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Sănătate și securitate socială 
REZUMAT 
Deși responsabilitate pentru sănătate și securitate socială le revine în primul rând guvernelor statelor 
membre ale Uniunii Europene (UE), Uniunea completează politicile naționale, în special pe cele care au 
o dimensiune transfrontalieră. Într-un sondaj recent realizat pentru Parlamentul European, peste două 
treimi dintre cetățenii UE și-au exprimat sprijinul pentru intensificarea acțiunii UE în domeniul sănătății 
și securității sociale. 
Politica UE în domeniul sănătății urmărește să promoveze o stare bună de sănătate, să protejeze cetățenii 
de amenințările la adresa sănătății și să sprijine sisteme de sănătate dinamice. Aceasta este pusă în 
aplicare în principal prin programele de acțiune ale UE, în prezent cel de-al treilea program de sănătate 
(2014-2020). Printre provocări se numără abordarea nevoilor în materie de sănătate ale populației în curs 
de îmbătrânire și reducerea incidenței bolilor cronice care pot fi prevenite. Începând cu 2014, s-au 
înregistrat progrese în mai multe domenii, inclusiv în ceea ce privește rezistența la antimicrobiene, 
obezitatea infantilă, sistemele sanitare, dispozitivele medicale și vaccinarea. 
Acțiunea UE în domeniul securității sociale în UE este strâns legată de punerea în aplicare a așa-numitului 
„Pilon european al drepturilor sociale”, precum și de evoluția pieței forței de muncă. UE contribuie la 
promovarea coeziunii sociale, încercând să promoveze egalitatea și solidaritatea prin intermediul unor 
sisteme de protecție socială și politici de incluziune socială adecvate, accesibile și durabile din punct de 
vedere financiar. Cheltuielile UE cu securitatea socială sunt legate de măsurile de pe piața muncii. Pot fi 
observate progrese în privința unor aspecte precum echilibrul între viața profesională și cea privată și 
egalitatea de șanse, dar mai sunt multe de făcut. În viitor, sistemele de protecție socială vor trebui 
adaptate în continuare la noile realități ale pieței muncii (mai puține locuri de muncă în sectorul 
productiv, contracte de muncă atipice, „muncă în cadrul platformelor” etc.). 
În propunerea sa privind cadrul financiar multianual 2021-2027, Comisia Europeană intenționează să 
majoreze finanțarea pentru a îmbunătăți oportunitățile de angajare ale lucrătorilor și pentru a consolida 
coeziunea socială printr-un „Fond social european Plus” extins. Fondul va include, de asemenea, 
finanțare pentru programul de sănătate autonom, cu scopul de a crea sinergii cu celelalte componente 
ale Pilonului european al drepturilor sociale: egalitatea de șanse și de acces pe piața muncii, condiții de 
muncă echitabile, protecția și incluziunea socială. 
Acest document este o actualizare a unei note de informare anterior, publicat înaintea alegerilor europene 
din 2019. 
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Situația actuală 
UE acordă o atenție deosebită impactului tuturor politicilor sale asupra sănătății publice și securității 
sociale. Obiectivul său este acela de a încuraja accesul egal pentru toți la servicii de sănătate și servicii 
sociale de înaltă calitate și accesibile ca preț, în contextul schimbării structurilor societății și al nevoii 
de a răspunde noilor cerințe. 

Principalul rol al UE în politicile de sănătate și sociale este de a sprijini activitățile statelor membre, 
ajutându-le să atingă obiective comune și să încurajeze cooperarea între țări. UE facilitează 
coordonarea și generează economii de scară prin punerea în comun a resurselor necesare pentru a 
face față provocărilor comune, cum ar fi factorii de risc asociați cu bolile cronice sau problemele de 
securitate socială cu care se pot confrunta lucrătorii mobili. 

