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REZUMAT 
 
 
A existat o continuitate remarcabilă între Comisia Juncker, care a lansat 
Pilonul european al drepturilor sociale (EPSR) şi Comisia von der Leyen, 
care doreşte să-l introducă într-un „plan de acţiune”. Nu este doar o ase-
mănare în ambiţia copleşitoare, ci şi în sensul urgenţei de a pune în prac-
tică principiile. Aceasta a fost o schimbare cu trecutul. Summitul social de 
la Göteborg din 2017 a avut loc la 20 de ani după cel precedent din 1997. 
În acelaşi timp, pare să existe o schimbare remarcabilă în sprijinul con-
ceptului de „economie socială de piaţă” şi a necesităţii unei impozitări 
echitabile. Ambiţia copleşitoare a instituţiilor europene în ceea ce priveşte 
implementarea EPSR răspunde nevoilor oamenilor de rând. Contribuie şi 
la o Europă democratică care rezistă cântecului de sirenă al populismului. 
Dar acest lucru necesită vigilenţă continuă a părţilor naţionale interesate 
şi voluntarismul autorităţilor naţionale. 
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MULŢUMIRI 

 
„Europa socială este un mit” este ceea ce citeam la un moment dat ca o 
opinie despre Europa socială (Höpner, M., 2018). Cum am putea greşi atât 
de mult când monitorizăm de 25 de ani situaţia statului bunăstării în Eu-
ropa, numind într-un raport anterior „Pilonul european al drepturilor so-
ciale” o „ambiţie copleşitoare pentru o Europă socială”. A fost ambiţia 
unora din Comisia Europeană sau a tuturor părţilor interesate care au 
semnat în 17 noiembrie 2017 acea declaraţie? Sau a fost doar un mit? 
 
Europa socială nu este un mit. Am concluzionat în septembrie 2018 că 
este în joc dezvoltarea ulterioară a statului bunăstării şi aceasta ar putea 
fi susţinută, este susţinută, de impulsul suplimentar dat de pilonul social 
european al drepturilor sociale. Protecţia socială este o decizie politică 
clară şi voluntaristă de a construi şi dezvolta în continuare acel stat al bu-
năstării. Reducându-l la un mit, contribuie la o profeţie automulţumitoare, 
că mai ales atunci când este „ora decizională”, în vremuri de alegeri şi 
după alegeri decizia asupra unor noi politici, poate fi contraproductivă. 
Cu atât mai mult cu cât realitatea nu este atât de devastatoare pentru sta-
tul bunăstării pe care-l avem. 
 
Dorim din nou în acest raport să furnizăm dovezi despre modul în care 
statul bunăstării evoluează de la şi sub impactul declaraţiei pilonului so-
cial şi implementării acestuia la nivel european şi naţional. 
 
Totul este despre respectarea a ceea ce este promis. Neglijăm ceea ce 
este livrat? Continuăm să spunem că este prea puţin şi prea târziu sau 
facem bilanţul a ceea ce s-a realizat şi cum mergem mai departe de aici 
pentru a realiza progrese suplimentare? În prima noastră contribuţie am 
ilustrat că pilonul social european are rădăcini într-o tradiţie lungă de mă-
suri de îmbunătăţire a protecţiei sociale la nivel european şi naţional. Res-
ponsabilitatea principală a rămas la nivel naţional. 
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Nu putem acoperi toate domeniile de protecţie socială mergând de la si-
guranţa la locul de muncă, peste echilibrul dintre muncă şi viaţă de fami-
lie, şi într-un final să ajungem la asigurările sociale împotriva tuturor 
riscurilor vieţii, de la leagăn până la mormânt. 20 de ramuri de politică 
cuprinse de pilonul social într-o broşură albastră şi frumoasă (albastrul 
se referă, presupun, la culoarea Europei). Ne vom concentra în special pe 
securitatea socială, ca dimensiune importantă a Europei sociale, folosind 
în medie aproximativ 20% din PIB, dar în unele ţări chiar mai mult de 30%. 
 
Prima versiune1 a acestui raport pe care am scris-o în septembrie 2019 a 
fost prezentată pe 25 septembrie 2019, pentru Cartel ALFA, în Mamaia, 
Constanţa, România şi pe 19 octombrie 2019 la Riva del Garda, Italia, în 
cadrul unei conferinţe EZA a UNAIE. Organizatorii de acolo m-au invitat 
să privesc înapoi, dar şi să privesc înainte, „înapoi în viitor”. Ceea ce n-am 
putut face, să ne imaginăm că în decembrie 2019 va apărea un virus în 
Wuhan. A devenit COVID-19. S-a născut o pandemie la nivel mondial. 
 
Am prezentat rezultatele şi la Madrid, 28 octombrie 2019, pentru USO 
Unión Sindical Obrera şi la Lisabona pe 22 februarie 2020 pentru BASE-
FUT într-un seminar internaţional „Partajarea bogăţiei şi a puterii – mai 
multă democraţie la locul de muncă”. Invitându-mă să extind ambiţia 
celor 20 de principii solide ale pilonului la impozite echitabile... şi demo-
craţie (economică). Pentru economist, ca mine, „totul este legat de tot”. 
Dar acesta este situaţia. Am discutat în continuare despre necesitatea 
unei impozitări echitabile şi pericolul unui populism crescut dacă nu 
putem, ca stat (al bunăstării) să răspundem aşteptărilor unei populaţii. 
 
Firul Ariadnei din acest raport este din nou cronologia paşilor făcuţi pentru 
contunarea realizării Europei sociale. Dar există un al doilea fir, şi anume 
că aceasta este o responsabilitate comună la nivel european şi naţional. 
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1   Pacolet, J.; Op de Beeck, L.; De Wispelaere, F.; 2018. European Pillar of Social Rights – Quo Vadis? The 
Overwhelming Ambition for a Social Europe. Publisher: EZA - Europäisches Zentrum für Arbeitneh-
merfragen (European Centre for Worker’s Questions); Königswinter 



Mulţumim EZA pentru finanţarea acestui raport cu sprijinul Comisiei Eu-
ropene şi pentru că ne-a permis să prezentăm rezultatele în mai multe 
seminarii organizate de organizaţiile membre EZA. Jean-Claude Juncker a 
declarat într-un interviu la final de mandat: „Problema Europei este că nu 
ne cunoaştem suficient unul pe celălalt”2. Nu putem preţui suficient opor-
tunităţile oferite participanţilor la aceste seminarii EZA în acest schimb 
european de cunoştinţe, experienţă, dăruire şi încredere. Aveţi încredere 
că Europa merge în direcţia bună. Dar păstrarea acestei direcţii este o res-
ponsabilitate naţională. Sper că acest raport să convingă EZA şi organiza-
ţiile partenere ale ei să contribuie activ la implementarea principiilor 
pilonului social în ţara lor. 
 
Em. prof. dr. Jozef Pacolet 
Profesor emerit 
HIVA, Institutul de Cercetare pentru Muncă şi Societate a Universităţii  
Catolice din Leuven 
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2   Jean-Claude Juncker, Fostul Preşedinte al Comisie Europene - interviu în Der Spiegel International, 
1/11/2019. 



1 INTRODUCERE 

 
În lucrarea noastră anterioară despre pilonul social, am ilustrat că dimen-
siunea socială a fost prezentă în proiectul european încă de la început. 
Am putea doar concluziona că Comisia Juncker, care s-a autointitulat „a 
ultimei şanse”, a întărit dimensiunea socială prin lansarea pilonului drep-
turilor sociale. Consultarea cu privire la această iniţiativă a trecut printr-
o traiectorie remarcabilă şi deja pe 17 noiembrie 2017 a fost declarat 
solemn la Göteborg pilonul drepturilor sociale. În paralel cu aceasta, Co-
misia Europeană a luat mai multe iniţiative noi pentru modernizarea şi 
îmbunătăţirea reglementării sociale. De asemenea, în 2017 a fost definit 
un set de indicatori privind pilonul social care a devenit parte a Semes-
trului European, integrând şi mai mult dimensiunea socială în monitori-
zarea politicii macroeconomice. 
 
La momentul în care Pilonul European a fost acceptat, previziunile eco-
nomice ale DG ECFIN3 în iarna anului 2018 nu erau pline de farmec, dar 
totuşi substanţiale: o rată anuală de creştere reală a PIB-ului de peste 2% 
pentru UE 27 (folosim deja UE 27, deşi Regatul Unit a rămas parte al UE 
până în 20194). Prognozele de iarnă ale fiecărui an sunt publicate în luna 
februarie a acelui an. În anul 2019 şi 2020, aceste previziuni au fost oare-
cum mai mici. În iarna 2020 impactul pandemiei de COVID nu este încă 
inclus, dar prognoza pare mai puţin sumbră. 
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3   Economic forecasts | European Commission (europa.eu) 
4   Regatul Unit a părăsit UE în 31 ianuarie 2020. 



Figura 1.1 Perspective economice UE 27, 2017 – 2021: creştere eco-
nomică reală anuală (% din PIB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*   Cifra pentru primul an de prognoză este realizarea anului anterior celui de prognoză. 

