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 Uniunea Europeană a elaborat treptat un acquis social
1
 care timp de mulți ani a favorizat 

îmbunătățirea nivelului de trai și convergența economică și socială în Europa. Criza economică, 

aprofundarea pieței interne și schimbările societale profunde precum migrația, evoluțiile 

tehnologice, globalizarea și îmbătrânirea populației au condus la apariția unor dezechilibre 

sociale în multe state membre și la discrepanțe între țări, care subminează astăzi perspectivele de 

creștere, alimentează protestele sociale și euroscepticismul. Oferirea de răspunsuri concrete la 

aceste dezechilibre și divergențe nu reprezintă doar o chestiune legată de respectul pentru 

valorile și obiectivele UE, ci și o problemă esențială pentru viitorul proiectului european. Este 

nevoie de o strategie nouă, mai puternică, de consolidare a dimensiunii sociale a Uniunii 

Europene, care să ajute toate statele membre să își realizeze potențialul de creștere și de ocupare 

a forței de muncă, să crească nivelul de coeziune socială și să prevină amplificarea decalajelor, în 

conformitate cu tratatele și cu Strategia Europa 2020. 

                                                           
1
 Noțiunea se referă la totalitatea normelor sociale care există în prezent în ordinea juridică a UE. Acestea derivă din 

obiectivele și competențele în domeniul social prevăzute de dreptul primar al UE, Tratatul privind Uniunea 

Europeană (TUE), Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Acestea sunt apoi puse în 

aplicare de dreptul derivat al UE, în special prin intermediul directivelor.  În domeniul social, acquis-ul cuprinde un 

set de peste 50 de directive, elaborate pe baza tratatelor, din 1958 și până în prezent. 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_ro.htm
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 Raportul celor cinci președinți din 2015 susține că preocupările sociale și de ocupare a 

forței de muncă trebuie să fie una dintre prioritățile Semestrului european. Acesta a făcut apel la 

reformarea pieței muncii și a precizat că ambiția Europei ar trebui să fie aceea de a dobândi un 

rating de tip AAA pe plan social. În acest context Comisia a publicat la 8 martie 2016 o 

Comunicare care oferea o primă structură preliminară a pilonului european al drepturilor sociale 

și o compilație a acquis-ului social existent al UE, cu lansarea unei consultări publice, urmând ca 

în primăvara anului 2017, Comisia să prezinte noi documente care să-i ofere legitimitate în 

acțiunile sale viitoare.  

 Astfel, la data de 26 aprilie 2017, Comisia Europeană a publicat un Document de reflecție 

privind dimensiunea socială a Europei până în anul 2025 care este în concordanță cu Cartea albă 

privind viitorul Uniunii Europene, prezentat de președintele Jean-Claude Juncker la data de 1 

martie 2017, și care inventariază principalele provocări și oportunități cu care s-ar putea 

confrunta Europa în următorul deceniu, marcând începutul unui proces în care țările UE27 vor 

trebui să decidă cu privire la viitorul Uniunii. 
 

 Uniunea Europeană  trebuie să-și clarifice astfel contribuția la o Europă socială (una din 

prioritățile sale) și la reducerea divergențelor dintre statele membre și regiunile europene (în 

special în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și sistemele de protecție socială). Statele 

membre și-au exprimat, de asemenea, în Declarația de la Roma din data de 25 martie 2017, 

interesul de a construi o Europă socială puternică, bazată pe o creștere economică durabilă, 

ținând seama de diversitatea sistemelor naționale și de rolul-cheie al partenerilor sociali. 

