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(Text cu relevanţă pentru SEE)

În societăţile europene au loc schimbări dramatice: referitoare la natura muncii, la viaţa de 
familie modernă, la locul femeii în societate şi la mobilitatea socială. Valorile se schimbă.
Societăţile devin din ce în ce mai multiculturale. Societatea abundenţei a lărgit orizonturile şi a 
diversificat posibilitatea de a alege, iar statele membre ale Uniunii Europene fac parte dintre 
cele mai bogate ţări ale lumii. În acelaşi timp, apar noi forme de sărăcie şi inegalitate. Apar noi 
probleme care afectează sănătatea europenilor, precum creşterea cazurilor de obezitate şi a 
factorilor care au un impact negativ asupra sănătăţii mentale.

Globalizarea şi demografia sunt cele două forţe principale care modelează dezvoltarea societă
ţilor europene. Ambele oferă oportunităţi, dar pun şi probleme. Tendinţele demografice indică
o viaţă mai îndelungată si mai sănătoasă şi pun în discuţie subiecte precum noile costuri ale 
unei societăţi ce îmbătrâneşte, echitatea între generaţii, importanţa mai mare acordată creşterii 
copiilor şi echilibrului muncă/viaţă personală în cultivarea vieţii de familie, relaţia dintre genera
ţii şi noua ameninţare a sărăciei. Globalizarea, alături de noile tehnologii, oferă un potenţial 
enorm de creştere. Însă oamenii trebuie să poată, graţie studiilor şi formării profesionale, să
profite de aceste oportunităţi şi să se adapteze la dispariţia unor meserii industriale tradiţionale.

Aceste transformări sunt veritabile provocări pentru Uniunea Europeană. O Europă deschisă, 
bazată pe libera circulaţie şi liberul schimb a dus la crearea locurilor de muncă si a prosperităţii 
de care depind, în cele din urmă, bunăstarea si o mai bună calitate a vieţii. Cu toate acestea, în 
ultimii ani a devenit evident că mulţi dintre europeni se întreabă dacă impactul real al globaliz
ării, liberalizarea si urmărirea unei mai mari competitivităţi aduc ceva nou la propria lor bun
ăstare. Pentru a înţelege mai bine situaţia şi a examina dinamica schimbărilor sociale actuale, 
Comisia a sugerat în 2006 efectuarea unei analize a realităţilor sociale cu scopul de a lansa o 
agendă privind aspectele legate de acces şi egalitatea de şanse, o dimensiune socială strâns 
legată de analiza pieţei unice. Consiliul European a susţinut această iniţiativa, cerându-i 
Comisiei să facă o analiză a situaţiei sociale din Uniune.

Ca urmare a cererii Consiliului European, a fost pregătit următorul raport intermediar care 
prezintă progresele realizate în cadrul acestei analize, în desfăşurare în momentul de faţă, 
pentru a fi transmis Consiliului de primăvară.
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SCOPUL ANALIZEI REALITĂŢILOR SOCIALE

Scopul acestei analize a realităţilor sociale europene este de a crea un consens asupra 
problemelor comune cu care se confruntă europenii. Întrebarea cu privire la rolul pe care ar 
trebui să-l joace politicile UE pentru a răspunde la transformarea realităţilor sociale, sau cum ar 
trebui adaptate aceste politici, a rămas complet deschisă la acest stadiu.

Un nou acord se va baza, desigur, pe experienţa trecutului. UE a avut dintotdeauna o 
„dimensiune socială”. Tratatul de la Roma conţinea un angajament vizionar asupra egalităţii 
dintre sexe, iar articolul 13 din Tratatul de la Amsterdam acorda Uniunii competenţă legislativă
de a lupta împotriva oricărui tip de discriminare. Agenda sociala a Uniunii, concepută în anii 
1980 cu scopul de a contrabalansa social crearea pieţei unice, se concentra pe protecţia muncii 
şi parteneriatul social. Aceasta s-a concretizat în adoptarea unor acte legislative asupra 
standardelor minime de ocupare a forţei de muncă, de sănătate şi protecţie, ca şi în asigurarea 
drepturilor transfrontaliere la securitate socială ale lucrătorilor mobili. Uniunea a jucat de 
asemenea un rol important în consolidarea coeziunii sociale, în rezolvarea inegalităţilor 
regionale şi acordarea de asistenţă pentru adaptarea la schimbarea economică, la care se adaug
ă acţiunea politicii de coeziune şi iniţiative recente precum Fondul european de adaptare la 
globalizare.

