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REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI

1. INTRODUCERE

În comunicarea sa intitulată O agendă pentru cetățeni: – rezultate pentru Europa1, Comisia a 
arătat că Uniunea Europeană trebuie să analizeze schimbările radicale care au loc în 
societățile noastre și să pună la punct răspunsuri durabile la toate nivelurile dacă dorește să 
înfrunte provocările cu care se confruntă economiile și societățile europene. Pe această bază, 
Comisia a inițiat o analiză cuprinzătoare a realităților sociale din Europa2 pentru a determina 
schimbările majore care au loc în domeniile ocupării forței de muncă, structurii familiale, 
stilurilor de viață și structurilor tradiționale de asistență și care reflectă presiunile sporite ale 
modificărilor demografice.

Pentru a valorifica rezultatele acestei consultări ample, întrebarea crucială care necesită acum 
un răspuns este dacă abordările existente oferă răspunsuri corespunzătoare noilor provocări.
Comunicarea Oportunități, acces și solidaritate: către o nouă viziune socială pentru Europa 
secolului XXI3 reprezintă răspunsul inițial al Comisiei la noile provocări apărute în urma 
rezultatelor consultării asupra realității sociale europene. Comunicarea din noiembrie asupra 
noii viziuni sociale stă de asemenea mărturie pregătirii de către Comisie a unei noi agende 
sociale pentru jumătatea anului 2008 – ceea ce constituie subiectul acestei evaluări de impact 
– în scopul de a contribui la producerea de rezultate concrete pentru cetățenii europeni.

Dată fiind natura în principal politică a acestei inițiative, prezenta evaluare de impact este 
proporțională cu scopul ales. Astfel, aceasta nu pretinde să măsoare impactul în mod precis, ci 
se limitează la o analiză calitativă generală a impactului probabil. Această evaluare de impact 
are în vedere și observațiile Comitetului pentru evaluări de impact din cadrul Comisiei.

2. CONTEXT

Unul dintre punctele de pornire pentru agenda socială reînnoită îl constituie agenda socială 
pentru 2005-10 adoptată de către Comisie în 20054. Comisia a executat până acum toate 
acțiunile planificate în cadrul agendei sociale 2005-2010. În plus, o consultare publică asupra 
realității sociale europene a fost lansată în februarie 2007. Valorificând rezultatele inițiale ale 
consultării, comunicarea Oportunități, acces și solidaritate: către o nouă viziune socială 
pentru Europa secolului XXI, adoptată în noiembrie 2007, stabilește o gamă de posibile 
răspunsuri la provocările de tip societal existente în Uniunea Europeană. În urma acestei 
consultări, Comisia a anunțat că va pregăti o agendă socială reînnoită pentru mijlocul anului 
2008. Pe baza a aproximativ 150 de contribuții primite până la mijlocul lunii martie 2008, 
Comisia a publicat un raport de sinteză5. Comisia a acordat atenție și opiniilor celorlalte 

                                               
1 COM (2006) 211.
2 „Realitatea socială europeană, un document consultativ al Biroului Consilierilor de Politică Europeană” 

disponibil la: 
http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/docs/background_document_en.pdf

3 COM (2007) 726.
4 COM (2005) 33.
5 A se vedea http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/index_en.htm#, SEC (2008) 

1896 sau o versiune succintă în anexa 2 la raportul evaluării impactului.
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instituții și organisme europene și ale părților interesate relevante, inclusiv cu prilejul 
Forumului pentru agenda socială organizat între 5-6 mai 20086.

3. DEFINIREA PROBLEMEI

În Comunicarea privind viziunea socială din noiembrie 2007, Comisia a oferit o primă 
imagine de ansamblu a realităților sociale pe baza analizei în curs a realităților sociale.
Aceasta observa că societățile europene suferă schimbări rapide și profunde în sferele 
economică și socială. Aceste schimbări sunt provocate de forțe externe puternice cum ar fi 
globalizarea și schimbările climatice, dar și de forțe interne precum evoluțiile demografice și 
sociale. În consecință:

 Tinerii nu se bucură de cel mai bun început în viață: în ciuda faptului că tinerii din UE se 
bucură în prezent de o pletoră de oportunități, generația tânără de astăzi s-a aflat într-o 
situație deosebit de delicată. În 2005, 19% dintre copii se confruntau cu riscul de sărăcie în 
UE, în comparație cu 16% din totalul populației UE. Prea mulți tineri nu au posibilitatea să 
își dezvolte potențialul deplin, să intre cu succes pe piața muncii și să părăsească școala cu 
o calificare recunoscută. Șomajul în rândul tinerilor rămâne o problemă serioasă.