Sursa: Winter Forecast 2018 -2020, European Commission 
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2 PILONUL SOCIAL SUB LUPĂ 

 
Pilonul social lansat de Comisia Juncker nu este o modificare a tratatului, 
nu este o nouă carte a drepturilor fundamentale, nu reprezintă un nou 
set de reglementări, ci o declaraţie solemnă a Comisiei, Preşedinţiei, Par-
lamentului şi şefilor de stat naţionali privind cele 20 de principii care ar 
trebui să inspire elaborarea politicilor europene şi naţionale în viitor. 
 
Am descris în raportul nostru anterior modul în care acele 20 de principii 
fac bilanţul acquis-ului social din trecut, îl actualizează la evoluţiile eco-
nomice, demografice, tehnice, internaţionale în schimbare ale prezentului 
şi îl sintetizează într-un set de 20 de principii care ar trebui să ne ghideze. 
Pentru viitorul apropiat şi mai depărtat. 
 
Pilonul european al drepturilor sociale face parte dintr-un demers mai 
amplu pentru integrarea economică europeană în problemele sociale, 
sau invers, recunoaşterea din ce în ce mai mare a dimensiunii sociale a 
acestei integrări în ultimii ani. Amintim câţiva paşi importanţi: în 1992 
semnarea Tratatului de la Maastricht; în 1996 introducerea Pactului de 
stabilitate şi creştere; în 1999 începutul UEM cu introducerea tangibilă a 
euro de la 1 ianuarie 2002; Semestrul european, înfiinţat în 2010, moni-
torizează paşii şi progresele pe care statele membre le fac în vederea atin-
gerii obiectivelor Strategiei Europa 2020. Semestrul european este un 
cadru de coordonare a politicilor economice în întreaga Uniune Euro-
peană, dar oferă statelor membre îndrumări la nivel de UE şi de ţară cu 
privire la reformele prioritare şi de asemnenea o urmărire a evoluţiei 
acestora. Ea confirmă, şi am salutat-o, atenţia şi implicarea din ce în ce 
mai mare a unei dimensiuni sociale. Dar a riscat să confrunte protecţia 
socială cu raţiunea persistentă de austeritate şi consolidare fiscală. 
 
Concluziile primului nostru raport EZA privind pilonul social au fost5: 
     •   Europa ca model de stat al bunăstării: este mitul capabil de reîn-

noire? 
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     •   Dimensiunea socială a Europei nu este un mit; 
     •   Ambiţiile copleşitoare ale Europei; 
     •   Aşteptările copleşitoare cu privire la dimensiunea socială a Europei 

sunt justificate; 
     •   Responsabilităţile copleşitoare rămân în sfera subsidiarităţii în pro-

priile noastre mâini; 
     •   Ne îndreptăm cu adevărat mai departe către o veritabilă economie 

socială de piaţă; 
     •   Realizarea pilonului european al drepturilor sociale este un angaja-

ment comun al UE, statelor membre şi partenerilor sociali; 
     •   Fiecare în limitele competenţelor sale şi ţinând cont de principiul 

subsidiarităţii; 
     •   Având în vedere natura juridică a Pilonului european al drepturilor 

sociale, principiile şi drepturile sale nu vor fi direct aplicabile. Va fi 
necesară o traducere în acţiune sau acte legislative separate; 

     •   Monitorizarea este integrată în Semestrul european; 
     •   Fără a fi nevoie să schimbăm în acel moment tratatele europene6. 
 
Reamintim în Tabelul 2.1 cele 20 de principii care au fost grupate pe trei 
direcţii mari de politică: şanse egale şi acces la piaţa muncii, condiţii de 
muncă echitabile şi protecţie şi incluziune socială. Zece din cele douăzeci 
de principii, toate legate, cu excepţia venitului minim, de securitatea so-
cială a unei populaţii, de cheltuieli sociale, în medie aproape 25% din PIB-
ul statelor membre europene7. Ilustrând, de asemenea, în termeni 
monetari, nu doar ambiţia copleşitoare a pilonului social, ci şi domeniul 
de aplicare copleşitor. 
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5   Pacolet, J.; Op de Beeck, L.; De Wispelaere, F.; 2018  
6   Exemplele care indică cât de dificile pot fi schimbările în reglementare sunt eventualele revizuiri ale 

regulamentului de coordonare a asigurărilor sociale, poate sau deşi există o experienţă de peste 60 
de ani în domeniul respectiv de reglementare. Vezi conferinţa organizată de HIVA pentru EZA despre 
60 de ani sau coordonare şi necesitatea reformării in De Wispelaere, F.; 2019. 60 years of coordination 
of social security systems: still room for improvement. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid; 
2019; Vol. 61; iss. 1; pp. 159 - 181 

7   Vezi raportul ESPN privind finanţarea protecţiei sociale, 2019 (Spasova, S. and Ward T., 2019)



Tabel 2.1 Principiile Pilonului European al Drepturilor Sociale 
 
 
Capitolul I: Egalitatea de şanse şi de acces pe piaţa forţei de muncă 
     1.   Educaţie, formare profesională şi învăţare pe tot parcursul vieţii 
     2.   Egalitatea de gen 
     3.   Egalitatea de şanse 
     4.   Sprijin activ pentru ocuparea forţei de muncă 

Capitolul II: condiţii de muncă echitabile 
     5.   Locuri de muncă sigure şi adaptabile 
     6.   Salarii 
     7.   Informaţii despre condiţiile de angajare şi protecţia în caz de 

concediere 
     8.   Dialogul social şi participarea lucrătorilor 
     9.   Echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală 
   10.   Un mediu de lucru sănătos, sigur şi adaptat, şi protecţia datelor 

Capitolul III: protecţia şi incluziunea socială 
   11.   Îngrijirea copilului şi sprijin pentru copii 
   12.   Protecţie socială 
   13.   Indemnizaţii de şomaj 
   14.   Venit minim 
   15.   Veniturile şi pensiile pentru limită de vârstă 
   16.   Asistenţa medicală 
   17.   Incluziunea persoanelor cu dizabilităţi 
   18.   Îngrijire pe termen lung 
   19.   Locuinţe şi asistenţă pentru persoanele fără adăpost 
   20.   Accesul la servicii esenţiale 

Sursa: Comisia Europeană, 2017b 
 
Ambiţia covârşitoare a lansării dezbaterii privind Pilonul European al 
Drepturilor Sociale a fost aceea că, în acelaşi timp, au fost deja prezentate 
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în paralel o serie de iniţiative legislative şi nelegislative, printre altele pri-
vind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată, accesul la protecţie 
socială, DIRECTIVA CONSILIULUI din 14 octombrie 1991 privind obligaţia 
angajatorului de a informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contrac-
tului sau raportului de muncă 91/533/CEE şi DIRECTIVA 2003/88/CE A PAR-
LAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 4 noiembrie 2003 privind 
anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. Nu era timp de pierdut. 
De asemenea, a fost lansată o dezbatere paralelă despre viitorul Europei. 
       
Comisia Juncker a început deja cu o reflecţie asupra unei Europe mai so-
ciale într-o Carte albă privind viitorul Europei. Această carte albă a pre-
zentat cinci moduri posibile în care Europa ar putea evolua până în 2025: 
  
     •   scenariul 1: continuarea (Conform Cartei albe: „Continuând pe ace-

laşi drum“); 
     •   scenariul 2: nimic altceva decât piaţa unică („Accent exclusiv pe piaţa 

unică“); 
     •   scenariul 3: cei care vor mai mult, fac mai mult („Cei care doresc mai 

mult realizează mai mult“); 
     •   scenariul 4: a face mai puţin mai eficient („Mai puţin, dar mai efi-

cient“); 
     •   scenariul 5: a face mult mai mult împreună („Mult mai mult îm-

preună“). 
 
Aş prefera un al şaselea scenariu: la nivel european şi la nivel naţional, 
ambele pe deplin implicate. 
De asemenea, a fost publicat un document de reflecţie privind dimensiu-
nea socială, schiţând scenariile viitoare pentru o Europă socială: 
 
     •   scenariul 1: limitarea „dimensiunii sociale” la libera circulaţie; 
     •   scenariul 2: cei care doresc mai mult ar putea întreprinde mai multe 

acţiuni în domeniul social; 
     •   scenariul 3: UE-27 ar putea aprofunda dimensiunea socială în 

comun 

EZA 

★★★
★

★

★
★ ★

★
★

13



3 FAŢA SOCIALĂ A EUROPEI: INIŢIATIVE 
DIN TRECUT SPRE VIITOR 

 
În primul nostru raport despre quo vadis Pilonul European al Drepturilor 
Sociale, şi din nou aici, reproducem în anexa 1 cronologia drumului către 
acceptarea pilonului în noiembrie 20178. În această cronologie, Comisia 
Europeană a situat paşi importanţi ai progresului social în continuare într-
o perioadă prosperă în care continentul european ar putea lăsa în urmă 
primul şi al doilea război mondial. S-au realizat pas cu pas progrese so-
ciale, la nivel naţional, european şi global. Războiul pe continentul euro-
pean nu a fost decât o amintire proastă a trecutului. Integrarea 
europeană a însemnat progres economic, dar şi social. Este şi a fost menit 
să-şi îndeplineacă rolul şi ca o garanţie pentru democraţie şi pace, să fur-
nizeze o bază solidă pentru progresul economic şi social. 
 