Aceste elemente au dus la Strategia revizuită de la Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă
care vizează nu numai performanţa economică şi competitivitatea, ci şi crearea unei mai mari 
coeziuni sociale şi dimensiunea socială a durabilităţii. În cadrul Strategiei revizuite de la 
Lisabona, UE se angajează, cu statele membre care poartă, în continuare, responsabilitatea 
principală cu privire la elaborarea propriilor politici, să identifice împreună politicile cele mai 
adecvate care sa ducă la acea îmbinarea de prosperitate şi solidaritate care stă la baza acestei 
strategii şi să sprijine adoptarea lor. Astfel, Strategia de la Lisabona a lansat o perioadă de 
reflecţie colectivă asupra problemelor sociale în sens larg, abordând subiecte tradiţionale
precum creşterea flexibilităţii pe piaţa muncii şi reforma protecţiei sociale, ca şi aspecte legate 
de sistemul de învăţământ şi formare profesională.

Multe iniţiative de politică socială din trecut au fost concepute pentru o societate industrială, 
unde munca era definită de o economie de producţie în masă, de existenţa marilor companii şi 
de un nivel ridicat de adeziune şi implicare în sindicate. Astăzi, Europa are o societate ce se 
sprijină din ce în ce mai mult pe cunoaştere şi este orientată spre servicii. În timp ce dinamicele 
economice care stau la baza dezvoltării „noii economii” într-o lume globalizată au atras atenţia, 
situaţia şi problemele sociale sunt mai puţin înţelese şi analizate. Nu există un diagnostic comun 
al acestor probleme şi nici o strategie de a le rezolva.

Analiza realităţilor sociale îşi propune să dezvolte acest diagnostic, creând o dezbatere despre 
situaţia socială în Europa, care va contribui de asemenea la evaluarea intermediară a agendei 
politicilor sociale. Porneşte de la premisa că există o mare diversitate, atât în cadrul, cât şi 
între statele membre. Există însă şi probleme comune, ca demografia, diversitatea etnică şi 
culturală în creştere, precum şi o individualizare a valorilor. Toate statele membre ale UE sunt 
societăţi deschise, modelate de forţele capitalismului modern şi de tendinţele culturale 
mondiale. Unii dintre cetăţenii lor au profitat din plin de globalizare, tranziţie şi tendinţele 
culturale şi sociale; alţii au fost depăşiţi de schimbările economice şi de restructurarea industrial
ă şi îşi simt ameninţate comunităţile tradiţionale, valorile şi modul de viaţă.
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O DEZBATERE DESCHISĂ

Comisia lansează o amplă dezbatere privind subiectele sociale şi problemele cu care se confrunt
ă Europa. Scopul este de a intra în dialog cu diferite grupuri de interese cu privire la ce 
înseamnă „realitatea socială” din Europa. Comisia este receptivă la diferite opţiuni politice, nu 
le testează.

Sunt urmărite opiniile despre tendinţele sociale, despre factorii principali care duc la 
transformarea socială a Europei, despre „bunăstare” şi ce stă la baza acesteia. Consultarea este 
susţinută de un document de referinţă elaborat de Biroul Consilierilor de Politică Europeană
care analizează tendinţele comune şi evaluează schimbările sociale în funcţie de criteriul bunăst
ării. Se va încerca apoi o dezbatere deschisă asupra cauzelor principale care afectează bun
ăstarea – perspectivele economice, natura muncii, noile forme ale vieţii de familie, sărăcia şi 
inegalitatea, factorii ce împiedică un bun nivel de sănătate şi mobilitate socială, nivelul de trai, 
diversitatea culturală şi obstacolele în calea integrării, criminalitatea şi comportamentul 
antisocial. Documentul pune în discuţie diverse întrebări cu scopul de a lansa o amplă
dezbatere.

Consultarea implică organizarea de evenimente, un Eurobarometru pe teme de bunăstare şi 
include diferite posibilităţi de consultare, inclusiv dezbaterea pe internet 
http://ec.europa.eu/citizens_agenda/index_en.htm. Consultarea va colecta opinii de la diverse p
ărţi implicate la nivel naţional şi local. Reprezentanţele Comisiei Europene din statele membre 
participă la această analiză.

ETAPELE URMĂTOARE

În urma rezultatelor consultării care va fi încheiată până la sfârşitul lui 2007, Comisia va 
publica un raport. Raportul va oferi o imagine orientată spre viitor a schimbării realităţilor 
sociale în Europa, va analiza tendinţele sociale şi consecinţele acestora şi va evidenţia factorii şi 
provocările principale pentru Europa la toate nivelurile de guvernare. Va expune idei despre 
cea mai potrivită cale de a promova accesul liber şi egalitatea de şanse în Europa şi va 
contribui, de asemenea, la evaluarea intermediară a agendei politicii sociale.
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