebui să fie lăsate exclusiv la latitudinea statelor membre.  

Un accent exclusiv pe piața unică ar însemna menținerea normelor care au ca scop promovarea 

circulației transfrontaliere a persoanelor, cum ar fi normele privind drepturile de securitate socială 

ale cetățenilor în materie de mobilitate, precum și cele privind detașarea lucrătorilor, asistența 

medicală transfrontalieră și recunoașterea diplomelor. Totuși, s-ar renunța la legislația europeană 

privind protecția lucrătorilor, sănătatea și siguranța la locul de muncă, timpul de lucru și de odihnă. 

Legislația privind concediul de odihnă minim plătit și egalitatea ar fi eliminată la nivel european. 

Statele membre ar putea decide dacă să permită sau nu munca prin agent de muncă temporară. 

Egalitatea de tratament a lucrătorilor cu fracțiune de normă nu ar mai fi asigurată în întreaga Europă. 

La nivel european, nu s-ar stabili niciun standard minim pentru concediul de maternitate și de 

paternitate sau pentru concediul de creștere a copilului și concediul de îngrijire. Dreptul lucrătorilor 

de a fi informați, în mod individual și colectiv, cu privire la drepturile lor nu ar mai fi garantat la nivel 

european. Cadrul pentru consiliile europene ale lucrătorilor în întreprinderile multinaționale ar fi 

abrogat. Dialogul social la nivelul UE ar fi limitat la sectoarele și la aspectele relevante pentru piața 

unică. 

Europa nu ar mai promova oportunitățile de care dispun statele membre pentru a face schimb de 

bune practici în domeniile asistenței sociale, educației, sănătății, culturii și sportului. Nici nu ar sprijini 

statele membre cu recomandări privind modul de combatere a șomajului în rândul tinerilor și a 

șomajului de lungă durată, nici cu instrumentele sale de recalificare și formare profesională a 

cetățenilor europeni, pentru ca aceștia să corespundă cerințelor de ocupare a unui loc de muncă. 

Fondurile europene care sprijină reconversia regiunilor grav afectate de efectele globalizării ar 

scădea sau ar fi eliminate. Programele sociale din statele membre care sunt cofinanțate în mod 

substanțial prin fondurile UE ar trebui să fie suspendate sau finanțate la nivel național.  
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În practică, aceasta ar putea însemna următoarele: 

— conducătorii de camioane se confruntă cu perioade de conducere și de repaus diferite în fiecare 

țară; angajatorul trebuie să le plătească un salariu orar diferit în fiecare țară; 

— cele 20 de zile de concediu plătit și cele 14 săptămâni de concediu de maternitate nu mai sunt 

garantate în întreaga Europă; 

— pacienții pot beneficia în continuare de tratament într-un alt stat membru, însă nu există niciun 

plan de acțiune european pentru a combate creșterea bacteriilor rezistente la antibiotice;  

— nu există nicio măsură de coordonare și de pregătire în cazul unor amenințări comune la adresa 

sănătății, de exemplu în cazul răspândirii unor boli contagioase, precum Ebola și virusul Zika; 

— atunci când o fabrică de autoturisme este închisă deoarece producția este transferată într-o țară 

cu un nivel scăzut al salariilor, în afara Europei, și mii de persoane își pierd simultan locurile de muncă 

într-o anumită regiune, nu există niciun fond european disponibil pentru a le ajuta să își găsească un 

nou loc de muncă; 

— chiar și programul Erasmus+ riscă să fie abandonat și UE nu mai realizează nicio analiză 

comparativă privind persoanele care părăsesc timpuriu școala și cele cu rezultate slabe. 

Se sistează sprijinul acordat de UE industriei cinematografice europene și sectoarelor culturale și 

creative. Se întrerupe programul Capitalele Europene ale Culturii. 

Avantaje și dezavantaje 

- Majoritatea deciziilor privind aspectele sociale și de ocupare a forței de muncă ar fi luate la 

nivel național și, prin urmare, „mai aproape de cetățeni.”  