 Cetățenii nu posedă competențele necesare pentru a se dezvolta profesional în societatea 
bazată pe cunoaștere: deși UE are o poziție bună care îi permite să profite de pe urma 
globalizării, beneficiile globalizării nu sunt distribuite în mod egal, aceasta generând 
temeri. UE trebuie să își sprijine cetățenii prin înzestrarea acestora cu instrumente care să 
le permită adaptarea la realitățile în schimbare, precum și să arate solidaritate cu cei care 
sunt afectați în mod negativ, pentru a asigura că cei mai vulnerabili se bucură de protecție.

 UE nu s-a ridicat la înălțimea provocărilor demografice și la adresa sănătății: ca urmare a 
condițiilor mai bune de sănătate și de lucru, un procent în creștere din europeni se bucură 
în prezent de o viață mai lungă și mai sănătoasă și de o perioadă de pensionare mai lungă și 
mai activă. În ciuda migrației din țările terțe, populația totală a UE va scădea ușor și va fi 
mai îmbătrânită. Ca urmare, asigurarea sustenabilității pensiilor este o provocare crucială 
pentru viitoarele sisteme de protecție socială.

 Excluziunea socială persistă în multe părți ale societăților europene: șansele de reușită în 
viață sunt distribuite inegal în societățile actuale. Accesul efectiv și egal la locuri de 
muncă, învățarea continuă, serviciile sociale și de asistență medicală variază semnificativ 
în UE, cu un procent semnificativ din populația UE confruntându-se cu grave dificultăți în 
obținerea unui nivel decent de viață și în găsirea unui loc de muncă. În 2004, aproximativ 
100 de milioane de europeni au avut venituri mai mici decât venitul mediu european de 
aproximativ 8 000 EUR pe an.

 Discriminarea continuă bazată pe gen și pe alte motive: Europa a făcut progrese 
semnificative de-a lungul anilor în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați. Cu 
toate acestea, inegalități marcante există în continuare pe piața muncii, în reconcilierea 
muncii și vieții private, în protecția socială și excluziunea socială, în sănătate, 
antreprenoriat, procesul de decizie politică și economică, precum și în știință și tehnologie.
În plus, protecția oferită împotriva discriminării în afara domeniului ocupării forței de 

                                               
6 http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/social_agenda/ec_conference_en.html
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muncă, pe bază de invaliditate, vârstă, orientare sexuală și religie sau credințe variază în 
rândul statelor membre.

 UE trebuie să promoveze mai bine dimensiunea socială a globalizării: OIM raportează că, 
în ciuda creșterii economice și a numărului locurilor de muncă, mulți dintre locuitorii 
lumii, în special femei, nu au acces la locuri și condiții de muncă corespunzătoare. 
Aproximativ 487 milioane de lucrători — sau 16,4% din totalitatea lucrătorilor — nu 
câștigă în continuare suficient pentru a depăși, împreună cu familiile lor, pragul de sărăcie 
de 1$ pe zi/persoană. UE ar trebui să continue să adopte măsuri decisive pentru a modifica 
agenda internațională, astfel încât aceasta să ne reflecte propriile interese și valori, inclusiv 
ca parte componentă a „Agendei privind munca decentă”.

 Politicile și instrumentele UE trebuie să fie mobilizate pentru a răspunde noilor realități 
sociale: numeroase politici, altele decât cele privind locurile de muncă și politicile sociale, 
precum politica de mediu, macroeconomică, a pieței interne, politici educaționale sau de 
cercetare au un impact social major. Pentru a răspunde noilor realități sociale, care sunt 
multiple și complexe, trebuie știut dacă este posibilă o intensificare a acțiunilor 
transversale comune la nivelul UE, care să reunească toate politicile relevante și dacă 
instrumentele aflate la dispoziția UE pentru sprijinirea și completarea activităților statelor 
membre ar trebui să fie revizuite.

4. OBIECTIVELE

Pentru a răspunde la definirea problemei, UE ar trebui să aibă în vedere ameliorarea bunăstării 
și calității vieții cetățenilor europeni, respectând în același timp principiul subsidiarității și 
proporționalității prin:

 ameliorarea șanselor pentru o viață mai bună a tinerilor;

 promovarea de noi competențe pentru noi locuri de muncă, dezvoltarea profesională și o 
mai bună ocupare;

 încurajarea unei vieți mai lungi și mai sănătoase;

 combaterea sărăciei și a excluziunii sociale;

 promovarea egalității de șanse și oportunități între femei și bărbați;

 modificarea agendei internaționale în direcția promovării valorilor europene;

 asigurarea combinării adecvate de politici și creșterea eficienței instrumentelor UE.