În această cronologie, tratatul de la Maastricht a fost situat în 1992, îm-
preună cu Protocolul său pe un pilon social. De atunci, au trecut 30 de 
ani, cu paşi cuprinzând continua şi uimitoare integrare economică euro-
peană, lărgirea UE 12 la acel moment la UE 28 în 2013, când Croaţia a 
aderat la UE. În 2019, Regatul Unit a părăsit UE9. Integrarea monetară a 
zonei euro, care a început în 1999 cu 11 ţări, s-a extins la 19 ţări, inclusiv 
câteva ţări din Europa de Est care abia în 2004 au aderat la UE10. 
 
Introducerea Pilonului Social European a reprezentat în 2017 un context 
complet nou. Pilonul social a introdus o perspectivă de îmbunătăţire în 
continuare a ceea ce numim „o adevărată economie socială de piaţă”, sim-
bioza progresului economic şi social. Contextul pentru Comisia Euro-
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8   European Commission (2017e). Reflection paper on the social dimension of Europe. Brussels, 26-04-
2017, 36p. 

9   Enlargement of the EU: 40 years of EU enlargement - Who has joined the EU so far? (europa.eu)² 
10   Ţările din zona euro; Zona euro constă de la ultima extindere din 2015 din Austria, Belgia, Cipru, Es-

tonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Ţările 
de Jos, Portugalia, Slovacia, Slovenia şi Spania.



peană a fost o „adevărată economie socială de piaţă”. O alegere politică 
social-economică dezirabilă a devenit un program politic oficial. A adus 
Europa în concordanţă cu ambiţia globală sau chiar a preluat conducerea. 
Comisia Juncker face paralela între ambiţiile europene şi iniţiativele glo-
bale de a ridica standardul drepturilor şi protecţiei sociale. Comisia von 
der Leyen merge şi mai departe făcând referire în fiecare dintre scriso-
rile/declaraţiile de misiune ale membrilor Comisiei nou instalate la obiec-
tivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale Naţiunilor Unite. Realizarea 
ODD-urilor sprijină îndeplinirea Pilonului Social şi invers. 
 
Actualizăm în Tabelul 3.1 cronologia din anexă pentru cea mai recentă pe-
rioadă. 
 
Tabelul 3.1 Impulsionarea iniţiativelor sociale ale Comisiei Juncker, 

urmată de Comisia von der Leyen: O cronologie actua-
lizată a Europei sociale  
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Ianuarie 2020 
 
 
1 decembrie 2019 
16 octombrie 2019 
 
 
23 şi 26 mai 2019 
9 mai 2019 
 
 
2018

Începerea unei consultări la scară largă 
privind un plan de acţiune pentru im-
plementarea EPSR 
Instalarea Comisiei von der Leyen 
Reuniunea inaugurală a ELA, care va fi 
pe deplin operaţională din 2024, găz-
duită la Bratislava 
Alegerile pentru Parlamentul European 
Reuniunea informală de la Sibiu a şefi-
lor de stat sau de guvern, ultima înain-
tea noilor alegeri 
Pachetul de echitate socială a fost lansat 
Pilonul social este inclus în Semestrul 
European 
Începutul setului de indicatori a pilonu-
lui social



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: creaţie proprie 
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17 noiembrie 2017 
 
 
 
 
 
Starea Uniunii 2017 
 
26 Aprilie 2017 
 
 
 
 
 
1 martie 2017 
 
2016 
 
 
 
1 decembrie 2014

Declaraţia solemnă privind Pilonului Eu-
ropean al Drepturilor Sociale la Summit-
ul Social de la Göteborg, prima după 20 
de ani, după Summit-ul pentru locuri de 
muncă din 20 şi 21 noiembrie 1997 de 
la Luxemburg 
Lansarea creării Autorităţii Europene a 
Muncii ELA 
Recomandarea Comisiei Europene pri-
vind Pilonul European al Drepturilor So-
ciale + Pachetul Social (iniţiative 
legislative şi nelegislative însoţitoare), 
document de reflecţie privind dezvolta-
rea dimensiunii sociale a Europei 
Lansarea unei cărţi albe despre viitorul 
Europei 
Lansarea unei consultări privind un 
pilon european al drepturilor sociale în 
zona euro şi opţională pentru alte state 
membre 
Instalarea Comisiei Juncker



3.1 A doua zi: din noiembrie 2017 până la Sibiu 
(mai 2019) şi alegerile europene din mai 2019  

 
La 13 martie 2018 a fost lansat Pachetul de echitate socială. Acesta a in-
clus o comunicare privind monitorizarea punerii în aplicare a pilonului (în 
principal prin Semestrul european şi fondurile UE), o propunere de reco-
mandare a Consiliului privind extinderea accesului la protecţie socială 
pentru toţi lucrătorii şi un regulament de instituire a unei Autorităţi euro-
pene a muncii. O propunere privind introducerea unui număr european 
de securitate socială nu a fost materializată. 
În starea Uniunii preşedintelui Juncker din 12 septembrie 2018, accentul 
s-a pus pe rolul internaţional al Europei. Potenţialele iniţiative pentru rea-
lizarea de către Summitul de la Sibiu (România) privind „Viitorul Uniunii 
noastre la 27 de ani” (pe 9 mai 2019) au fost Acordul de parteneriat eco-
nomic UE-Japonia; cadrul financiar multianual; uniunea economică şi mo-
netară şi rolul internaţional al monedei euro şi o politică externă mai 
puternică. 
 
În starea uniunii 2018 cuvântul „social” a fost menţionat doar de trei ori: 
 
„Şi apoi mai este Grecia: după ceea ce pot fi descrişi doar ca nişte ani foarte 
dureroşi, marcaţi de dificultăţi sociale fără precedent –   deşi şi de o solidaritate 
fără precedent – Grecia a părăsit cu succes programul său şi acum este din 
nou pe picioarele sale. Aplaud poporul Greciei pentru eforturile lor herculeene. 
Eforturi pe care alţi europeni continuă să le subestimeze.” 
 
„Şi noi – sau cel puţin cei mai mulţi dintre noi – am fost de acord că dimen-
siunea socială a Europei nu ar trebui să mai primească tratamentul Cenuşă-
reasa, ci ar trebui să fie orientată spre viitor.” 
 
„Aş dori ca Uniunea Europeană să aibă mai multă grijă de dimensiunea sa 
socială. Cei care ignoră preocupările legitime ale lucrătorilor şi întreprinderilor 
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mici subminează unitatea europeană. Este timpul să transformăm în lege bu-
nele intenţii pe care le-am proclamat la Summitul Social de la Göteborg.“ 
 
Pe 9 mai 2019, Consiliul European Informal de la Sibiu, România, a fost 
prima întâlnire a liderilor UE după retragerea Marii Britanii şi ultima în-
tâlnire înainte de alegerile pentru Parlamentul European11. 
 
Comisia Juncker a alcătuit lista celor mai importante 20 de realizări ale 
UE 2014 – 2019. Pe domeniile socio-economice trebuie menţionat faptul 
că pactul de stabilitate şi creştere a devenit mai flexibil, salvarea aparte-
nenţei Greciei la zona euro, reforma directivei privind detaşarea lucrăto-
rilor şi crearea Autorităţii Europene a Muncii. De asemenea, sfârşitul 
tarifelor de roaming a fost menţionată ca o realizare importantă a UE, în 
timp ce declaraţia solemnă a pilonului social nu a fost menţionată. Atât 
de repede uitat? Desigur, deoarece o listă de realizări ar trebui să acopere 
toate tipurile de realizări, acest lucru este de înţeles. 
 
Comisia a enumerat, de asemenea, primele 10 afaceri nefinalizate din 
UE în perioada 2014-2019. Aici a fost inclusă necesitatea unor reguli fis-
cale moderne şi reforma eşuată a coordonării securităţii sociale. 
 
Nu exista o listă de eşecuri. Poate ar trebui să menţionăm un dezastru 
important care a depăşit Europa, ieşirea Regatului Unit, Brexitul. 
 
Un exemplu din ambiţia copleşitoare privind pilonul social a fost în dis-
cursul preşedintelui Juncker privind starea Uniunii din 2017, a anunţat 
crearea unei Autorităţi Europene a Muncii ELA. A fost anunţat în Progra-
mul de lucru al Comisiei Europene pentru 2018, a avut loc o consultare 
publică (27 noiembrie 2017 – 7 ianuarie 2018), o propunere legislativă a 
fost disponibilă în primăvara 2018 şi a fost acceptată la începutul lui 2019. 
Reuniunea inaugurală a Autorităţii Europene a Muncii a avut loc pe 16 oc-
tombrie 2019. Uneori ideile vin la timp. 
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Remarcabil a fost faptul că sfârşitul tarifelor de roaming a fost inclus şi în 
lista realizărilor importante, întrucât reprezintă într-adevăr pentru cetă-
ţeanul european un exemplu tangibil de integrare europeană, fără fron-
tiere şi pentru telecomunicaţii. Un număr european de securitate socială 
(ESSN) a fost, de asemenea, propus de preşedintele Juncker în Programul 
său de lucru 201812. Deşi ar putea avea nu numai consecinţe importante 
şi practice, ar fi putut avea şi o funcţie simbolică importantă, similară mo-
nedei comune euro sau cardului european de asigurări sociale de sănă-
tate EHIC care reprezintă accesul la asigurările publice de sănătate şi 
rambursarea asistenţei medicale atunci când călătorim din tot felul de 
motive în Europa. Ar fi fost o realizare frumoasă chiar înainte de noile ale-
geri europene. Uneori ideile vin prea devreme. 
 