Politica de sănătate a UE se concentrează pe obiective strategice, inclusiv: 

 pe promovarea unei stări bune de sănătate: pentru a preveni bolile și a promova un 
stil de viață sănătos prin abordarea unor factori de risc, cum ar fi fumatul, consumul de 
alcool, regimul alimentar nesănătos și lipsa de activitate fizică, precum și efectele nocive 
asupra sănătății ale consumului de droguri și riscurile legate de mediu, acordându-se o 
atenție deosebită menținerii unei stări bune de sănătate a persoanelor în vârstă; 

 pe protejarea cetățenilor împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa 
sănătății: pentru a ameliora supravegherea și pregătirea pentru epidemii și bioterorism 
și pentru a crește capacitatea de a răspunde noilor provocări din domeniul sănătății; 

 pe sprijinirea unor sisteme sanitare dinamice: pentru a contribui la sisteme de 
sănătate inovatoare, eficiente și durabile și pentru a sprijini sistemele de sănătate ale 
statelor membre să răspundă provocărilor reprezentate de îmbătrânirea populației, de 
creșterea așteptărilor cetățenilor și de libera circulație a pacienților și a cadrelor 
medicale, inclusiv prin dezvoltarea de noi instrumente, cum ar fi evaluarea tehnologiilor 
medicale; 

 pe facilitarea accesului cetățenilor UE la o asistență medicală mai bună și mai 
sigură: pentru a sprijini crearea unor rețele europene de referință, care cooperează la 
nivel transfrontalier în scopul combaterii bolilor rare, și adoptarea unor măsuri privind, 
de exemplu, siguranța pacienților și prevenirea rezistenței la antimicrobiene. 

Măsurile politicii de sănătate a UE se desfășoară în principal prin programe de acțiune succesive, în 
prezent cel de-al treilea program de sănătate (2014-2020). La mijlocul perioadei, realizările majore 
ale programului au inclus înființarea rețelelor europene de referință și furnizarea de sprijin statelor 
membre pentru consolidarea capacității de reacție la focarele transfrontaliere. 

Politica socială la nivelul UE este prevăzută în Strategia Europa 2020 și în Metoda deschisă de 
coordonare pentru protecție socială și incluziune socială (cunoscută sub numele de „MDC socială”), 
care coordonează politicile între țările din UE în vederea promovării coeziunii sociale și a egalității. 
Platforma europeană împotriva sărăciei și a excluziunii sociale este concepută pentru a ajuta țările 
din UE să atingă obiectivul principal al Strategiei Europa 2020 de a scoate 20 de milioane de 
persoane din sărăcie și excluziune socială. Proclamat în comun și semnat de Comisia Europeană, 
Parlamentul European și Consiliu la Summitul social de la Göteborg din noiembrie 2017, Pilonul 
european al drepturilor sociale (sau „Pilonul social”) reprezintă o realizare majoră. Pilonul social își 
propune să susțină 20 de principii și drepturi, structurate pe trei categorii: condițiile de muncă 
echitabile; și protecție și incluziune socială. Un obiectiv al pilonului este acțiunea de a garanta 
accesul la servicii esențiale de înaltă calitate, inclusiv servicii de îngrijire a copiilor, asistență medicală 
și îngrijire pe termen lung, de a asigura o viață demnă și protecție împotriva riscurilor, și de a permite 
persoanelor să participe pe deplin la piața muncii și, în general, la viața socială. 

Există și alte provocări în materie de politici sociale și de sănătate, cum ar fi: 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/49/public-health
https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/overview_ro
https://ec.europa.eu/health/technology_assessment/overview_ro
https://ec.europa.eu/health/ern_ro
http://ec.europa.eu/health/amr/antimicrobial-resistance_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0282
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:em0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:em0011
https://eurohealthnet.eu/phase/european-platform-against-poverty-and-social-exclusion
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/8f7733f2-c652-11e5-a4b5-01aa75ed71a1
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 abordarea nevoilor specifice în materie de sănătate ale unei populații în curs de 
îmbătrânire și a creșterii incidenței anumitor boli, inclusiv a bolii Alzheimer, pe măsură 
ce persoanele înaintează în vârstă; 

 adaptarea la schimbările demografice și o cerere tot mai mare de îngrijiri, cu reforme ale 
sistemului de sănătate care garantează durabilitatea și accesul universal la îngrijire de 
înaltă calitate; 

 reducerea incidenței bolilor care pot fi prevenite, cum ar fi cancerul, afecțiunile 
cardiace, respiratorii, mintale și alte boli cronice;  