 
 Document de reflecție al Comisiei Europene prezintă trei scenarii posibile:    

  

1. Limitarea dimensiunii sociale a Uniunii la libera circulație: normele existente, în 

special în ceea ce privește circulația transfrontalieră a persoanelor detașarea lucrătorilor, 

recunoașterea diplomelor, ar fi menținute dar nu și standardele minime stabilite la nivelul UE, 

cum ar fi timpul de lucru, concediul de maternitate sau securitatea socială a lucrătorilor mobili, 

care ar urma să fie eliminate. De asemenea, UE nu ar mai încuraja schimbul de bune practici 

între statele membre cu privire la educație, sănătate, cultură și sport, iar programele de 

reconversie socială și regională din statele membre cofinanțate din fonduri UE ar trebui sistate 

sau finanțate la nivel național. 

 

2.  Cei care doresc să facă mai mult în domeniul social sunt liberi să o facă:  mai multe 

grupuri de țări (eventual țările din zona euro) ar putea decide să avanseze împreună pentru 

„Europa socială” prin intermediul unei forme de cooperare consolidată.     

 

3. Țările UE27 fac împreună eforturi pentru a aprofunda dimensiunea socială a 

Europei:  UE va continua să sprijine acțiunea statelor membre în domeniul politicii sociale dar 

ar putea, de asemenea, să armonizeze drepturile cetățenilor europeni pentru a favoriza 

convergența. Cele 27 de state membre ar putea lua decizia de a merge înainte împreună, pe 

domenii specifice, selectate în prealabil. 

 Ca și în cazul Cărții albe privind viitorul Europei și calea de urmat în documentul privind 

Dimensiunea socială a Europei opțiunile propuse pot fi combinate și nu favorizează niciun 

scenariu. Scopul este acela de a lansa dezbaterea și reflecția pentru cetățenii europeni, partenerii 

https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/5-presidents-report_ro.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)577996
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)577996
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)577996
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-127-RO-F1-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1008_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1008_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1008_ro.htm
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sociali, instituțiile europene și guverne, pentru a putea mai apoi orienta măsurile pe care Uniunea 

Europeană trebuie să le ia în acest domeniu.     
 

 În paralel, Comisia Europeană a adoptat de asemenea, inițiativa sa emblematică privind 

Pilonul european al drepturilor sociale
2
 care stabilește 20 principii și drepturi fundamentale, 

menite să contribuie la buna funcționare și la echitatea piețelor muncii și a sistemelor de asistență 

socială. Aceste drepturi și principii includ egalitatea de șanse și accesul pe piața muncii, condiții 

de muncă echitabile, protecție socială și incluziune socială. Propunerea reafirmă drepturile deja 

existente în acquis-ul juridic internațional european și urmărește să răspundă schimbărilor cu 

care se confruntă astăzi societatea și sectorul ocupațional din Europa.     
 

 Etape viitoare  
 

 Comisia Europeană, Parlamentul European și statele membre interesate, vor organiza 

dezbateri dedicate viitorului Europei în diverse orașe și în regiuni europene. Comisia va contribui 

la aceste discuții prin lansarea unor documente de reflecție pe teme privind: gestionarea 

globalizării, aprofundarea UEM, viitorul apărării Europei, viitorul finanțelor UE, care vor 

prezenta diverse idei, propuneri, opțiuni sau scenarii pentru Europa anului 2025, fără a fi stabilite 

decizii finale. Acestea vor fi dezvoltate în discursul președintelui Jean Claude Juncker privind 

Starea Uniunii care va fi prezentat în septembrie 2017, pe baza căruia se vor alcătui concluziile 

Consiliului European din decembrie 2017. Deciziile privind acțiunile viitoare vor fi luate în timp 

util, înainte de alegerile europarlamentare din 2019. Un eveniment important va avea loc la 

Göteborg în noiembrie 2017, respectiv Summit-ul social pentru creștere și locuri de muncă 

echitabile, care va constitui încă o ocazie de a avansa în aceste dezbateri. 

