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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Platforma europeană de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale 
(2011/2052(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 3 alineatul (3), şi 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 9, 148, 160 şi 168,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 
1, 16, 21, 23, 24, 25, 30, 31 şi 341,

– având în vedere Decizia nr. 1098/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
22 octombrie 2008 privind Anul European de Luptă împotriva Sărăciei şi a Excluziunii 
Sociale (2010)2,

– având în vedere concluziile reuniunii Consiliului Ocuparea Forţei de Muncă, Politică 
Socială, Sănătate şi Consumatori din 8 iunie 2010 pe tema: „Echitate şi sănătate în toate 
politicile: solidaritate în domeniul sănătăţii”3,

– având în vedere concluziile reuniunii Consiliului Ocuparea Forţei de Muncă, Politică 
Socială, Sănătate şi Consumatori (EPSCO) din 7 martie 20114,,

– având în vedere Avizul din 15 februarie 2011 al Comitetului pentru protecţie socială 
(CPS) privind Platforma europeană de combatere a sărăciei şi a excluziunii sociale -
Iniţiativă emblematică a strategiei Europa 20205,

– având în vedere Raportul din 10 februarie 2011 al Comitetului pentru protecţie socială 
intitulat „Evaluarea dimensiunii sociale a Strategiei Europa 2020”6,

– având în vedere Avizul Comitetului pentru protecţie socială referitor la „Solidaritatea în 
domeniul sănătăţii: referitor la reducerea inegalităţilor în materie de sănătate în UE”7,

– având în vedere Avizul Comitetului Regiunilor privind Platforma europeană de combatere 
a sărăciei şi a excluziunii sociale8,

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 3 octombrie 2008 referitoare la incluziunea 
                                               
1 JO C 303, 14.12.2007, p. 1.
2 JO L 298, 7.11.2008, p. 20.
3 Consiliul UE, comunicat de presă 10560/10 (Presse 156), cea de-a 3019-a reuniune a Consiliului Ocuparea 
Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Consumatori, Luxemburg, 7 şi 8 iunie 2010.
4 Consiliul UE, comunicat de presă 7360/11 (Presse 52), cea de-a 3073-a reuniune a Consiliului Ocuparea Forţei 
de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Consumatori, Bruxelles, 7 martie 2011.
5 Avizul Comitetului pentru protecţie socială (CPS) destinat Consiliului, Consiliul UE, 6491/11, SOC 124, 15 
februarie 2011.
6 Raportul Comitetului pentru protecţie socială destinat Consiliului, Consiliul UE, 6624/11 ADD 1  SOC 135 
ECOFIN 76 SAN 30, 18 februarie 2011.
7 Avizul Comitetului pentru protecţie socială (CPS) destinat Consiliului, Consiliul UE, 9960/10, SOC 357 SAN 
122, 20 mai 2010.
8 CoR 402/2010 final, http://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=ECOS-V/012&id=20923.



PE464.970v02-00 4/10 PR\869987RO.doc

RO

activă a persoanelor excluse de pe piaţa muncii1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Solidaritate în domeniul sănătăţii: 
reducerea inegalităţilor în materie de sănătate în UE” (COM(2009)0567),

– având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Strategie pentru punerea în aplicare 
efectivă a Cartei drepturilor fundamentale de către Uniunea Europeană” 
(COM(2010)0573),

– având în vedere Comunicarea Comisiei, intitulată „Europa 2020: O strategie europeană 
pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii” (COM(2010)2020),

– având în vedere Rezoluţia sa din 4 octombrie 2001 referitoare la ONU: Ziua internațională 
pentru eradicarea sărăciei2,

– având în vedere Rezoluţia sa din 9 octombrie 2008 referitoare la promovarea incluziunii 
sociale şi combaterea sărăciei, inclusiv a sărăciei infantile în Uniunea Europeană3,

– având în vedere Rezoluţia sa din 6 mai 2009 referitoare la incluziunea activă a persoanelor 
excluse de pe piaţa muncii4,

– având în vedere Rezoluţia sa din 16 iunie 2010 referitoare la UE 20205,

– având în vedere Rezoluţia sa din 20 mai 2010 referitoare la contribuţia politicii de 
coeziune la atingerea obiectivelor de la Lisabona şi a obiectivelor Strategiei UE 20206,

– având în vedere Rezoluţia sa legislativă din 8 septembrie 2010 referitoare la propunerea 
de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă 
ale statelor membre: Partea a II-a a Orientărilor integrate Europa 20207,

– având în vedere Rezoluţia sa din 20 octombrie 2010 referitoare la criza financiară, 
economică şi socială: recomandări privind măsurile şi iniţiativele care trebuie luate8,