Prioritatea a fost transferată către rolul internaţional al UE. La Sibiu s-au 
făcut următoarele recomandări importante, bazate pe reflecţii despre Vii-
torul Europei: 
     •   O Europă protectoare, care oferă securitate şi protecţie; 
     •   O Europă competitivă, inclusiv o funcţie europeană de stabilizare şi 

un instrument bugetar pentru convergenţă; 
     •   O Europă echitabilă, chiar şi cu o schemă comună de reasigurare a 

şomajului; 
     •   O Europă durabilă, pe climă, energie, economie circulară; 
     •   O Europă influentă, inclusiv un rol mai mare al monedei Euro, sau 

sprijin pentru transformarea Balcanilor de Vest. 
 
Poate că această schimbare a priorităţilor către rolul internaţional 
este deja prea târziu. Dar referirea la o funcţie europeană de stabi-
lizare şi la un instrument bugetar de convergenţă şi o reasigurare 
europeană pentru şomaj sunt un preludiu al unui rol social european 
mai larg. 
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12   cwp_2018_en.pdf (europa.eu)



3.2 Comisia von der Leyen (2019-2024) 
 
 
Pentru Comisia Juncker, atenţia acordată dimensiunii sociale a Europei a 
reprezentat o ruptură cu trecutul. Pilonul social a fost declarat în 2017 în 
cadrul primului summit social al Europei de la precedentul de la Luxem-
burg din 1997. Există o continuitate remarcabilă între actuala Comisie von 
der Leyen şi trecuta Comisie Juncker, nu numai în ambiţia copleşitoare pe 
care o pune în sfera protecţiei sociale, dar şi în viteza cu care doreşte să 
ia acele decizii. Acest aspect este remarcabil, deoarece luarea deciziilor la 
nivel european necesită în mod normal o traiectorie mai lungă, deoarece 
mai multe părţi interesate trebuie să fie convinse. Dar odată ce este găsit 
acest acord, acesta are impact pentru cei 447 de milioane de locuitori 
(2019). 
 
Priorităţile pentru perioada 2019-2024 ale Comisiei von der Leyen sunt 
situate în Green Deal, o Europă potrivită pentru era digitală, o economie 
care funcţionează pentru oameni, garantând creşterea în continuare şi 
crearea de locuri de muncă de calitate, rolul Europei în lume, şi, în sfârşit, 
promovarea valorilor noastre europene, promovarea modului nostru eu-
ropean de viaţă şi consolidarea democraţiei noastre europene. 
 
În „Orientări politice pentru următoarea Comisie - O Uniune care se stră-
duieşte pentru mai mult: Agenda mea pentru Europa”, noua Comisie pare 
să dorească din nou să răspundă la mari aşteptări. Cuvintele contează: 
„O Uniune care se străduieşte pentru mai mult”. „Toujours plus” 13’? Dar 
la început nu a existat un comisar explicit pentru afaceri sociale, aspect 
care a fost corectat în curând. Aspectele relevante sunt uneori neglijate. 
Comisarul pentru „Locuri de muncă” a devenit Comisar pentru „Locuri de 
muncă şi drepturi sociale”. A existat, de asemenea, un comisar pentru o 
„economie care funcţionează pentru oameni” şi un comisar pentru „de-
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13   Întotdeauna pentru mai mult, aşa cum a fost o maximă a lui Vincent de Paul, referitoare la caritate.



mocraţie şi demografie”, acesta din urmă responsabil nu numai de o con-
ferinţă privind viitorul Europei, ci şi de impactul îmbătrânirii asupra pro-
tecţiei sociale în continuare. Protecţia socială este instalată în centrul 
Semestrului european, iar punctul de plecare rămâne modelul unei „eco-
nomii sociale de piaţă”. Sau mai mult, este remarcabil că acest lucru este 
menţionat atât de explicit. Noile iniţiative de relevanţă menţionate sunt 
crearea instrumentului bugetar BICC pentru convergenţă şi competitivi-
tate pentru zona Euro, crearea chiar şi a unei reasigurări europene a in-
demnizaţiei de şomaj, instituirea unui salariu minim echitabil, anunţarea 
impozitării echitabile şi lupta împotriva fraudei, evaziunii fiscale, lansarea 
unei noi dezbateri asupra viitorului Europei şi...lansarea unui plan de ac-
ţiune pentru realizarea pilonului social. 
 
Noile priorităţi au fost deja vizibile la sfârşitul perioadei Comisiei Juncker. 
În „Starea Uniunii” din 2018, aproape nu s-au făcut referiri explicite la di-
mensiunea socială. Acel proces a fost lansat. Trebuia să-şi descopere pro-
priul drum. Acest lucru avea să fie mai substanţial decât se aşteptau unii. 
Nu numai că a fost promis un „plan de acţiune”, dar EPSR a devenit un 
punct de referinţă pentru multe iniţiative noi. De asemenea, a devenit un 
punct de referinţă pentru partenerii sociali şi societatea civilă pentru a re-
vendica noi iniţiative. Acesta este ceva la care se poate spera atunci când 
noi drepturi sunt consacrate în noi tratate sau într-o constituţie. Dar EPSR 
urma să fie realizat fără modificarea tratatelor. 
 
În ianuarie 2020 a fost lansată o consultare la scară largă pentru a pune 
în practică principiile EPSR. 
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3.3 Participare, consultare şi transparenţă: 
crearea de mari aşteptări 

 
 
În raportul nostru EZA privind Pilonul Social – Quo Vadis am observat cât 
de amplă şi intensă s-a desfăşurat munca pregătitoare, mobilizându-i pe 
mulţi şi creând aşteptări mari. Unii au fost critici şi au considerat că aceste 
aşteptări nu vor fi îndeplinite. Am fost pozitivi în privinţa asta, dar am 
ajuns şi la concluzia că acele aşteptări trebuiau îndeplinite la nivel naţio-
nal, deoarece acesta este nivelul în care sunt situate competenţele sociale 
şi fiscale. Preşedintele Juncker a anunţat că vrea să facă mai puţine iniţia-
tive, dar mai în profunzime. Acest lucru cu siguranţă nu a fost confirmat 
de lista ulterioară de iniţiative luate. 
 
La sfârşitul mandatului său, comisarul Marianne Thyssen şi-a prezentat 
cu mândrie rezultatele în materie de consultare şi participare. UE a orga-
nizat din 2015 până la 30 aprilie 2019 aproximativ 1 572 de dialoguri şi 
consultări cu cetăţenii cu 194 000 de participanţi. Aproximativ 1,5 mi-
lioane de telespectatori au participat prin streaming web. Europa îşi efi-
cientizează şi îşi consolidează strategia de comunicare cu privire la ceea 
ce s-a realizat, de altfel şi inspirată de un raport al lui Luc Van den Brande, 
Preşedintele EZA (2017) 14. 
 
Pregătirea planului de acţiune pentru Pilonul Social a implicat şi lansarea 
unei discuţii ample în ianuarie 2020. 
 
O remarcă finală trebuie făcută cu privire la atenţia, încă de la început, 
pentru furnizarea de dovezi statistice bune cu privire la modul în care sunt 
realizate acele principii sociale. EPSR a lansat încă de la început un tablou 
de bord al indicatorilor. Via Eurostat, în Statisticile privind Pilonul Social15, 
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15   https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-ind-

icators 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators


este oferită o imagine de ansamblu perfectă pentru acest tablou de bord 
social, cu indicatori primari şi indicatori secundari pentru fiecare dintre 
cele trei capitole ale Pilonului Social, pentru fiecare ţară, prezentând cel 
mai recent nivel şi evoluţia. O utilizare interesantă a tabloului de bord so-
cial a fost Raportul comun privind ocuparea forţei de muncă 2018 şi 2019 
şi anexele: tabloul de bord joacă un rol important în acele rapoarte16. 
Aceşti indicatori au, de asemenea, un rol important în Semestrul euro-
pean de monitorizare a finanţelor publice şi a politicilor statelor membre. 
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4 SUSTENABILITATEA FISCALĂ: 
VREMURI CARE SE SCHIMBĂ  

 
 
Pilonul european al drepturilor sociale este o schimbare copleşitoare a 
ambiţiei de a promova iniţiative sociale la nivel european şi naţional. În 
acest paragraf ilustrăm că aceasta a funcţionat împreună cu o schimbare 
remarcabilă a regimului de guvernanţă macroeconomică la nivel euro-
pean, precum şi o schimbare a consensului macroeconomic, recunoscând 
în sfârşit beneficiile statului bunăstării şi nevoia de schimbări în ceea ce 
priveşte politicile fiscale. Nu în ultimul rând pentru a contracara populis-
mul în creştere care capta neîncrederea tot mai mare a populaţiei. 
 