 

 La nivel European 

 

 Principalele mesaje care rezultă din discuțiile actuale ale experților europeni sunt: 

 construcția comunitară a integrat treptat dimensiunea socială, dar nu suficient încât să 

asigure o convergență a politicilor sociale; 

 convergența socială și salarială trebuie să rămână o prioritate a politicilor europene; 

 pentru a consolida dimensiunea socială este necesar ca aceasta să fie orizontală, adică 

să fie integrată în toate inițiativele europene (în concordanță cu principiul 

subsidiarității), deoarece politicile sociale sunt în mod inevitabil afectate de politicile 

din alte domenii; 

 dimensiunea socială trebuie să dobândească aceeași relevanță ca și guvernanța 

economică; este necesară instituirea unui Semestru european social iar pilonul 

european al drepturilor sociale ar trebui să meargă dincolo de alcătuirea listei de 

indicatori (fără forță juridică obligatorie) și să includă un mecanism de stimulare a 

convergenței normelor privind piața muncii și a sistemelor sociale; 

 definirea criteriilor de convergență socială care trebuie respectate de către statele 

membre în contextul supravegherii multilaterale ar putea contribui la consolidarea 

dimensiunii sociale a Uniunii economice și monetare (UEM); 

                                                           
2  Pilonul este compusă dintr-o recomandare cu aplicare imediată și o propunere de declarație comună a 

Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei, care urmează acum să fie discutată.     

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52017DC0250
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-250-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017DC0251
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 dimensiunea socială a UEM ar trebui să fie prezentă pe tot parcursul Semestrului 

European, nu numai cu ocazia Analizei anuale a creșterii. 
 

 La nivel național 

 Camera Deputaților s-a pronunțat asupra inițiative Comisiei europene din octombrie 

2013 pentru o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă (UEM) prin Hotărârea sa din 

februarie 2014, considerând că dimensiunea socială a UEM trebuie să fie consolidată printr-o 

mai bună coordonare și monitorizare a politicilor și a evoluțiilor din domeniul social în cadrul 

Semestrului european, cu evitarea unei sarcini administrative suplimentare legată de 

monitorizare și raportare.  
 

 De asemenea, Camera Deputaților s-a pronunțat asupra inițiativei Comisiei europene 

din octombrie 2015 privind finalizarea UEM, ce prezintă detalii noi privind măsurile necesare 

pentru ducerea la bun sfârșit a primei etape
3
, prin Hotărârea sa din decembrie 2015, prin care 

susține eforturile de consolidare ale UEM. 

 

 România susține că “(…) orice formă de cooperare consolidată între mai multe state 

membre trebuie să fie în conformitate cu Tratatele UE și să fie deschisă participării, în baza 

unor criterii obiective, tuturor statelor membre (….) va participa, în continuare activ la acest 

proces de reflecție, susținând necesitatea unui proiect politic european consolidat, bazat pe 

unitate, coeziune și respectul pentru principiile și valorile sale fundamentale”. 

  

 Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, a declarat că dimensiunea 

socială trebuie să constituie o componentă importantă în eforturile de consolidare a 

competitivității europene și că ,,unul dintre rolurile majore ale UE este acela de a prezerva și 

dezvolta bunăstarea socială în întreaga Uniune Europeană. Suntem convinși că doar în baza 

unei abordări incluzive privind aspectele sociale la nivel european vom putea reduce 

disparitățile și facilita o convergență reală între statele membre”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Daniela Șerban 

                                                                                                            24 mai 2017 

 
 

                                                           
3  Printre acestea se numără: ajustarea procedurii de coordonare a politicilor economice în cadrul Semestrului 

european, consolidarea guvernanței economice prin crearea de consilii naționale de competitivitate și a unui Consiliu 

bugetar European, instituirea unei reprezentări mai unificate a zonei euro în cadrul organizațiilor internaționale și 

finalizarea uniunii bancare, prin crearea unui mecanism european de garantare a depozitelor. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1272_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1272_ro.htm
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-110339491/Hot_CDep_690.pdf
file:///C:/Users/cris.stroescu/Downloads/HCD%20COM(2015)600.PDF
https://afacerieuropene.mae.ro/node/288
http://www.mae.ro/print/41656