– având în vedere Rezoluţia sa din 20 octombrie 2010 referitoare la rolul venitului minim în 
lupta împotriva sărăciei şi în promovarea unei societăţi incluzive în Europa9,

– având în vedere Rezoluţia sa din 16 februarie 2011 referitoare la Cartea verde intitulată 
„Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile și sigure”10,

– având în vedere Rezoluţia sa din 8 martie 2011 referitoare la sărăcia în rândul femeilor din 

                                               
1 JO L 307, 18.11.2008, p. 11.
2 JO C 87E, 11.4.2002, p. 253.
3 JO C 9E, 15.1.2010, p. 11.
4 JO C 212E, 5.8.2010, p. 23.
5 Texte adoptate, P7_TA(2010)0223.
6 Texte adoptate, P7_TA(2010)0191.
7 Texte adoptate, P7_TA(2010)0309.
8 Texte adoptate, P7_TA(2010)0376.
9 Texte adoptate, P7_TA(2010)0375.
10 Texte adoptate, P7_TA(2011)0058.
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Uniunea Europeană1,

– având în vedere Rezoluţia sa din 7 septembrie 2010 referitoare la rolul femeilor într-o 
societate în curs de îmbătrânire2,

– având în vedere Declaraţia sa scrisă din 16 decembrie 2010 referitoare la o strategie a UE 
privind persoanele fără adăpost3,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind Platforma europeană de 
combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială 
şi teritorială (COM(2010)0758),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi 
avizul Comisiei pentru bugete, precum şi cel al Comisiei pentru cultură şi educaţie şi al 
Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (A7–0000/2011),

A. întrucât segmentele cele mai vulnerabile ale populaţiei au fost afectate în cea mai mare 
măsură de criză şi de măsurile de austeritate;

B. întrucât s-a înregistrat o accentuare a sărăciei şi excluziunii sociale între anii 2000 şi 2008, 
în ciuda angajamentelor Uniunii; întrucât nu este posibil ca acestea să fie reduse sau să se 
realizeze o creştere economică incluzivă fără a combate inegalităţile şi discriminarea;

C. întrucât strategia Europa 2020 are drept obiectiv reducerea cu 20 de milioane a numărului 
persoanelor expuse riscului sărăciei, în conformitate cu trei indicatori (rata riscului de 
sărăcie după transferurile sociale, indicele stării de sărăcie și procentajul persoanelor care 
locuiesc în gospodării cu intensitate de lucru foarte scăzută);

D. întrucât sărăcia dăunează creşterii economice, sporeşte deficitul public şi diminuează 
competitivitatea la nivel european;

E. întrucât sărăcia este un fenomen cu faţete multiple, care necesită un răspuns integrat, care 
să ţină seama de diferitele etape ale vieţii şi de diferitele tipuri de necesităţi ale 
persoanelor şi care să se bazeze, totodată, pe garantarea respectării drepturilor şi a 
accesului la resurse şi servicii;

F. întrucât simpla încadrare în muncă nu garantează în toate cazurile evitarea sărăciei, iar 
fenomenul sărăciei în rândul lucrătorilor a captat tot mai mult atenţia în ultimii ani;

G. întrucât pragul sărăciei, stabilit la 60% din venitul median naţional, este un indicator util şi 
necesar, însă conceptul de „coş de bunuri şi servicii fundamentale” reprezintă, în acelaşi 
timp, un indicator al necesităţilor politicilor publice;

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0086.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0306.
3 Texte adoptate, P7_TA(2010)0499.
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H. întrucât protecţia socială, inclusiv sistemele de asigurare a unui venit minim, joacă un rol 
cheie de stabilizator economic, limitând impactul crizelor şi făcând posibilă o redistribuire 
a resurselor pe tot parcursul vieţii, oferind protecţie împotriva riscurilor sociale şi 
prevenind sărăcia;

I. întrucât sănătatea şi speranţa de viaţă sunt influenţate de factori precum mediul social şi 
sărăcia infantilă, iar discrepanţele în domeniul sănătăţii dintre săraci şi bogaţi rămân 
importante şi continuă să se accentueze în anumite domenii;

J. întrucât persoanele vârstnice, în special femeile, sunt expuse unui risc mai ridicat de 
sărăcie comparativ cu restul populaţiei, datorită scăderii veniturilor după pensionare, 
precum şi datorită altor factori, precum dependenţa fizică; întrucât destrămarea coeziunii 
sociale dintre generaţii reprezintă o problemă majoră a societăţilor noastre;