   

4.1 Schimbarea guvernanţei economice a Uniunii 
Economice şi Monetare (UEM) 

   
Schimbarea regimului politic vine uneori numai după o criză. Criza finan-
ciară din 2008 a fost rezultatul dereglementării sectorului bancar. Pentru 
a evita o prăbuşire completă a sistemului financiar şi pentru a evita con-
secinţele economice, rolul statului a fost redescoperit. Ulterior s-a dovedit 
chiar că şi costul acestei intervenţii ar putea fi limitat (Laeven L., Valencia 
F., 14 septembrie 2018). 
 
Câţiva ani mai târziu, în timpul crizei datoriilor din 2011 – 2012, Europa şi 
unele state naţionale nu au ajuns la concluzia că nu numai că trebuie să 
sprijine sectorul financiar, ci că trebuie să sprijine şi acele economii aflate 
în dificultate, poate la nivel european, dar de asemenea, permiţând mai 
multă flexibilitate fiscală la nivel naţional. A dus la remedii de austeritate, 
ciclice de ţară, în loc de stabilizare macroeconomică. De atunci şi acea lec-
ţie a fost învăţată. 
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Comisia Juncker a considerat ca una dintre realizările sale faptul că PSC – 
Pactul pentru Stabilitate şi Creştere (SGC în engl.) a devenit mai flexibil. 
Necesitatea ei a fost lecţia grea a crizei financiare din 2008-2009 şi a crizei 
datoriilor din 2011-2012. Ţintele importante pentru finanţele publice ale 
clauzei de deficit de 3% din PIB şi ale clauzei de îndatorare de 60% au de-
venit mai puţin limitative. 
 
Noua Comisie von der Leyen i-a surprins pe mulţi prin anunţarea unui 
plan de acţiune pe Pilonul Social. Se anunţă şi o discuţie privind reforma 
PSC, permiţând în viitor probabil mai multe investiţii publice finanţate 
prin datorii. 
 
Această guvernanţă macroeconomică este în discuţie, sau să o numim, 
în curs de reformă (deşi a fost reformată de multe ori în ultimii 25 de ani). 
Monitorizarea actuală devenea prea complexă, dar în acelaşi timp, în prin-
cipiu, nu doreşte să interfereze cu politicile naţionale de cheltuieli publice. 
Preocuparea era legată de deficitul public şi datoria publică. O mare în-
grijorare în timpul şi după cele două crize anterioare, şi mai ales după 
criza datoriilor, a fost că monitorizarea nu a prevenit efectele prociclice, 
în loc să îmbunătăţească stabilizarea macroeconomică. Prezentele pro-
puneri de reformare a Consiliului Fiscal European17 sunt menţinerea ţintei 
de îndatorare ca o dimensiune importantă a sustenabilităţii şi concentra-
rea în continuare pe creşterea netă a cheltuielilor (cheltuieli mai mari 
minus venituri crescute). Aceasta implică, în mod corect, că guvernanţa 
macroeconomică nu va defini care ar trebui să fie nivelul cheltuielilor so-
ciale, ci că ar trebui să fie finanţate corespunzător. Această monitorizare 
şi guvernanţă macroeconomică nu ar trebui să intre în conflict cu progre-
sul social. Dacă ţările doresc să-şi îmbunătăţească nivelul de protecţie so-
cială sau doresc să convergă către un nivel superior de protecţie socială, 
acest lucru nu este în conflict cu guvernanţa economică. O datorie publică 
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scăzută contribuie chiar şi la sustenabilitatea pensiilor publice şi a altor 
sisteme de protecţie socială. Problema este poate mai mult că în multe 
ţări nu am putut să ne dăm seama în ultimele două decenii, deşi am fi 
beneficiat de ea în următoarele două decenii. 
 
Acest lucru ar trebui să ne reamintească clar că Europa Socială nu este în 
primul rând o responsabilitate europeană, ci mult mai mult, prin definiţie, 
o responsabilitate naţională, din cauza subsidiarităţii sacrosante. Ceea ce 
reiese din comparaţiile între ţări este însă că şi într-un indicator foarte 
simplu al nivelului de cheltuieli pentru protecţia socială, convergenţa so-
cială este în urmă. Cei care cheltuiesc mai puţin pentru protecţie socială 
nu converg suficient de repede către cei care cheltuiesc mai mult. Uneori, 
ţările cheltuiesc relativ mai mult pentru pensii, dar apoi cu preţul cheltu-
ielilor pentru sănătate şi îngrijire pe termen lung. Dar asta este la discreţia 
lor. Depinde de factorii de decizie naţionali să corecteze acest lucru, dacă 
este necesar. Dar disponibilitatea de a o finanţa este şi o responsabilitate 
naţională. 
 
În studiul nostru timpuriu privind relaţia dintre integrarea economică 
(UEM) şi protecţia socială am subliniat importanţa sistemelor naţionale 
de redistribuire şi convergenţă (Pacolet, Gos, O’Shea, 1993). Am menţio-
nat-o în prima noastră evaluare pentru EZA a EPSR şi în următoarea Carte 
albă privind viitorul Europei (1 martie 2017), unde Comisia a menţionat 
cinci drumuri alternative pentru a merge mai departe (a se vedea mai 
sus). Am menţionat mai sus o a şasea modalitate de a merge mai departe 
„pe deplin angajaţi la nivel european şi naţional”. Asta pare să se întâmple. 
În ceea ce priveşte finanţele publice, în special această cheltuială naţio-
nală pentru protecţie socială şi disponibilitatea de a o finanţa este în joc. 
Este împărţirea responsabilităţilor între nivelul european şi cel naţional. 
Această simbioză de iniţiative la nivel european şi naţional este amenin-
ţarea Ariadnei pe care o prezentăm prin structura acestui raport. 
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4.2 Semestrul European: reconcilierea 
guvernanţei economice şi sociale europene 

 
   
Semestrul European a fost înfiinţat în 2010 ca un cadru pentru coordo-
narea politicilor economice în întreaga Uniune Europeană. Oferă statelor 
membre orientări la nivelul întregii UE şi ale ţării cu privire la reformele 
prioritare şi permite să discute planurile lor economice şi bugetare, pre-
cum şi să urmărească progresul acestora în anumite momente ale anului 
(Comisia Europeană, 2014b). 
 
Monitorizarea anuală a dezechilibrelor macroeconomice vizează indica-
tori majori precum ocuparea forţei de muncă, creşterea economică, echi-
librul intern şi extern, şi în special situaţia finanţelor publice şi a datoriei 
publice (Semestrul European 2019). 
 
Îmbătrânirea populaţiei este în centrul acestor finanţe publice, dar nu 
este clar ce se înţelege prin sustenabilitate. Pentru a garanta pensii adec-
vate, şi cu un număr tot mai mare de persoane în vârstă, cheltuielile pen-
tru pensii trebuie să crească. Acelaşi lucru este valabil şi pentru îngrijirea 
sănătăţii şi îngrijirea pe termen lung. Sustenabilitatea finanţării publice 
în viitor nu poate fi garantată, decât cu dorinţa sporită a populaţiei şi a 
politicienilor de a creşte impozitele şi contribuţiile, pentru a răspunde 
acestor nevoi. De asemenea, acolo TINA are relevanţă, nu există alterna-
tivă, decât dacă creştem şi mai mult vârsta legală de pensionare. 
 
Un exemplu pentru Belgia. Această ţară a primit de ani de zile recoman-
darea specifică ţării de a reforma pensiile ulterioare, legând pe viitor vâr-
sta legală de pensionare de speranţa de viaţă. Pentru îngrijirea pe termen 
lung, recomandarea specifică ţării a fost următoarea: cheltuielile sunt re-
lativ mari şi că perspectiva unei creşteri suplimentare era problematică. 
Dar la ce se poate aştepta? O mare parte a acestor cheltuieli o reprezintă 
costul îngrijirii persoanelor vârstnice dependente, din ce în ce mai mult 
în vârstă de aproximativ 80 de ani. Numărul celor din această categorie 
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de vârstă se va dubla în deceniile următoare. Chiar dacă dorim să oferim 
acelaşi nivel de protecţie, cheltuielile vor creşte. Dacă dorim să îmbună-
tăţim nivelul de protecţie (de exemplu, mai mult serviciu, mai mult per-
sonal), acesta va trebui să crească şi mai mult. Şi dacă vrem să 
îmbunătăţim finanţarea publică a acestui serviciu, să garantăm o protec-
ţie socială reală, prin reducerea coplăţilor din buzunar, va trebui chiar să 
crească în continuare. Pentru o regiune precum Flandra, cu un nivel deja 
mai ridicat al cheltuielilor pentru îngrijirea pe termen lung decât media 
belgiană, administraţia de îngrijire a persoanelor cu handicap (VAPH) şi 
organizaţia profesională pentru furnizorii de îngrijire a persoanelor vâr-
stnice, au fost lansate aproape înainte de alegerile din mai 2019. … că 
acele cheltuieli trebuiau … să fie dublate, aproape peste noapte, şi cu si-
guranţă în legislatura viitoare până în 2024. Care este atunci sensul „sus-
tenabilităţii”? Nu există nicio alternativă decât creşterea impozitelor şi 
contribuţiilor pentru a finanţa acele mari aşteptări. 
 