- Întreprinderile ar fi scutite într-o mai mare măsură de obligația respectării legislației UE, dar, 

în schimb, ar avea în continuare obligația de a respecta 27 de seturi diferite de legislații 

naționale.  

- Statele membre ar fi complet libere să testeze soluții inovatoare legate de globalizare, 

digitalizare și îmbătrânirea populației. Pe de altă parte, fără sprijinul UE, ar exista mai puține 

șanse de a învăța unii de la alții.  

- Deși multe dintre provocări ar putea fi ținute sub control prin dezvoltarea competențelor și 

formare, Europa nu ar avea o contribuție în acest sens.  

- Piețele naționale ale forței de muncă s-ar izola unele de altele. În loc de convergență, ar 

exista un risc tot mai mare de divergență a costurilor forței de muncă, precum și 

amenințarea unei „uniformizări la un nivel inferior”.  

- În cazul în care diferența dintre salarii se mărește, este posibil ca mai mulți lucrători din țările 

cu niveluri scăzute de salarizare, în special tinerii și cei mai calificați, să plece în țări cu salarii 

mai mari, în cadrul Uniunii Europene sau în afara ei. Acest lucru ar putea exacerba 

problemele demografice în unele state membre.  

- În combinație cu abandonarea fondurilor UE care sprijină proiecte sociale, inclusiv în ceea ce 

privește formarea și competențele, această situație ar putea eroda în ultimă instanță sprijinul 

pentru piața unică și proiectul european. Mai presus de toate, în mod paradoxal, deși 
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obiectivul acestei opțiuni ar fi acela de a pune accentul pe dimensiunea socială a Europei în 

ceea ce privește libera circulație, piața unică ar risca să fie compromisă. 

- Prin urmare, Europa nu ar reuși să valorifice pe deplin potențialul pieței unice, principalul său 

motor de creștere economică și de creare de locuri de muncă. 

     

Cei care doresc să depună mai multe eforturi în domeniul social realizează mai mult 

 
Sunt mulți cei care susțin că anii de criză au demonstrat că acele țări care utilizează euro ca monedă 

unică trebuie să depună mai multe eforturi împreună în domeniul social pentru a menține soliditatea 

și stabilitatea monedei euro și pentru a se evita ajustările bruște ale nivelului de trai al cetățenilor lor. 

Este recunoscut faptul că o ajustare preventivă este de preferat. Acest lucru nu înseamnă că 

modelele sociale și sistemele de protecție socială ale țărilor în cauză trebuie să devină identice, ci că 

piețele forței de muncă și sistemele lor sociale trebuie să funcționeze bine, astfel încât, la 

următoarea criză, economia lor să fie mai rezistentă la șocuri și bunăstarea populației lor să fie 

protejată mai bine.  

Pentru multe persoane, zona euro este pur și simplu mai mult decât o entitate economică – le unește 

destinele. Documentul de reflecție privind viitorul uniunii economice și monetare care va fi publicat 

în perioada următoare va formula opțiuni mai cuprinzătoare în această privință și va prezenta 

posibile instrumente de stabilizare, astfel cum s-a subliniat în Raportul celor cinci președinți intitulat 

„Finalizarea uniunii economice și monetare a Europei”. Totuși, consecințele consolidării dimensiunii 

sociale în zona euro și, eventual, în alte câteva țări, necesită discuții suplimentare și în cadrul 

prezentului document. 