 abordarea problemelor de sănătate noi și emergente și a amenințărilor grave și 
transfrontaliere la adresa sănătății, cum ar fi creșterea rezistenței la antimicrobiene; 

 eliminarea inegalităților în materie de sănătate în ceea ce privește diferențele la 
nivelul stării de sănătate și al îngrijirilor medicale care există atât între diferitele țări din 
UE, cât și în interiorul acestora; 

 eforturi de realizare a unui anumit nivel de armonizare între sistemele de securitate 
socială și adaptarea acestora la evoluțiile de pe piața muncii (automatizare, noi forme 
de muncă); 

 continuarea luptei împotriva dumpingului social (în special în cazul persoanelor 
trimise de angajator să lucreze într-o altă țară, numite „lucrători detașați”);  

 obținerea unui echilibru mai bun între viața profesională și viața de familie; și 
 reducerea în continuare a disparităților de gen în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă, remunerarea, veniturile și pensiile. 

Așteptările publicului în ceea ce privește implicarea UE1 
Potrivit unei serii de sondaje Eurobarometru efectuate pentru Parlamentul European cu privire la 
„percepții și așteptări”, sprijinul cetățenilor Uniunii pentru o implicare și mai mare a acesteia în 
domeniul politicii de sănătate și securitate socială a crescut de la 63 % în 2016 la 69 % în 2018.  

Există diferențe semnificative în ceea ce privește modul în care această politică este percepută în 
diferite state membre. Cel mai puternic sprijin pentru o acțiune sporită a UE se înregistrează în Cipru 
(93 %) și cel mai scăzut în Danemarca (47 %) și Austria (48 %). De-a lungul timpului, a existat o 

Figura 1 – Procentul de respondenți care ar dori ca Uniunea Europeană să intervină mai 
mult decât în prezent 

 
Sursa datelor: Eurobarometru 85.1 – 2016; 89.2 – 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI%282017%29599353
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29582043
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/sondaj-prioritatile-oamenilor-pentru-ue
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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creștere a sprijinului public pentru cheltuielile UE în domeniul sănătății publice. Aproximativ 32 % 
dintre respondenți au considerat-o drept o categorie de cheltuieli prioritare în 2008, 36 % în 2011 și 
41 % în 2015 (date Eurobarometru). În 2015, sănătatea publică a reprezentat domeniul de politică 
cu al doilea cel mai mare sprijin din partea cetățenilor în ceea ce privește cheltuielile UE (după 
afacerile sociale și ocuparea forței de muncă).  

În 2016, acesta a fost unul dintre puținele domenii de politică cu o diferență semnificativă de opinii 
între sexe. Un procent semnificativ mai mare de femei (74 %) decât de bărbați (61 %) au susținut o 
implicare mai mare a UE în domeniul sănătății și securității sociale. În 2018 totuși această diferență 
între așteptările bărbaților și femeilor a dispărut aproape complet, 70 % dintre femei și 68 % dintre 
bărbați susținând o acțiune extinsă a Uniunii. 

Creșterea generală a sprijinului pentru o implicare 
mai mare a UE în domeniul de politică al sănătății 
și securității sociale este de șase puncte 
procentuale, iar această tendință de creștere a 
așteptărilor s-a manifestat în aproape toate 
statele membre. Creșterile cele mai proeminente 
au fost înregistrate în Luxemburg, Belgia (o 
creștere de 19 puncte procentuale în fiecare 
dintre cele două țări) și Germania (creștere de 16 
puncte procentuale). Singurele excepții de la 
tendința generală sunt înregistrate în Italia (o 
scădere de 5 puncte procentuale), Slovacia 
(scădere de 3 puncte procentuale) și Estonia 
(scădere de 2 puncte procentuale). 

În 2018, la fel ca în 2016, 38 % dintre cetățeni au 
considerat adecvată implicarea UE în politicile de 
sănătate și securitate socială. Deși nu a existat 
nicio schimbare în proporția persoanelor care 
apreciază implicarea UE în mod pozitiv, s-a 
înregistrat o ușoară scădere a ponderii 
cetățenilor UE care consideră actualele acțiuni 
ale UE în domeniul sănătății și securității sociale 
ca fiind insuficiente – de la 50 % în 2016 la 48 % 
în 2018. În ciuda stabilității în timp a opiniei la 
nivelul UE, au existat schimbări semnificative în 
anumite state membre. Cele mai pronunțate 
evoluții au fost scăderea ponderii cetățenilor din 
Luxemburg care percep acțiunea UE ca fiind 
adecvată (o scădere de 16 puncte procentuale) și 
creșterea ponderii cetățenilor din România și din Ungaria care apreciază acțiunea UE ca fiind 
adecvată (o creștere de 17 puncte procentuale în fiecare dintre cele două state membre). 