K. întrucât femeile sunt mai vulnerabile în faţa riscului sărăciei datorită unei multitudini de 
factori, cum ar fi diferenţele persistente de remunerare între femei şi bărbaţi şi, drept 
rezultat, diferenţele dintre pensiile acestora, precum şi discriminarea la locul de muncă;

L. întrucât 20% dintre copii sunt expuşi riscului sărăciei, în timp ce, la nivelul populaţiei 
generale europene, acest procent este de 17%;

M. întrucât şomajul în rândul tinerilor, deja mai ridicat decât pentru alte grupe de vârstă, a 
crescut vertiginos în UE după izbucnirea crizei;

N. întrucât migranţii sunt grav afectaţi de criza economică;

O. întrucât nivelul sărăciei în rândul persoanelor cu dizabilităţi este cu 70% mai ridicat decât 
media;

P. întrucât un număr semnificativ de romi din Europa sunt marginalizaţi şi trăiesc în condiţii 
socioeconomice deplorabile,

Metode de acţiune ale platformei

1. solicită Comisiei să asigure implicarea societăţii civile la nivel naţional şi european şi 
instituţionalizarea întâlnirilor dintre persoanele care trăiesc în condiţii de sărăcie în cadrul 
Convenţiei anuale privind sărăcia;

2. solicită realizarea unei monitorizări critice şi periodice a progresului statelor membre în 
ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivului de reducere a sărăciei şi în ceea ce priveşte 
transpunerea acestui obiectiv în sub-obiective de către statele membre;

3. solicită ca responsabilitatea juridică a Comisiei să fie în mod clar angajată în cazul în care 
clauza socială orizontală nu este pusă în aplicare şi ca rolul platformei să fie precizat de 
către Comisie în evaluarea punerii în aplicare a acestei clauze;

4. solicită Comisiei să identifice liniile bugetare care sunt relevante pentru finanţarea 
platformei;

5. solicită ca metoda deschisă de coordonare să fie consolidată şi aplicată corect ceea ce 
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priveşte sărăcia, în special prin intermediul unor strategii naţionale de incluziune socială 
evaluate în comun;

6. solicită Comisiei să specifice principiile comune pentru definirea „coşului de bunuri şi 
servicii fundamentale” accesibile tuturor;

Soluţii avute în vedere

7. solicită să se furnizeze un calendar de punere în aplicare a recomandării din 2008 a 
Comisiei referitoare la incluziunea activă;

8. sprijină crearea de locuri de muncă de calitate prin intermediul formării profesionale şi 
dispozitivele de asistenţă individualizată în procesul de căutare a unui loc de muncă, în 
special pentru grupurile defavorizate;

9. solicită să se asigurare drepturi egale şi un acces egal la protecţia socială pentru toţi 
lucrătorii din fiecare stat membru;

10. recomandă statelor membre să pună în aplicare sau să consolideze măsurile de inserţie în 
cadrul întreprinderilor şi al serviciilor publice a persoanelor cu dizabilităţi, pentru a 
promova incluziunea;

11. recunoaşte necesitatea evaluării impactului fondurilor europene asupra obiectivului de 
reducere a sărăciei, chiar şi în situaţia în care aceste fonduri nu au ca scop principal 
reducerea sărăciei; consideră că ar trebui să se acorde prioritate proiectelor care combină 
obiective şi strategii de ocupare a forţei de muncă, dar şi de incluziune activă;

12. solicită statelor membre să prezinte programe naţionale de reformă care să fie coerente cu 
obiectivul platformei şi invită Comisia să nu limiteze capacitatea de investiţii şi 
cheltuielile sociale ale acestora în cadrul guvernanţei economice, având în vedere faptul că 
reducerea sărăciei este condiţionată de o creştere economică inteligentă, durabilă şi 
incluzivă, astfel cum se indică în strategia UE 2020;

13 solicită Comisiei să iniţieze elaborarea unei directive orizontale de combatere a 
discriminării, pentru a îndeplini obiectivul de eliminare a diferitelor forme de 
discriminare;

14. salută intenţia Comisiei de clarificare a cadrului juridic aplicabil întreprinderilor 
economiei sociale, pentru ca acestea să poată contribui fără probleme la reducerea 
sărăciei;

15. recomandă o politică proactivă în domeniul locuinţelor, pentru a asigura accesul tuturor la 
o locuinţă decentă la preţuri accesibile, precum şi în domeniul energiei, sporind utilizarea 
energiilor regenerabile şi a eficienţei energetice;

16. solicită să se asigure implicarea romilor în toate politicile Uniunii sau ale statelor membre 
care urmăresc incluziunea socială a acestora;