Obiectivele menționate mai sus sunt pe deplin consecvente cu alte politici și strategii ale UE, 
pe care le sprijină, în special cu Strategia reînnoită de la Lisabona pentru creștere și locuri de 
muncă, strategia pentru dezvoltare durabilă a UE și piața unică.
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5. PRINCIPALELE OPțIUNI STRATEGICE

În conformitate cu Tratatul CE, statele membre UE poartă principala responsabilitate pentru 
modificările de politică necesare pentru a răspunde noilor realități sociale și pentru a îndeplini 
obiectivele corespunzătoare din secțiunea 4. Chestiunea fundamentală este, prin urmare, de a 
ști dacă UE ar trebui să continue să sprijine și să completeze activitățile din statele membre și, 
în caz afirmativ, în ce mod. Evaluarea impactului ia în considerare trei opțiuni:

 Opțiunea 1: „nicio modificare de abordare – nicio modificare de politică”: aceasta 
presupune continuarea aplicării acquis-ului comunitar și considerarea că acquis-ul 
comunitar răspunde deja în mod adecvat noilor realități sociale și că nu ar fi necesare: i) o 
legislație europeană nouă (sau o revizuire a acesteia), ii) o revizuire a instrumentelor 
existente la nivelul UE, iii) o intensificare a acțiunilor comune între politicile UE.

 Opțiunea 2: „nicio modificare de abordare – modificare de politică”; asemănător opțiunii 1, 
Comisia va continua să aplice acquis-ul comunitar existent. Cu toate acestea, prin contrast 
cu opțiunea 1, opțiunea 2 ar considera că acquis-ul comunitar existent nu răspunde în mod 
adecvat noilor realități sociale și ar prezenta o agendă socială revizuită (cuprinzând 
inițiative legislative și nelegislative) care să țină cont de noile realități sociale focalizate 
asupra locurilor de muncă, afacerilor sociale și egalității de șanse. Noi acțiuni în alte 
domenii (cum ar fi educația, sănătatea, societatea informațională și piața internă) care au 
impact social vor fi de asemenea adoptate, dar independent de agenda socială revizuită. 

 Opțiunea 3: „modificare de abordare – modificare de politică”: în mod similar opțiunilor 1 
și 2, Comisia va continua să aplice acquis-ul comunitar existent. Cu toate acestea, în 
contrast cu opțiunea 2, opțiunea 3 ar considera că natura directă a problemelor provocate 
de noile realități sociale necesită mobilizarea tuturor politicilor relevante ale UE într-o 
manieră holistică care va depăși problema locurilor de muncă, afacerilor sociale și egalității 
de șanse, extinzându-se la sănătate, educație, societate informațională, piață internă, politici 
macroeconomice, politici de mediu și externe. Opțiunea 3 ar presupune prezentarea unei 
agende sociale reînnoite care va reuni toate politicile relevante și va profita de potențialul 
atât de nevalorificat dintre acestea, întemeiat pe trei piloni: oportunități, acces și 
solidaritate.

6. COMPARAREA OPțIUNILOR

În cadrul opțiunii 1, acquis-ul și politicile comunitare curente vor fi menținute în forma lor 
actuală, în timp ce luarea în considerare a noilor realități sociale ar fi lăsată în principal în 
sarcina statelor membre. Neadaptarea politicilor UE la noile realități sociale ar putea avea un 
impact negativ în patru domenii (economic, social, de mediu și politic) pe termen mediu și 
lung. UE nu ar mai juca rolul de catalizator pentru schimbare și nu ar reuși să țină cont de 
aspectele în evoluție. Din punctul de vedere al guvernării UE, Comisia nu ar reuși să își 
demonstreze angajamentul de a ameliora bunăstarea cetățenilor europeni, în ciuda așteptărilor 
acestora. Aceasta ar putea submina grav legitimitatea UE.