Figura 2 – Așteptări pentru o acțiune a UE 
mai extinsă decât în prezent: diferența 
între 2016 și 2018 în puncte procentuale 

 
Sursa datelor: Eurobarometru 85.1 – 2016; 89.2 – 
2018. 

Figura 3 – Percepția acțiunii UE ca fiind 
adecvată în prezent: diferența între 2016 și 
2018 în puncte procentuale 

 
Sursa datelor: Eurobarometru 85.1 – 2016; 89.2 – 
2018. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb75/eb75_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb83/eb83_budget_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/sondaj-prioritatile-oamenilor-pentru-ue
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/sondaj-prioritatile-oamenilor-pentru-ue
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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În ansamblu, la nivelul UE, diferența dintre așteptările cetățenilor în ceea ce privește implicarea UE 
și modul în care aceștia apreciază acțiunea actuală a UE în domeniul sănătății și securității sociale 
crește din cauza presiunii crescute a așteptărilor cetățenilor.  

Cadrul UE 
Cadrul juridic 
În conformitate cu principiul subsidiarității, potrivit căruia UE acționează doar în domeniile care 
depășesc capacitatea guvernelor naționale, UE are competențe de sprijin în domeniul sănătății. 
Temeiul juridic al politicii de sănătate a UE este articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), în care se stipulează că ar trebui asigurat un nivel ridicat de protecție a sănătății 
umane în toate politicile și activitățile Uniunii. Acțiunea Uniunii completează politicile naționale și 
încurajează cooperarea între statele membre, respectând în același timp responsabilitatea 
guvernelor naționale în ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate și organizarea și 
furnizarea de servicii de sănătate și îngrijire medicală, care include gestionarea serviciilor de sănătate 
și îngrijire medicală și alocarea resurselor care le-au fost destinate. Uniunea dispune de o colecție 
cuprinzătoare de legi și standarde la nivelul UE care protejează cetățenii, atât în ceea ce privește 
produsele și serviciile de sănătate (medicamente, dispozitive medicale sau e-sănătate, de exemplu), 
cât și pacienții (cum ar fi Directiva privind drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale 
transfrontaliere, care încurajează, de asemenea, cooperarea între sistemele naționale de sănătate). 

Securitatea socială și protecția socială reprezintă o subcategorie a politicii sociale, care este o 
competență partajată de UE și de statele membre în temeiul articolului 4 din TFUE. Acestea sunt 
reglementate, în principal, la articolele 151-161 din TFUE. Articolul 151 din TFUE stabilește obiectivul 
UE și al statelor membre de a promova o „protecție socială adecvată”. Articolul 153 din TFUE prevede 
că UE „susține și completează” activitățile statelor membre în domeniul securității sociale și al 
protecției sociale a lucrătorilor, de exemplu, prin încurajarea cooperării și a celor mai bune practici. 
Sistemele de securitate socială pot diferi semnificativ de la un stat membru la altul. Guvernele 
naționale au libertatea de a determina caracteristicile propriilor sisteme de securitate socială 
(prestațiile furnizate, condițiile de eligibilitate, calculul prestațiilor, contribuțiile care trebuie plătite). 
Aceste sisteme sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 (actualmente în curs de 
revizuire) privind coordonarea sistemelor de securitate socială în ceea ce privește prestațiile de 
boală, de maternitate și de paternitate, familiale, de invaliditate, de urmaș, de șomaj și de prepensie 
și în ceea ce privește accidentele de muncă și bolile profesionale, pensiile pentru limită de vârstă și 
ajutoarele de deces, precum și Regulamentul (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere 
în aplicare a regulamentului menționat anterior. 