În acest moment, în afară de coordonarea și supravegherea politicii fiscal-bugetare, nu există un 

cadru juridic care să permită elaborarea de acte legislative pentru zona euro, putând fi utilizat doar 

instrumentul de „cooperare consolidată” prevăzut în tratat. Acesta implică faptul că un grup de cel 

puțin 9 țări, ca ultimă soluție și numai în cazul în care cele 27 de state membre ale UE sunt de acord, 

ar putea adopta acte juridice care să fie obligatorii doar pentru țările participante. Standardele 

comune ar putea să se concentreze în primul rând pe piețele forței de muncă, pe competitivitate, pe 

mediul de afaceri și pe administrația publică, precum și pe anumite aspecte legate de politica fiscală 

(de exemplu, baza fiscală a societăților). Zona euro ar fi sprijinită mai bine și cetățenii ei ar fi protejați 

mai adecvat dacă ar exista o mai mare convergență a politicilor naționale în domeniul social și al 

ocupării forței de muncă. Pentru a sprijini acțiunile comune ar putea fi utilizată finanțarea existentă 

la nivelul UE și/sau țările participante ar putea institui fonduri specifice.  

Cooperarea consolidată ar putea fi, de asemenea, realizată de diferite grupuri de țări, astfel cum 

ilustrează câteva dintre exemplele de mai jos. 

 

În practică, aceasta ar putea însemna următoarele: 

— diploma unei persoane este recunoscută în mod automat în unele state membre, dar nu și în 

altele; 
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— o persoană poate să se identifice cu ușurință în unele țări cu un singur număr de securitate socială; 

autoritățile din aceste țări sunt în măsură să verifice cu ușurință dacă persoana respectivă este 

asigurată și poate să beneficieze de rambursarea cheltuielilor sau să primească prestații în condiții 

mai simple; 

— un grup de țări convine cu privire la stabilirea în comun a prețurilor la medicamente și vaccinuri; 

astfel se vor îmbunătăți acoperirea asistenței medicale și accesul la serviciile medicale; 

— un grup de țări convine cu privire la planificarea în comun a personalului lor sanitar, inclusiv cu 

privire la numărul de doctori și de asistente medicale pe care le vor forma la nivel colectiv; 

 

— în unele state membre, cetățenii pot beneficia de prestații de șomaj mai ridicate decât până acum; 

în altele, perioada pentru care se pot baza pe ajutorul de șomaj poate fi scurtată; 

— statele membre participante ar putea elabora programe comune pentru integrarea refugiaților;  

— oamenii își pot pierde în continuare locul de muncă, dar în țările care optează pentru o 

dimensiune socială mai puternică, au șanse mai mari să își găsească mai rapid un nou loc de muncă și 

sunt sprijiniți pe durata tranziției prin instrumente comune de reconversie profesională și de 

calificare. 

 

Avantaje și dezavantaje 

- Cei care doresc să meargă mai departe ar putea face acest lucru. Țările care împărtășesc 
aceeași viziune ar putea adopta măsuri mai îndrăznețe. Nu ar fi necesar să se accepte doar 
cel mai mic numitor comun obținut între cele 27 de state membre. 

- Cooperarea între unele țări ar putea servi drept rampă de lansare pentru proiecte noi și 
inovatoare care abordează provocările globale, cum ar fi îmbătrânirea populației, 
digitalizarea și urbanizarea. În caz de reușită, acestor țări li s-ar putea alătura în cele din urmă 
toate cele 27 de state membre.   

- Drepturile cetățenilor care își au temeiul în legislația Uniunii ar începe să varieze în funcție de 
situația în care cetățenii respectivi locuiesc sau nu într-o țară care a decis să realizeze mai 
mult. 

- Ar spori nivelul de complexitate în procesul de luare a deciziilor, precum și în ceea ce privește 
monitorizarea și asigurarea respectării normelor.   

- Zona euro ar putea realiza o convergență mai accentuată, orientată spre piețe ale forței de 
muncă mai dinamice, spre cele mai eficace sisteme sociale și cele mai puternice sisteme de 
educație și de sănătate. S-ar răspunde astfel unora dintre provocările identificate. 

- Pe de altă parte, diferențele deja existente față de alte țări s-ar putea accentua, ceea ce ar 
face mai dificilă integrarea lor în zona euro la o dată ulterioară. 

- Unele țări din afara zonei euro ar putea dori să atragă întreprinderile reducând în mod 
deliberat standardele lor naționale – în detrimentul convergenței sociale. 