 

4.3 Schimbarea consensului privind statul 
bunăstării şi politica fiscală 

 
Citind cele mai recente opinii ale think tank-urilor, există o acceptare din 
ce în ce mai mare a nevoii reformării impozitării către o impozitare mai 
echitabilă şi mai exhaustivă a tuturor veniturilor la tarife relativ corecte, 
care implică tarife progresive, în toate ţările pentru toate sursele de venit 
şi că noi ar trebui să consolidăm lupta împotriva fraudei şi evaziunii fis-
cale. 
 
Europa şi-a instalat un organism independent pentru a evalua impactul 
orientărilor sale fiscale. A fost instalat un „consiliu fiscal european”. Acest 
nou consiliu consultativ independent în domeniul finanţelor publice arată 
cum politica bugetară de după criza din 2011-2012, caracterizată de aus-
teritate şi consolidare fiscală, a dus la o politică bugetară prociclică. Abia 
după 2015 -2017 acest lucru s-a schimbat într-o politică expansionistă 
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care a continuat în perioada următoare, 2018-2020. Perioada în care co-
misia Juncker a menţionat ca una dintre realizările lor, făcând SGP mai 
flexibil. 
 
Dar şi think tank-uri precum Bruegel şi Institutul Jacques Delors din Paris 
contribuie la schimbarea consensului şi a doctrinei. 
 
Grupul de reflecţie non-partizan Bruegel oferă dovezi că statul bunăstării 
nu poate fi menţinut atunci când responsabilitatea fiscală nu este pre-
luată. „Mai curajos, mai verde şi mai echitabil” este titlul setului de me-
morandumuri pentru noua conducere a UE oferită de think tank-ul 
Bruegel. 
 
Într-un memorandum „Comisarului responsabil pentru impozitare şi uni-
unea vamală”, A. Bénassy-Quéré (2019, p. 4) arată cum ratele de impozi-
tare legale de vârf din UE15 scad în perioada 1995-2019. De asemenea, 
cota maximă legală a impozitului pe profit a scăzut, în timp ce TVA-ul stan-
dard (taxa pe valoarea adăugată) a crescut oarecum. Acest lucru ar putea 
implica o uşoară schimbare a mixului de finanţare publică, dar mai ales 
riscă să reducă veniturile totale, ceea ce face mai dificilă progresul social 
ulterior sau riscă să ajungă la finanţarea prin datorii. Totuşi, PSC subli-
niază echilibrul bugetar, evitând finanţarea prin datorii, ceea ce pune sub 
presiune partea cheltuielilor. Studiul dezvăluie totuşi şi diferenţe uriaşe 
între ţările acestor rate de impozitare. Când, de exemplu, cele mai mari 
rate ale impozitului pe venitul personal în 2019 diferă de aproape 60% în 
Suedia şi Danemarca, peste 50% în ţări precum Belgia şi Ţările de Jos, dar 
şi în ţări mediteraneene precum Grecia şi Portugalia, nu vă puteţi aştepta 
la acelaşi nivel de protecţie socială în ţări precum Bulgaria şi România în 
care cea mai mare rată a impozitului pe venitul personal a fost de doar 
10% (A. Bénassy-Quéré, 2019, p. 7) 
 
Comisarului responsabil cu afacerile economice, i s-a sugerat că „Diver-
genţa economică ar putea duce la nemulţumire, alimentând voturile pen-
tru partidele politice neobişnuite, care uneori contestă principiile 
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fundamentale ale UE.” (Darvas, Z., T. Wieser şi S. Zenios, 2019). În cel puţin 
două memorandumuri apare teama că lipsa crescută de convergenţă are 
ca rezultat creşterea instabilităţii politice şi votul pentru partidele popu-
liste, care contestă principiile de bază pentru UE. Pentru a evita acest pe-
ricol, se pledează pentru un sistem fiscal mai eficient, dar şi echitabil, care 
să pună capăt spiralei evaziunii fiscale, precum şi pericolului neimpozitării 
avuţiei în creştere. Cetăţeanul european era deja în favoarea unei impo-
zitări echitabile, aşa cum este ilustrat într-un Eurobarometru din 2016. 
Încă este cazul. Prima măsură susţinută de Eurobarometrul 2019 pentru 
a asigura „securitatea economică” este lupta împotriva fraudei. Impozitele 
echitabile necesită mai multă cooperare europeană, dar şi mai multă res-
ponsabilitate naţională. Un exemplu este diferenţa uriaşă dintre ratele de 
impozitare de top pentru impozitele pe venitul personal, care în unele ţări 
sunt peste 50%, în timp ce în altele este de doar 10%. Cererea de solida-
ritate la nivelul UE, atunci când cei bogaţi nu sunt impozitaţi în propria lor 
ţară, este greu de explicat. 
 
Memorandumul Bruegel către noua Comisie ne dezamăgeşte, deoarece 
nu există un capitol special pentru comisarul pentru afaceri sociale, dar 
în introducerea generală a memoriului pentru preşedinţii Comisiei Euro-
pene, Consiliului şi Parlamentului se sugerează: „Îndrumaţi factorii de de-
cizie europeni cu privire la utilizarea unei politici fiscale proactive, 
reformarea guvernanţei zonei euro şi abordarea fraudei şi evaziunii fis-
cale.” (Demertzis,M. , Sapir, A. şi Wolff, G. , 3 septembrie 2019, p. 10). Şi 
mai departe: „Ar trebui să alocaţi un capital politic semnificativ pentru 
combaterea evaziunii şi fraudei fiscale şi să susţineţi o distribuţie mai echi-
tabilă a poverii fiscale. Politicile sociale şi fiscale sunt politici naţionale, 
dar piaţa unică facilitează reducerea impozitării efective pentru compa-
niile mari şi persoanele bogate. O povară fiscală în creştere asupra clasei 
de mijloc muncitoare este incompatibilă cu promisiunile economiei so-
ciale de piaţă a Europei. Strategia de creştere a UE ar trebui, de asemenea, 
să se bazeze pe instrumente utile ale UE, cum ar fi Fondul social european 
şi Pilonul european al drepturilor sociale.” (Demertzis, M., Sapir, A. şi 
Wolff, G., 3 septembrie 2019, p. 22). 
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De asemenea, Institutul Jacques Delors din Paris contribuie la această 
schimbare de consens. „Noblesse oblige”. Fernandes S. (2019) evidenţiază 
diferenţele uriaşe dintre şomajul în rândul tinerilor din statele membre 
UE, şi o uşoară creştere a inegalităţii (măsurată prin coeficientul GINI) în 
mai multe state membre. Ea avertizează că acest lucru ar putea duce la 
„ascensiunea populismului şi a protestului social” (p. 9), care necesită o 
traducere a Pilonului european al drepturilor sociale într-un plan real de 
acţiune socială pentru Comisia von der Leyen, inclusiv realismul că 
aceasta ar putea să nu fie alegerea tuturor statelor membre, astfel încât 
„integrarea socială diferenţiată” ar putea fi acceptabilă. Pentru un astfel 
de plan de acţiune comun sunt propuse cinci principii principale, i) relan-
sarea „maşinii de convergenţă” europeane; ii) investirea în capitalul uman 
şi combaterea inegalităţilor; iii) asigurarea unei tranziţii echitabile către o 
economie digitală şi cu emisii reduse de carbon; iv) eforturile pentru mai 
multă echitate socială şi justiţie fiscală şi v) asigurarea mobilităţii echita-
bile a lucrătorilor. 
 
Unele dintre aceste priorităţi sugerate sunt deja bine acoperite de pilonul 
social şi de iniţiativele conexe. Altele, cum ar fi tranziţia către o economie 
cu emisii scăzute de carbon, sunt „noi” provocări suplimentare. Unele au 
nevoie de aplicare suplimentară, şi anume strategia de convergenţă. 
Există foarte multe asemănări între iniţiativele menţionate de think tank-
ul Jacques Delors şi think tank-ul Bruegel, cum ar fi, de exemplu, comba-
terea evaziunii fiscale şi a fraudei, convergenţa politicii fiscale corporative, 
utilizarea mai eficientă a finanţării europene, crearea unui Sistem euro-
pean de (re)asigurare pentru şomaj pentru ţările din zona euro, standar-
dul comun pentru salariul minim (Fernandes, 2019). 
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4.4 Statul bunăstării ca sistem redistributiv 
durabil … necesar pentru coeziunea socială 

 
 
Un raport recent al Comisiei Europene a concluzionat că importanţa aces-
tei dimensiuni sociale, în mare măsură redistributivă, se confruntă cu ine-
galităţile tot mai mari care apar. Studiul concluzionează că economiile din 
ce în ce mai bogate se confruntă, de asemenea, cu o inegalitate în creş-
tere în veniturile primare, dar şi că cresc nivelul cheltuielilor sociale pentru 
a compensa această inegalitate în creştere. Şi au succes în a face acest 
lucru. Inegalitatea veniturilor de pe piaţă era în creştere, dar după bene-
ficiile sociale, aceasta a rămas stabilă în UE (Larch & Mohl, 2019). 
 