Cadrul financiar 
Cheltuielile UE pentru politicile de sănătate și securitate socială sunt stabilite în cadrul financiar 
multianual 2014-2020 (CFM). Sănătatea se încadrează la rubrica 3 (securitate și cetățenie), care 
dispune de un buget total de 17,7 miliarde de euro. În CFM 2014-2020, programul de sănătate este 
singurul care a fost creat special pentru măsurile de politică de sănătate; dispune de un buget pe 
șapte ani de 449,39 milioane de euro (0,04 % din totalul CFM). Programul actual de sănătate (2014-
2020) a urmat primului (2003-2007) și celui de al doilea (2008-2013) program de sănătate, care au 
avut bugete de 312 milioane euro și, respectiv, 321,5 milioane de euro. Între anii 2014 și 2016, au 
fost finanțate peste 539 de acțiuni în cadrul celui de al treilea program de sănătate, pentru o sumă 
totală de 165,6 milioane de euro. Alte programe contribuie, de asemenea, la obiectivele politicii de 
sănătate, inclusiv: 

  fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI): sănătatea este eligibilă 
pentru sprijin în cadrul priorităților tematice ale Fondului de coeziune pentru 2014-2020 
– TIC, IMM-uri, ocuparea forței de muncă, incluziunea socială și capacitatea 
instituțională;  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://ec.europa.eu/health/human-use/legal-framework_ro
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/regulatory-framework_ro
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/75992/3553
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0883-20140101
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0397(OLP)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0397(OLP)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0987
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/where-does-the-money-go_ro.pdf
https://epthinktank.eu/2016/03/17/how-the-eu-budget-is-spent-health-programme/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_ro
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 Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), care poate fi utilizat pentru finanțarea 
infrastructurii și a echipamentelor pentru sănătate, a e-sănătății, precum și pentru 
cercetare și sprijin pentru IMM-uri; și  

 Fondul social european (FSE), care poate finanța activități legate de îmbătrânirea activă 
și sănătoasă, promovarea sănătății și abordarea inegalităților în materie de sănătate, 
sprijinul pentru forța de muncă din domeniul sănătății și consolidarea capacității 
administrației publice.  

În toate țările UE se preconizează, de asemenea, investiții în domeniul sănătății din FEDR și FSE în 
valoare de peste 9 miliarde euro în perioada bugetară 2014-2020; acestea includ investițiile legate 
de îmbătrânirea activă și serviciile sociale. 

Programele UE din domeniul securității sociale sunt strâns legate de acțiunea privind ocuparea 
forței de muncă prin Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) (2014-
2020: 919,47 milioane de euro); FSE (86,43 miliarde de euro, cu 20 % din investiții alocate aspectelor 
privind incluziunea socială); Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 
(FEAD) (3,8 miliarde de euro); și Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) (buget anual 
maxim de 150 de milioane de euro). Banca Europeană de Investiții (BEI), deținută în comun de toate 
țările din UE, dar în afara bugetului UE, sprijină proiectele care vizează îmbunătățirea accesului la 
asistență medicală și promovarea coeziunii economice și sociale. În prezent, acest lucru se realizează 
parțial prin intermediul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS), o inițiativă comună a 
Comisiei Europene și a BEI de a contribui la depășirea decalajului în materie de investiții din UE. FEIS 
mobilizează, de exemplu, finanțări private pentru investiții în soluții inovatoare în domeniul 
sănătății, noi medicamente eficace și infrastructuri sociale, cum ar fi spitalele. În plus, programul de 
cercetare și inovare al UE, Orizont 2020, abordează o serie de provocări societale, inclusiv „sănătate, 
schimbări demografice și bunăstare” și „Europa într-o lume în schimbare: societăți favorabile 
incluziunii, inovatoare și reflexive”. Inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI), un parteneriat 
public-privat, are un buget de 3,3 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, dintre care jumătate 
provin de la programul Orizont 2020. 