- Piața unică ar putea fi afectată de standardele sociale diferite în întreaga UE, cu riscul unor 
repercusiuni asupra creșterii și locurilor de muncă.  
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UE-27 aprofundează în comun dimensiunea socială a Europei 

În Europa există o opinie larg răspândită, care se reflectă și în Declarația de la Roma, potrivit căreia 

valorile sociale sunt fundamentale pentru însuși proiectul european și toți cetățenii UE ar trebui să 

beneficieze de drepturi și de șanse egale. Alții susțin că piața unică este strâns legată de standarde 

sociale comune, la fel cum este strâns legată de standarde comune în materie de mediu și de 

protecție a consumatorilor. Un al treilea grup subliniază faptul că elementele comune ale 

provocărilor majore cu care se confruntă în prezent țările europene – securitatea, schimbările 

demografice, migrația, progresul tehnologic, globalizarea – sunt de o asemenea amploare și au un 

domeniu de aplicare la nivel mondial încât trebuie abordate cel puțin la scară europeană pentru a le 

gestiona și a modela viitorul.  

În același timp, sunt mulți cei care susțin că a merge mai departe cu 27 de state membre nu poate 

însemna pur și simplu „a continua, doar cu mai multe eforturi”. Actualul echilibru între competențele 

Uniunii și cele ale statelor membre ar putea necesita o reevaluare care să atingă toate cele patru 

instrumente: legislație, cooperare, orientare și finanțare. Atât la nivelul UE, cât și la nivelul 

administrațiilor naționale atenția ar trebui să se reorienteze cu prioritate asupra noilor provocări. 

Numai atunci ne-am putea apăra economia socială de piață, păstrându-ne modul nostru unic de viață 

european.  

Este cert că centrul de gravitație al oricărei acțiuni în domeniul social ar trebui să rămână și va 

rămâne întotdeauna în sfera de responsabilitate a autorităților naționale și locale și a partenerilor lor 

sociali. Cu toate acestea, domeniile în care UE ar putea elabora și alte inițiative pentru a sprijini 

acțiunea statelor membre sunt multiple, astfel cum demonstrează dezbaterea aflată în desfășurare, 

prin utilizarea deplină a tuturor instrumentelor de care dispune.  

Cu ajutorul legislației nu s-ar stabili doar standarde minime, ci, în anumite domenii, s-ar putea 

armoniza pe deplin drepturile cetățenilor pe întreg teritoriul UE. 

Cu scopul de a pune accentul pe convergența rezultatelor sociale, ar putea fi elaborate criterii de 

referință obligatorii pentru parametri importanți care să contribuie la piețe ale forței de muncă, 

sisteme de educație și de sănătate și sisteme de asistență socială eficace. Pornind de la exemplul 

oferit de Garanția pentru tineret, ar putea fi instituită o garanție pentru copii care să fie susținută 

prin fonduri din partea UE. 

Există solicitări de a se pune la dispoziție mai multe fonduri la nivelul UE pentru a sprijini dezvoltarea 

competențelor, proiecte de integrare pe piața forței de muncă, lupta împotriva sărăciei și 

promovarea inovării sociale. Finanțarea din partea UE ar putea fi condiționată de un angajament de a 

îndeplini anumite criterii de referință sau de a adopta anumite măsuri de reformă în scopul de a 

promova convergența cu țările care înregistrează cele mai bune rezultate. De asemenea, UE ar putea 

sprijini în continuare investițiile sociale prin intermediul instrumentelor de care dispune la nivelul 

său. 
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Se propune totodată ca, în completarea activității desfășurate de agențiile de asigurare a respectării 

legii din statele membre, să poată fi înființate agenții europene care să dispună de o funcție de 

coordonare și de competențe de executare în situații transfrontaliere, cum ar fi un inspectorat de 

muncă european și o agenție europeană de transport. 