17. solicită ca lupta împotriva sărăciei în rândul copiilor să se concentreze asupra prevenirii, 
asigurând accesul la servicii de îngrijire a preşcolarilor printr-o repartizare adecvată a 
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acestor servicii la nivel regional;

18. recomandă iniţierea de către Comisie a unei directive-cadru privind venitul minim, care să 
facă posibilă prevenirea riscului sărăciei şi să asigure o bază necesară pentru o viaţă 
demnă şi pentru realizarea de progrese în căutarea unui loc de muncă sau în identificarea 
unei formări profesionale, cu respectarea diferitelor practici, convenţii colective şi a 
legislaţiei din diferitele state membre;

19. consideră că în toate statele membre trebuie să fie elaborate sisteme de îngrijire pentru 
persoanele vârstnice, cu scopul de a le proteja pe acestea de riscul excluziunii sau al 
sărăciei;

20. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei 
precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În Uniunea Europeană, care se numără printre cele mai bogate regiuni ale lumii, există totuşi 
peste 80 de milioane de persoane expuse riscului sărăciei, printre care 20 de milioane de copii 
şi 8% din populaţia activă.

Această situaţie este incompatibilă cu valorile europene ale justiţiei şi solidarităţii consacrate 
în tratate.

Sărăcia şi excluziunea socială s-au accentuat în ultimii ani, în ciuda angajamentelor asumate 
de Uniunea Europeană în vederea reducerii acestora.

Criza din 2008 şi consecinţele ei au agravat şi mai mult această problemă, exercitând o 
presiune suplimentară asupra segmentelor celor mai vulnerabile ale populaţiei.

Deşi combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale reprezintă în esenţă o responsabilitate a 
guvernelor naţionale, Uniunea poate totuşi să joace un rol important în ceea ce priveşte 
sensibilizarea, coordonarea şi finanţarea.

Pentru a asigura o creştere economică durabilă şi incluzivă, este imperativ să se asigure 
integrarea categoriilor celor mai vulnerabile în cadrul proiectului european, întrucât reducerea 
sărăciei constituie un motor al acestei creşteri viitoare.

Parlamentul European şi Consiliul au proclamat anul 2010 drept „an european de luptă 
împotriva sărăciei şi excluziunii sociale” cu scopul de a reafirma şi a întări angajamentele 
politice iniţiale ale UE, asumate la începutul Strategiei de la Lisabona, astfel încât să se 
exercite un impact decisiv asupra eradicării sărăciei. 

În 2010, Parlamentul European a adoptat raportul referitor la rolul venitului minim în lupta 
împotriva sărăciei şi în promovarea unei societăţi incluzive în Europa. 

De altfel, Comisia Europeană a publicat, la rândul său, la 16 decembrie 2010, Comunicarea 
privind Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru 
european pentru coeziunea socială şi teritorială.

Aceasta este una dintre cele şapte iniţiative emblematice ale strategiei Europa 2020. Această 
platformă trebuie să propună statelor membre un „cadru de acţiune” bazat pe o abordare 
diversificată, cu scopul de a îndeplini obiectivul specific al strategiei 2020, şi anume 
reducerea cu 20 de milioane a numărului de persoane aflate în situaţie de precaritate până în 
2020. 

Reprezentând o componentă a unei strategii de creştere economică inteligentă, durabilă şi 
incluzivă, platforma îşi propune să promoveze cu precădere inovarea şi experimentarea pe 
plan social, reducerea sărăciei pe tot parcursul vieţii, sub diferitele forme pe care aceasta le 
poate îmbrăca, optimizarea fondurilor europene, ameliorarea eficacităţii protecţiei sociale.
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Pe parcursul următoarelor luni, statele membre vor trebui să prezinte Comisiei Europene 
programele lor naţionale de reformă, făcând totodată referire la modul în care intenţionează să 
lupte împotriva excluziunii sociale şi a sărăciei. Acestea vor furniza informaţii privind 
iniţiativele lor în cadrul rapoartelor naţionale referitoare la strategia Europa 2020. 

Întrucât sărăcia este un fenomen provocat de o multitudine de factori, ea necesită un răspuns 
integrat care să implice autorităţile publice active la diferite niveluri, pornind de nivelul 
european până la cel local, în parteneriat cu actorii prezenţi pe teren.

Acest raport a fost conceput în scopul formulării unui astfel de răspuns, iar elaborarea sa s-a 
bazat pe contribuţia semnificativă a actorilor vizaţi, în special în ceea ce priveşte propunerile 
formulate pentru a contribui la eradicarea flagelului reprezentat de sărăcie şi excluziunea 
socială.