Realizări în legislatura parlamentară 2014-2019 
În domeniul politicii de sănătate 
Începând cu mijlocul anului 2014, s-au evidențiat o serie de aspecte și s-au obținut rezultate în mai 
multe domenii, inclusiv (în ordine alfabetică): 

 Accesul la medicamente: accesul prompt și la prețuri rezonabile al pacienților la 
medicamente inovatoare, sigure, eficace și de calitate s-a aflat în centrul concluziilor 
Consiliului din iunie 2016 privind restabilirea echilibrului dintre autorizarea noilor 
medicamente și inovare, piața farmaceutică și abordările naționale privind stabilirea 
prețurilor, rambursarea și evaluarea medicamentelor în UE. În același sens, Rezoluția 
Parlamentului din martie 2017 referitoare la opțiunile UE pentru îmbunătățirea 
accesului la medicamente s-a concentrat pe piața farmaceutică, concurență, stabilirea 
prețurilor și transparență, cooperarea în cadrul UE, proprietate intelectuală și cercetare 
și dezvoltare; 

 Rezistența la antimicrobiene: UE a contribuit la eforturile globale de combatere a 
rezistenței la antimicrobiene prin adoptarea, în 2017, a Planului de acțiune european „O 
singură sănătate”, precum și a Orientărilor UE pentru utilizarea prudentă a 
antimicrobienelor în domeniul sănătății umane. În septembrie 2018, Parlamentul a 
adoptat o rezoluție în care recomandă măsuri de reducere a utilizării antibioticelor, 
inclusiv restricții privind vânzarea lor de către profesioniștii din domeniul sănătății și 
cerințe privind etichetarea; 

 Obezitatea infantilă: Planul de acțiune al UE privind obezitatea infantilă (2014-2020) 
își propune să contribuie la stoparea creșterii supraponderalității și obezității la copii și 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/social-fund/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/health_structural_funds/docs/esif_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=ro
http://www.eib.org/en/index.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_ro
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/brochure-investment-plan-17x17-mar18_ro.pdf#page=5
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
https://www.imi.europa.eu/
https://www.imi.europa.eu/about-imi/imi-funding-model
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/06/17/epsco-conclusions-balance-pharmaceutical-system/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/06/17/epsco-conclusions-balance-pharmaceutical-system/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0061+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/en/
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_action_plan_2017_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.212.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2017%3A212%3ATOC
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0354+0+DOC+XML+V0//RO
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en.pdf
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tineri până în 2020. Concluziile Consiliului din iunie 2017 privind această problemă au 
cerut o abordare eficientă care să introducă dimensiunea sănătății în toate politicile, 
promovând aspectele legate de sănătate, prevenire și nutriție din diferite sectoare și 
inițiative; 

 Rețelele europene de referință: în domeniul bolilor complexe sau rare, UE a contribuit 
la punerea în comun a resurselor limitate, răspândite în prezent în statele membre, prin 
înființarea rețelelor europene de referință, adică a unor rețele virtuale care conectează 
furnizorii de servicii medicale din întreaga Europă. Scopul este de a reuni expertiza și de 
a maximiza sinergiile între statele membre pentru îmbunătățirea diagnosticării și tratării 
acestor boli. Începând din martie 2017, au fost înființate circa 24 de rețele europene de 
referință, care includ 300 de spitale din 26 de țări ale UE. 

 Sisteme de sănătate: măsuri de sprijinire a reformării sistemelor de sănătate din statele 
membre, inclusiv cele prevăzute în Comunicarea Comisiei din 2014 privind sistemele de 
sănătate eficiente, accesibile și reziliente și inițiativa „Starea sănătății în UE”, lansată în 
2016, pentru a consolida cunoștințele specifice din fiecare țară și de la nivelul UE și 
pentru a examina modul în care sistemele de sănătate pot să rămână adecvate 
obiectivului urmărit, ajutând oamenii să-și îmbunătățească sănătatea. Pilonul social 
recunoaște că toată lumea are dreptul de a avea acces la o asistență medicală la prețuri 
accesibile, de bună calitate și furnizată la timp. Comunicarea Comisiei din aprilie 2018 
privind transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență stabilește planuri 
de consolidare a digitalizării sectoarelor de sănătate și de îngrijire, în interesul capacitării 
cetățenilor și al îngrijirii centrate pe persoană; 

 Dispozitive medicale: în aprilie 2017, Parlamentul și Consiliul au adoptat două noi 
regulamente, unul privind dispozitivele medicale și celălalt privind dispozitivele 
medicale pentru diagnostic in vitro, pentru a moderniza cadrul de reglementare și a 
spori siguranța pacienților. Acestea conțin norme mai stricte, pentru a se garanta că 
dispozitivele medicale pot fi urmărite și că respectă cerințele UE privind siguranța 
pacienților, precum și cerințele de informare și etică privind dispozitivele medicale 
pentru diagnostic și se vor aplica din mai 2020 și respectiv mai 2022. 