Statele membre ar putea fi de acord ca toate cele 27 de state membre ale UE să avanseze împreună 

numai în anumite domenii. 

 

 

 

În practică, aceasta ar putea însemna următoarele: 

- Cele 27 de state membre ale UE convin asupra unor norme comune de stabilire a statutului 
profesional al lucrătorilor care își desfășoară activitatea pe platforme digitale. Aceasta 
permite întreprinderilor să valorifice pe deplin potențialul oferit de o piață digitală 
europeană unică. 

- Toate statele membre recunosc reciproc diplomele emise într-un alt stat membru. 
- Acordurile salariale ale conducătorilor de camioane europeni sunt coordonate sau chiar 

negociate la nivel colectiv de partenerii sociali europeni și se aplică uniform în cadrul pieței 
unice.  

- Fiecare cetățean european are un singur număr de securitate socială pentru a se identifica în 
orice țară. Cererile de prestații sociale, controalele și plățile sunt efectuate online, fără 
discontinuități de la o țară la alta. 

- Cetățenii se pensionează la aceeași vârstă în întreaga Europă, în concordanță cu evoluția 
speranței de viață. În unele țări, ieșirea la pensie se poate produce mai târziu, dar pensiile 
sunt asigurate. 

- Întreprinderile pot face obiectul unor controale efectuate nu doar de inspectori naționali, ci 
și de inspectori europeni. 

- Este posibil ca statele membre să fie nevoite să își adapteze sistemele informatice pentru a 
se conecta cu sistemele de la nivelul UE. 

- Programul Erasmus+ este extins pentru ca printre beneficiarii săi să se numere cel puțin 30 % 
dintre studenți, elevi, stagiari, ucenici și profesori. 

- Există un spațiu unificat al învățământului superior în toate țările. 
- Un card european pentru dizabilitate este valabil în toate statele membre.  
- UE dispune de resursele necesare pentru a răspunde la amenințările transfrontaliere la 

adresa sănătății (Ebola, virusul Zika). 
- Există criterii de referință obligatorii în vederea îmbunătățirii intervenției în domeniul 

sănătății publice, de exemplu în ceea ce privește conținutul de grăsimi și de zahăr din 
produsele alimentare. 

- Cetățenii vor putea să își transfere electronic informațiile medicale atunci când beneficiază 
de asistență medicală într-un alt stat membru și să utilizeze rețete electronice pentru a-și 
achiziționa medicamentele necesare. 
 
 



 
 

36 
 
 

Avantaje și dezavantaje  

- Cetățenii ar avea mai multe drepturi sociale egale în toate statele membre, ceea ce ar 
îmbunătăți gradul lor de identificare cu proiectul european și sprijinul pentru acesta.  

- Cetățenii s-ar simți și mai îndepărtați de procesul de luare a deciziilor.  
- Ar fi în continuare dificil să se obțină un acord între 27 de state membre în anumite situații. 

Ar trebui să existe voință politică pentru a face compromisuri, fără a coborî standardele la cel 
mai mic numitor comun.  

- Piața unică ar funcționa mai fluid, piețele europene ale forței de muncă ar continua 
integrarea și ar scădea teama de „dumping social”. Sprijinul pentru piața unică ar crește, cu 
condiția să se ajungă la un echilibru corect între diferitele interese existente și să se mențină 
integritatea acestei piețe. 

- Acționând împreună, cele 27 de state membre ar facilita viitoarele aderări la zona euro.  
- Toate economiile europene ar fi mai rezistente la șocuri, iar țările noastre ar răspunde 

împreună provocărilor întâmpinate. 
- UE ar aduce o contribuție vizibilă care să le ofere oportunități cetățenilor, de exemplu prin 

consolidarea programelor de formare profesională. 
- Cu 27 de state membre care acționează unitar, Europa s-ar afla în cea mai bună poziție 

pentru a depăși provocările comune, iar forța și reputația sa internațională ar fi la cel mai 
înalt nivel. 

