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Un pilon european al drepturilor sociale 

2016/2095(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0391/2016  

Rezoluția Parlamentului European referitoare la un pilon european al drepturilor 

sociale 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, ca urmare a simplei menționări de către Jean-Claude Juncker, în 2015, a unui 

„pilon european al drepturilor sociale [...], care să poată fi considerat un punct de reper 

pentru convergența reînnoită din cadrul zonei euro”1, Comisia Europeană a prezentat o 

comunicare la 8 martie 20162, cu scopul de a indica „calea de urmat pentru pilonul 

european al drepturilor sociale”, însă nu există un temei juridic care să stea la baza 

acestui proiect; 

B. întrucât promisiunile care au fost făcute odată cu introducerea monedei euro, cu privire 

la asigurarea prosperității, a creșterii economice și a ocupării forței de muncă nu au fost 

respectate și întrucât, de la crearea sa, zona euro reprezintă regiunea cu nivelul cel mai 

scăzut de creștere economică de la nivel mondial, cetățenii statelor membre din zona 

euro fiind afectați în cea mai mare măsură de criză;  

C. întrucât rata ocupării forței de muncă în Europa este în creștere continuă, dar într-un 

ritm prea lent și întrucât rata șomajului în zona euro a atins pragul de 10,1% în 2016, 

acesta fiind cu 2 puncte procentuale mai ridicat decât în țările din afara zonei euro3; 

D. întrucât situația socială din Uniunea Europeană este dezastruoasă, ca urmare a 

politicilor aplicate până în prezent de către Uniune: 122 de milioane de cetățeni, adică 

24,5 % din populația Uniunii Europene, sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune 

socială4, în timp ce aproape 10 % suferă de privațiuni materiale grave sau trăiesc în 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_ro.htm  
2 COM(2016)0127. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7572560/3-29072016-AP-FR.pdf/4e21787f-1a9f-4702-a0a1-

2f43a902e2c1  
4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_at-risk-of-

poverty_or_social_exclusion,_2009%E2%80%9314_YB16-fr.png  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_ro.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7572560/3-29072016-AP-FR.pdf/4e21787f-1a9f-4702-a0a1-2f43a902e2c1
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7572560/3-29072016-AP-FR.pdf/4e21787f-1a9f-4702-a0a1-2f43a902e2c1
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_at-risk-of-poverty_or_social_exclusion,_2009%E2%80%9314_YB16-fr.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_at-risk-of-poverty_or_social_exclusion,_2009%E2%80%9314_YB16-fr.png


 

AM\1114082RO.docx  PE596.734v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

familii în care intensitatea muncii este foarte redusă1; 

E. întrucât, prin intermediul acestui proiect, Uniunea Europeană intenționează să impună 

un model social european comun și să înlocuiască modelele sociale individuale create 

de către fiecare stat membru în funcție de nevoile sale, pentru a sprijini edificarea unei 

așa-zise Europe sociale, rezultatul preconizat fiind, însă, cel al unei armonizări cu efecte 

devastatoare; 

F. întrucât această propunere reprezintă un instrument de propagandă, menit să transmită 

ideea că Uniunea este unica soluție la problemele cetățenilor, cu toate că, în realitate, 

cauza acestor probleme este reprezentată de politicile europene; 

G. întrucât una dintre principalele tendințe care pot fi anticipate este subordonarea 

sistemelor de protecție socială ale statelor membre în raport cu procesul decizional de la 

nivel european; 

H. întrucât ideea edificării unui pilon al drepturilor sociale nu a fost lansată cu scopul de a 

servi, în primul rând, intereselor cetățenilor, ci ea reprezintă o nouă încercare de a salva 

proiectul reprezentat de moneda euro și de zona euro; 

I. întrucât uniunea economică și monetară și-a demonstrat deja, la fel ca și semestrul 

european, eșecul manifest în încercarea de a realiza o convergență între normele 

economice, bugetare și în materie de ocupare a forței de muncă ale statelor membre; 

J. întrucât, în conformitate cu actualul cadru normativ, există posibilitatea efectuării unor 

transferuri de la bugetele orientate către aspecte sociale către bugetele lipsite de o 

componentă socială, precum și posibilitatea ca, în cazul unei crize economice grave, 

BCE să aplice în zona euro o politică de finanțare axată pe susținerea directă a cererii de 

bunuri (principiul „banilor din elicopter”), ceea ce poate pune în pericol în mod grav 

stabilitatea economică a statelor, 

1. este preocupat de situația cetățenilor europeni, în special de cea a cetățenilor din zona 

euro, care sunt expuși tot mai mult riscului șomajului și al sărăciei, ca o consecință a 

introducerii monedei unice și a politicilor nefaste ale Uniunii; 

2. consideră că statele membre trebuie să își păstreze statutul de protagoniste principale în 

ceea ce privește politica socială și că pentru a oferi soluții la problemele cetățenilor nu 

este necesar să se impună constrângeri suplimentare la nivel european, statele membre 

fiind cele mai în măsură să răspundă la așteptările cetățenilor lor, mai ales în domeniul 

social și în cel economic, conform culturii și problematicii lor proprii; 

3. consideră că statele membre sunt singurele în măsură să efectueze cheltuielile necesare 

pentru a garanta cetățenilor lor adoptarea unor politici responsabile din punct de vedere 

social și continuitatea serviciilor publice necesare pentru a face față consecințelor crizei, 

cu scopul de a asigura, în viitor, creșterea economică și ocuparea forței de muncă, cu 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Social_inclusion_statistics/fr#Privation_mat.C3.A9rielle_et_privation_mat.C3.A9rielle_gra

ve  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_inclusion_statistics/fr#Privation_mat.C3.A9rielle_et_privation_mat.C3.A9rielle_grave
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_inclusion_statistics/fr#Privation_mat.C3.A9rielle_et_privation_mat.C3.A9rielle_grave
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_inclusion_statistics/fr#Privation_mat.C3.A9rielle_et_privation_mat.C3.A9rielle_grave
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toate că statele membre au fost nevoite, în același timp, să facă față provocărilor 

reprezentate de politicile de austeritate și de gestionare a migrației ale Uniunii, 

4. subliniază că, pentru a se putea redresa din punct de vedere economic și social, statele 

membre trebuie să fie în măsură să investească pentru a susține relansarea creșterii 

economice și să sprijine IMM-urile de la nivel național și crearea de locuri de muncă; 

5. regretă faptul că Comisia Europeană atribuie statelor membre responsabilitatea pentru 

deteriorarea condițiilor economice și sociale din zona euro și, la nivel mai general, din 

Uniune, în loc să recunoască eșecul uniunii economice și monetare (UEM), al 

austerității bugetare și al propriilor opțiuni politice; 

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei și parlamentelor statelor membre. 

Or. fr 

 

 