„Arătăm cum, de la sfârşitul anilor 1990, redistribuţia a atenuat într-o mare 
măsură efectul rezultatelor din ce în ce mai inegale pe piaţă: … dispersia ve-
nitului disponibil a fost în mare măsură stabilizată datorită programelor de 
impozitare şi transfer în creştere ale guvernului. Extinderea redistribuţiei a 
fost susţinută de un progres semnificativ în nivelul de trai. Există o tendinţă 
clară ca oamenii să voteze pentru programele de protecţie socială în creştere, 
pe măsură ce venitul pe cap de locuitor creşte. 
 
Dar autorii au concluzionat şi: „Dincolo de episoadele de criză, analiza noas-
tră indică faptul că o redistribuire mai mare tinde să meargă împreună cu 
surplusuri guvernamentale mai mici sau deficite guvernamentale mai mari. 
Deşi cauzalitatea subiacentă nu este complet clară, această constatare poate 
să nu prezinte bine pentru viitor. Dacă inegalitatea veniturilor de pe piaţă ar 
creşte în continuare sau ar rămâne la nivelurile înalte actuale, atenuarea im-
pactului acesteia asupra venitului disponibil prin redistribuţie ar putea con-
frunta factorii de decizie politică cu provocări economice severe” (Larch & 
Mohl, 2019, p. 22). 
 
Acesta confirmă importanţa discutată mai sus a politicilor fiscale pentru 
o finanţare în mod adecvat a acelor părţi ale pilonului social care sunt le-
gate de protecţie socială, iar acele responsabilităţi sunt la nivel naţional. 
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Într-un studiu publicat chiar de Comisia Europeană, a fost evidenţiată fun-
cţia redistributivă a statului bunăstării, dar şi că, cu cât economiile devin 
mai bogate, cu atât mai mulţi oameni o vor vota. 
 
Să adăugăm două provocări suplimentare la această problemă. Necesi-
tatea creşterii cheltuielilor sociale va fi declanşată şi de îmbătrânirea po-
pulaţiei, ceea ce presupune bugete mai mari pentru pensii, asistenţă 
medicală şi îngrijire pe termen lung. Şi, în sfârşit, există o pondere stabi-
lizatoare a veniturilor salariale în PIB, ceea ce face mai dificilă extinderea 
finanţării bazate doar pe contribuţiile sociale la muncă. 
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5 CONVINGEREA POLITICĂ: VALORILE 
EUROPENE ŞI VOTUL  

 
A existat o preocupare din ce în ce mai mare, şi nu numai în rândul aca-
demicienilor, ci şi din punct de vedere politic, cu privire la erodarea încre-
derii în valorile şi instituţiile europene, în special în ajunul alegerilor 
europene din 2019. 
 
Progres economic şi social în continuare, aceasta este dorinţa cetăţenilor. 
Brexitul a fost un punct culminant al neîncrederii faţă de proiectul european 
(Fetzer, T., 2019). A fost, de asemenea, o neîncredere faţă de dimensiunea 
socială a Europei. Oamenii de rând au votat mult mai puţin pentru a ră-
mâne în UE, deoarece se temeau pentru protecţia socială (Piketty, 2019). 
 
Nu a fost primul şi probabil nici ultimul moment de neîncredere faţă de 
Europa. Un semnal important a fost în 2004 când propunerea de Consti-
tuţie europeană a fost respinsă cu un referendum în Franţa şi în Olanda, 
astfel încât ratificarea constituţiei a încetat. A fost înlocuit de Tratatul de 
la Lisabona. 
 
T. Chopin (2019) descrie evoluţia politică periculoasă a neîncrederii în in-
stituţiile tradiţionale. El citează un sondaj PEW despre cum nemulţumirea 
faţă de modul în care funcţionează democraţia a crescut în multe ţări şi 
din UE, printre altele Germania, Ţările de Jos, Suedia; rămâne ridicat în 
Grecia şi Italia, de asemenea în Polonia şi Austria, dar a fost în scădere în 
anul de observaţie (2018 faţă de 2017) în Franţa. Faptul că „gilets jaunes” 
şi-au început acţiunea în 2018 ilustrează faptul că situaţia se poate 
schimba rapid, la fel ca majorităţile politice. Din nou, sunt indicate o serie 
de evoluţii în care este în joc neîncrederea în aşa-numita „democraţie li-
berală”. Documentul de poziţie spune că chiar şi la 30 de ani de la căderea 
Zidului Berlinului, diviziunea Est-Vest reapare în jurul valorilor, probabil 
din cauza unui curs istoric diferit după cel de-al doilea război mondial. 
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Teama de creşterea populismului este prezentă şi la academicieni renu-
miţi precum Barry Eichengreen şi Thomas Piketty. Îi cităm în continuare 
pentru că nu numai că ne avertizează, în ciuda faptului că alegerile din 
2019 au oferit o oarecare uşurare, ci oferă şi remedii: asumarea respon-
sabilităţilor Pilonulului european al drepturilor sociale la nivel european, 
dar şi naţional şi probabil la ambele niveluri. Este opţiunea noastră pre-
ferată pentru viitorul Europei (a se vedea mai sus) şi este, de asemenea, 
modul în care este conceput Pilonul european al drepturilor sociale. Nu 
există nicio contradicţie între responsabilităţile europene şi „devoluţia” 
naţională. Aceasta este chintesenţa „subsidiarităţii” 18. 
 
Diferenţa dintre ţări este menţionată de B. Eichengreen. Autorul subli-
niază necesitatea de a evita această dezbinare şi erodarea în continuare 
a democraţiei prin întărirea ambiţiei educaţionale şi culturale de a deţine 
aceste principii, de a fi mândri şi ataşaţi de ele, dar şi de a lua măsuri ju-
ridice dacă este necesar. Important pentru autor este că această neîncre-
dere în instituţii poate duce la neglijarea statului de drept. Pentru a evita 
acest lucru, Europa ar trebui să-şi folosească puterea de a adăuga con-
diţionalităţi la utilizarea fondurilor structurale, printre altele în cadrul ne-
gocierilor privind cadrul financiar multianual, şi de a consolida lupta 
împotriva fraudei şi corupţiei, printre altele prin consolidarea OLAF sau a 
Parchetului European (B. Eichengreen, 2018). 
 
Barry Eichengreen afirmă în continuare: „Atunci când răspândirile între ţări 
sunt mici, dar preferinţele naţionale diferă, cea mai bună abordare este să 
lăsaţi luarea deciziilor la nivel de ţară”. Pentru politica fiscală, deci, reforma 
potrivită este mai puţin Europa, nu mai mult. Parlamentele naţionale şi ale-
gătorii lor ar trebui să aibă voie să aleagă politicile fiscale preferate. Argu-
mentele din care politicienii populişti fac fân -…- vor fi apoi în afara mesei. … 
Dar asta înseamnă doar că există condiţii prealabile pentru repatrierea poli-
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O’Shea (1996), ’The European principles of subsidiarity and Christian social doctrine’ în prima noastră 
conferinţă cu sprijinul EZA pe tema „Protecţia socială şi Uniunea Economică şi Monetară Europeană“.



ticii fiscale” (printre altele în sferturi de politică precum uniunea bancară, 
politica de migraţie) (B. Eichengreen, 2018, p. 169). 
 
O nevoie similară de reformare a politicilor fiscale, prin combaterea ine-
galităţii tot mai mari între ţări şi în interiorul ţărilor, poate fi citită în Piketty 
(2019): „Si l’on ne transforme pas profondément le système économique 
actuel pour le rendre moins inégalitaire, plus equitable. et plus durable, 
aussi bien entre pays qu’à l’intérieur des pays, alors le «populisme» xé-
nophobe et ses possibles success electoraux à venir pot foarte vite amor-
cer le mouvement de destruction de la mondialisation hyper-capitaliste 
et digitale des années 1990- 2020.‘ 
 
În ajunul alegerilor europene din 2019 a existat o teamă uriaşă pentru o 
popularitate sporită a partidelor populiste, printre altele şi din cauza pre-
zenţei mai scăzute la vot. Teama înainte de alegerile europene din 2019 
de creştere a populismului şi a sentimentului anti-european nu s-a mate-
rializat. A ieşit mai bine decât se aştepta. Deşi la alegerile din 2009 
(42,97%) şi 2014 (42,61%) s-a înregistrat o prezenţă în scădere (prezenta-
rea cetăţeanului în secţia de vot), 2019 a arătat totuşi un nivel substanţial 
ridicat de prezenţă (50,62%); cel mai înalt nivel din 2004 (45,47%)19. Dar 
dacă luaţi o perspectivă mai lungă, aceasta este încă sub prezenţa la vot 
în multe dintre vechile state membre (a se vedea figura 5.1). Există o con-
tradicţie între dorinţa de a adera la UE şi participarea la procesul demo-
cratic al alegerilor pentru Parlamentul European. 
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https://graphics.france24.com/results-european-elections-2019/