 
 

 

5. Avansarea dezbaterii 

Dimensiunea socială a Europei este în continuă schimbare, fiind influențată de alegerea personală, de 

realitatea economică, de tendințele la nivel mondial și de deciziile politice. Putem alege să adoptăm 

și să orientăm schimbarea sau să ne lăsăm conduși de ea.  

Un decalaj între presupușii „câștigători” și „perdanți” ai schimbărilor economice și tehnologice poate 

genera noi forme de inegalitate, în care un risc persistent de sărăcie să coincidă cu noi forme de 

excludere. Într-o societate modernă și solidară, oricine ar trebui să poată contribui pe deplin și să 

aibă acces la noi posibilități de promovare socială în diferite etape ale vieții sale. Este o chestiune de 

justiție socială și de coeziune socială. 

În aceeași măsură este și un imperativ economic. O societate care funcționează bine, este 

încrezătoare și prosperă, care investește în capitalul său uman și creează oportunități pentru ca 

oamenii să avanseze pe parcursul vieții lor este esențială pentru a susține creșterea economică, 

participarea pe piața forței de muncă și nivelurile de trai și pentru a combate riscurile sociale.  

Acesta este și un imperativ politic. Creșterea încrederii este esențială pentru progres, modernizare și 

deschidere la schimbare. 

Deși Europa dispune de o experiență foarte variată, este clar că modelele sau „soluțiile”, precum 

acestea, nu pot fi pur și simplu transpuse sau exportate în totalitate dintr-un stat membru în altul în 

care situația socioeconomică, tradiția culturală și sistemul de educație sunt diferite.  
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Cu toate acestea, fiecare țară europeană urmărește în final același obiectiv: să creeze o societate mai 

echitabilă, bazată pe șanse egale. Genul, locul nașterii, mediul familial sau bogăția deținută în prima 

zi de viață nu ar trebui să determine nivelul de acces la educație, la servicii sau oportunități. 

În diversitatea lor, țările UE-27 au posibilitatea de a răspunde provocărilor comune în mod individual 

și împreună, știind că responsabilitatea pregătirii pentru viitor este în mare parte în mâinile lor. 

Expunând trei căi de urmat, prezentul document oferă o perspectivă privind ceea ce se poate realiza 

la nivel european și limitările care ar putea exista, în funcție de gradul de ambiție urmărit și de 

măsura în care o parte din statele membre – sau toate țările UE – sunt pregătite să lucreze împreună.  

Modificarea sau nu, în viitor, a rolului Europei în sprijinul celor 27 de state membre va face obiectul 

discuțiilor care vor avea loc în continuare în următoarele luni. Comisia se angajează să aprofundeze și 

să extindă această discuție cu cetățenii, cu partenerii sociali, cu alte instituții ale UE și cu liderii UE-27. 

Prezentul document de reflecție urmărește să pregătească terenul pentru o dezbatere care ar trebui, 

în principiu, să clarifice două chestiuni deschise. La ce provocări ar trebui să răspundă împreună țările 

noastre? Ce valoare adăugată pot avea instrumentele de la nivelul UE în acest demers? 

Această discuție ar trebui să ia în considerare și faptul că aspectele sociale nu se limitează la 
domeniile de politică socială „clasice”. În acest sens, documentele de reflecție care vor fi publicate în 
perioada următoare cu privire la valorificarea potențialului globalizării, la aprofundarea uniunii 
economice și monetare, precum și la viitorul finanțelor UE vor aborda și chestiuni care prezintă 
relevanță pentru viitoarea dimensiune socială a Europei. 

Împreună cu Comisia, guvernul suedez pregătește un summit social pentru creștere și locuri de 

muncă echitabile, care va avea loc la Göteborg, la 17 noiembrie 2017. Până atunci, Comisia speră că 

prezentul document de reflecție va pregăti calea pentru o discuție completă și deschisă privind 

direcția în care vor să se îndrepte societățile noastre și modul în care Europa le poate ajuta să ajungă 

acolo.  