În cadrul opțiunii 2, Comisia ar prezenta o agendă socială revizuită limitată la domeniile 
ocupării forței de muncă, social și al egalității de șanse. Analiza dimensiunii economice, 
sociale și de mediu a arătat că impactul general s-ar dovedi pozitiv. Deși s-ar considera că UE 
ar răspunde preocupărilor cetățenilor UE, impactul general al acțiunilor UE va fi probabil 
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limitat ca urmare a lipsei lor de amploare (eșecul de a mobiliza alte politici ca răspuns la noile 
realități sociale) și receptivitate (eșecul de a lua în considerare așteptările tuturor cetățenilor).

În cadrul opțiunii 3, UE și-ar mobiliza toate politicile relevante pentru a răspunde noilor 
realități sociale. Aceasta ar permite existența sinergiilor între politicile UE. În plus, acțiunile 
UE ar fi deosebit de cuprinzătoare (ar depăși sfera ocupării forței de muncă, afacerilor sociale 
și egalității de șanse), receptive și consecvente. Nu vor crea un nou proces la nivelul UE. În 
schimb ar sprijini procesele existente, inclusiv Strategia reînnoită de la Lisabona pentru 
creștere și locuri de muncă.

Aceasta ar sprijini activitățile statelor membre și ar respecta principiul subsidiarității și 
proporționalității. În ultimul rând, analiza impactului arată în mod clar că o revizuire a 
instrumentelor existente ar maximiza efectivitatea și eficiența acțiunii UE.

În concluzie, opțiunea 3 („O agendă socială reînnoită pentru oportunități, acces și 
solidaritate”) este opțiunea preferată.

7. VALOARE ADĂUGATĂ șI SUBSIDIARITATE

Statele membre au principala responsabilitate în ceea ce privește modificările de politică 
necesare pentru a răspunde noilor realități sociale. Cu toate acestea, consultarea asupra 
realității sociale europene a confirmat că încrederea cetățenilor în proiectul european depinde 
de existența unor politici sociale credibile la nivel european. Acțiunea din partea UE ar trebui 
să fie condiționată de certitudinea unei valori adăugate, în conformitate cu cerințele de 
subsidiaritate și proporționalitate. 

Însă acest lucru nu împiedică asumarea de către UE a unui rol mai proactiv pentru a acționa ca 
un catalizator al schimbării și pentru a induce, sprijini și orienta reformele necesare. Ca parte 
a agendei sociale reînnoite, Comisia intenționează să prezinte noi inițiative concrete fie 
concomitent cu comunicarea, fie pentru a fi adoptate ulterior. Atunci când va fi cazul, 
Comisia va desfășura evaluări de impact ale inițiativelor specifice în conformitate cu 
orientările Comisiei privind evaluările de impact7. Evaluările de impact individuale vor avea 
în vedere mai în detaliu aspectele privind subsidiaritatea și valoarea adăugată.

Valoarea adăugată a UE constă în principal din:

 stabilirea unor cadre de politică pentru acțiune;

 încurajarea valorilor europene și asigurarea unui mediu echitabil;

 schimbul de experiențe și de bune practici;

 încurajarea acțiunii la nivel local, regional și național;

 sensibilizarea și clădirea unei baze solide de cunoștințe.

                                               
7 SEC(2005) 791.
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8. MONITORIZARE șI EVALUARE

Agenda socială reînnoită pentru „oportunități, acces și solidaritate” nu creează un proces 
distinct. Aceasta sprijină și este strâns legată de procese continue precum Strategia de la 
Lisabona pentru creștere și locuri de muncă, strategia pentru dezvoltare durabilă, piața unică 
și procesele metodei deschise de coordonare în domeniile protecției sociale și incluziunii 
sociale, educației și tineretului. Pentru toate aceste procese, există mecanisme distincte de 
monitorizare, raportare și evaluare. Această situație trebuie să se mențină fără a adăuga un 
mecanism suplimentar de raportare pentru aplicarea agendei sociale reînnoite.

Agenda socială reînnoită este sprijinită de un număr de inițiative legislative și nelegislative, 
având adesea propriile evaluări de impact și mecanisme de monitorizare și evaluare. Prin 
urmare, nu va exista un proces suplimentar de monitorizare și evaluare a inițiativelor 
individuale, deși coerența între acestea va fi asigurată.

În 2010, Comisia va prezenta un raport privind aplicarea agendei sociale reînnoite. Raportul 
ar trebui să includă o evaluare a aplicării noii clauze sociale orizontale din Tratatul de la 
Lisabona. Pe această bază, Comisia va prezenta o comunicare privind revizuirea agendei 
sociale reînnoite pentru oportunități, acces și solidaritate.
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