Figura 5.1 Prezenţa la vot la alegerile pentru Parlamentul 
European 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În ceea ce priveşte sprijinul pentru proiectul european, Eurobarometrul 
dezvăluie un sprijin tot mai mare. Sondajul post-electoral Eurobarometru 
al Parlamentului European din 201920 a relevat că, în iunie 2019, aproxi-
mativ 68% dintre respondenţi considerau că, luând totul în echilibru, ţara 
lor a beneficiat de a fi membră a UE, venind de la un minim în 2011 de 
52% şi începând de la 58% în 2007. După alegeri în nu mai puţin de 17 
ţări, mai mulţi respondenţi au considerat că ţara lor beneficiază. Cea mai 
mare încredere în beneficiul UE a fost în Lituania, Irlanda şi Estonia. Cea 
mai scăzută a fost în Marea Britanie, Bulgaria şi în cele din urmă Italia, cu 
doar 42%. Reacţia lui Jean-Claude Juncker într-un interviu într-un ziar fla-
mand a fost: „Nu am reuşit să fac Europa populară. În ciuda faptului că re-
centul Eurobarometru spune contrariul. Dar nu cred acel Eurobarometru.“21 
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20   Parlamentul European, Eurobarometru, Rezultatele sondajului de opinie post-electoral privind ale-
gerile pentru Parlamentul European  2019 

21   Jean-Claude Juncker, De Tijd, 14 septembrie 2019 
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Aşteptările privind rolul uniunii europene şi proiectul său de economie 
socială de piaţă sunt substanţiale, aşa cum pot fi monitorizate în mai 
multe Eurobarometre. Viitorul comun pe care îl amintim în concluziile 
noastre este o cale comună de progres economic şi social, care nu este 
doar dorinţa cetăţenilor, ci şi aşteptarea lor. Cel mai recent Eurobarome-
tru confirmă că peste opt din zece respondenţi sunt de acord că „o eco-
nomie de piaţă liberă ar trebui să funcţioneze cu un nivel ridicat de 
protecţie socială” (85%, +2 puncte procentuale din 2017)”. Şi aproape şase 
din zece respondenţi consideră că „standardele de trai comparabile” ar fi 
una dintre cele mai utile două politici pentru viitorul Europei (57%, +5 
puncte procentuale din 2017) 22. 
 
Monitorizarea acestei convergenţe economice şi informarea populaţiei 
europene despre modul în care Pilonul European al Drepturilor Sociale 
contribuie la convergenţa socială ascendentă este calea de urmat. Jean-
Claude Juncker a declarat într-un interviu la final de mandat: „Problema 
Europei este că nu ne cunoaştem suficient unul pe celălalt”. ( Jean-Claude 
Juncker, fostul preşedinte al Comisiei Europene,  – interviu în Der Spiegel 
International, 1/11/2019). Cunoaşterea mai bună poate contribui la co-
eziunea socială. Apropo, EZA contribuie „prin excelenţă” la aceasta prin 
organizarea de seminarii care reunesc oameni din diferite state membre. 
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6 CONCLUZIE: CALEA GENERALĂ 
PENTRU CREŞTEREA POZITIVĂ A 
PROGRESULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL 
ESTE PROPRIA NOASTRĂ 
RESPONSABILITATE COPLEŞITOARE  

 
 
O cale de creştere generală pozitivă a progresului economic şi social la 
care ne aşteptam în primul nostru raport privind Pilonul european al 
drepturilor sociale – Quo Vadis?, a fost consolidată de ceea ce am putut 
observa în acest raport. Mai mult decât se aşteptau unii, pilonul social va 
fi pus în practică printr-un plan de acţiune ambiguu şi va deveni punct de 
referinţă în multe iniţiative. Noţiunea de economie socială de piaţă a de-
venit general acceptată şi au devenit numeroase vocile sau revendicările 
pentru taxe echitabile şi lupta împotriva fraudei şi evaziunii fiscale. 
 
Această cale comună de dezvoltare a fost identificată şi la nivel european 
de A. Atkinson (2015) şi citată în primul nostru raport, cu trepte consecu-
tive ale mai multor iniţiative europene, aşa cum este ilustrată şi în crono-
logia din anexa 1. Această tendinţă este continuată, aşa cum este ilustrată 
într-un mod stilizat în Figura 6.1 şi, aşa cum am demonstrat într-un sfert 
de secol, prin monitorizarea „Stării statului bunăstării” pentru EZA. 
Această cale comună de creştere este de cele mai multe ori observabilă, 
în ciuda faptului că societăţile noastre europene se poticneau uneori de 
la criză la criză. Sau poate pentru că acele crize au fost şi un stimulent 
pentru a convinge Europa cum să meargă mai departe. Există o tendinţă 
pozitivă, întreruptă poate în anumite momente de alte priorităţi, creând 
mişcări în sus şi în jos, dar continuându-şi drumul general. 
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Figura 6.1 O cale europeană comună de progres economic şi social 
la nivel naţional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa adaptată după Pacolet, Bouten, Lanoye, Versieck, 1999 
   
Folosim acest profil stilizat de observaţii comune privind extinderea ulte-
rioară la acel moment a protecţiei sociale pentru vârstnici (Pacolet, Bou-
ten, Lanoye, Versieck, 1999). Acest lucru poate fi generalizat la dezvoltarea 
totală a „stării statelor bunăstării”. Economiile UE înregistrează, poate cu 
o viteză diferită, dar de multe ori convergând între ele, progrese econo-
mice suplimentare, iar acest aspect merge mână în mână cu creşterea 
protecţiei sociale. Aceasta este şi observaţia din studiile publicate chiar 
de Comisia Europeană: „Arătăm cum, de la sfârşitul anilor 1990, redistribuţia 
a atenuat în mare măsură efectul rezultatelor din ce în ce mai inegale pe 
piaţă: … dispersia venitului disponibil a fost în mare măsură stabilizată dato-
rită programelor guvernamentale de taxe şi transferuri în creştere. Extinderea 
redistribuţiei a fost susţinută de un progres semnificativ în nivelul de trai. 
Există o tendinţă clară ca oamenii să voteze pentru programele de asistenţă 
socială în creştere, pe măsură ce venitul pe cap de locuitor creşte.“ (Larch & 
Mohl, 2019, p. 22). Este ceea ce numim „dorinţa poporului de progres so-
cial în continuare”. 
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Primul nostru raport EZA privind Pilonul Social European l-a descris drept 
o ambiţie copleşitoare a factorilor de decizie europeni pentru o Europă 
socială. A creat, de asemenea, aşteptări copleşitoare. În acelaşi timp, in-
vita toate părţile interesate şi în special autorităţile naţionale să îşi asume 
responsabilitatea. 
 
Am menţionat teama pe care unii şi-au formulat-o: dacă Europa va fi vreo-
dată capabilă să furnizeze răspunsuri la aceste aşteptări. „Furnizare” este 
cuvântul pe care l-am folosit pentru acest raport. 
 
Pilonul social este definit ca o responsabilitate comună a instituţiilor eu-
ropene, a factorilor de decizie naţionali, a partenerilor sociali şi a societăţii 
civice. Comisia Europeană a considerat că este responsabil să pună în 
practică EPSR. Responsabilitatea rămasă este în celelalte mâini. O respon-
sabilitate politică copleşitoare combinată (europeană şi naţională), noua 
ameninţare a Ariadnei prin acest raport. 
 
Introducerea Pilonului european al drepturilor sociale a fost o reafirmare 
a modelului european, o veritabilă economie socială de piaţă. „Marile aş-
teptări” care s-au creat, şi continuă să fie create, s-au materializat deja, 
dar riscă să se confrunte permanent şi cu schimbări către austeritate ne-
justificată, printre altele în sistemul de pensii. Studiile proprii ale Comisiei 
Europene ilustrează modul în care statul bunăstării în creştere a compen-
sat cu succes nevoia tot mai mare de redistribuire, dar implică şi un risc 
„de a merge împreună cu excedente guvernamentale mai mici sau deficite gu-
vernamentale mai mari. …, această constatare s-ar putea să nu fie o bună 
previziune pentru viitor … [şi] ar putea confrunta factorii de decizie politică 
cu provocări economice grave” (Larch & Mohl, 2019). 
 
Rolul organizaţiilor sociale, ca EZA şi organizaţiilor sale membre, este 
menţinerea acestui impuls pentru progresul social suplimentar, garan-
tând dorinţa politică şi societală de a plăti pentru el. Este nevoie de vigi-
lenţa lor. 
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Ascultând opiniile şi ambiţiile populaţiei europene, printre altele, în Eu-
robarometrul CE, ar trebui să ne dăm seama că economia socială de piaţă 
este o „economie pentru oameni (de rând)”. Factorii de decizie ar trebui 
să continue să asculte mai bine nevoile acelor oameni de rând. Este res-
ponsabilitatea politică a mişcărilor sociale puternice şi a partidelor lor po-
litice, la nivel european şi naţional. 
 
Era nevoie ca aceştia să poată fi inspiraţi ascultând cântece populare pre-
cum „Love of the common people” (Neil Young, 1984). Pentru că şi acesta 
ar trebui să fie ambiţia. 
 
 
 
ANEXA 1: EUROPA SOCIALĂ: O CRONOLOGIE 
 
Figura a1.1 Cronologia Europei Sociale 
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