 Vaccinare: Propunerea Comisiei din aprilie 2018 de recomandare a Consiliului privind 
consolidarea cooperării în combaterea bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare 
urmărește să mărească rata de vaccinare, să amelioreze coordonarea achizițiilor de 
vaccinuri, să sprijine cercetarea și inovarea și să consolideze cooperarea. Rezoluția 
Parlamentului din aprilie 2018 referitoare la reticența față de vaccinuri și scăderea 
ratelor de vaccinare în Europa a solicitat guvernelor UE și Comisiei să consolideze 
temeiul juridic pentru acoperirea vaccinală, să faciliteze un program de vaccinare în 
întreaga UE mai bine armonizat și mai bine aliniat și să exploreze opțiunile de creare a 
unei platforme UE pentru monitorizarea siguranței și a eficacității vaccinurilor. O acțiune 
comună privind vaccinarea (EU-JAV), cofinanțată de cel de-al treilea program de 
sănătate, a fost lansată în septembrie 2018. 

În domeniul politicii de securitate socială 
 Parlamentul a solicitat de mult timp o protecție socială adecvată în multe contexte, în 

special pentru grupurile vulnerabile. În ianuarie 2017, Parlamentul a adoptat o rezoluție 
referitoare la un pilon european al drepturilor sociale care a solicitat o directivă-cadru 
cu scopul de a asigura condiții de muncă decente pentru toate formele de muncă, 
precum și sisteme de protecție socială adecvate, accesibile și durabile din punct de 
vedere financiar pentru toți, inclusiv pentru lucrătorii independenți și pentru persoanele 
angajate în forme de muncă neconvenționale, cum ar fi munca prin intermediul 
platformelor online. 

 După cum s-a prevăzut în programul său de lucru pentru 2018, Comisia a prezentat 
ulterior, în martie 2018, un pachet privind echitatea socială care conținea o propunere 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52017XG0629%2801%29
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/rare_diseases_ro
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/2017_brochure_ro.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/healthcare/docs/com2014_215_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/state/summary_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2018%3A233%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/com2018_2442_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0188+0+DOC+XML+V0//RO
https://presse.inserm.fr/en/francais-vacciner-cest-proteger/32352/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//RO
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=89&newsId=9061&furtherNews=yes
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2018%3A0132%3AFIN
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de recomandare privind protecția socială pentru lucrători și persoanele care 
desfășoară o activitate independentă. Propunerea viza sprijinirea țărilor din UE în 
domeniul accesului la protecție socială. Principalele elemente ale recomandării au fost 
eliminarea lacunelor formale în materie de acoperire, astfel încât lucrătorii și persoanele 
care desfășoară o activitate independentă să poată să adere la sistemele 
corespunzătoare de securitate socială; să le ofere o acoperire adecvată, astfel încât să 
poată solicita și dobândi o securitate adecvată; să faciliteze transferul drepturilor de 
securitate socială de la un loc de muncă la altul; și să ofere informații transparente 
lucrătorilor și persoanelor care desfășoară activități independente cu privire la 
drepturile și obligațiile lor în materie de securitate socială. La 6 decembrie 2018, 
Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori (EPSCO) a 
ajuns la un acord politic cu privire la propunerea Comisiei, statele membre angajându-
se să elaboreze planurile naționale în termen de doi ani de la publicarea recomandării 
Consiliului. În acest context, Consiliul a adoptat concluzii privind viitorul muncii, 
solicitând protecție socială pentru toți lucrătorii, indiferent de forma de muncă. 
Concluziile au subliniat că trebuie aduse modificări în conformitate cu competențele 
naționale, ținând seama de circumstanțele naționale, în ceea ce privește partenerii 
sociali, și că este necesar să se găsească surse de finanțare și soluții electronice adecvate. 
Recomandarea Consiliului din 2018 privind politica economică a zonei euro a promovat 
reformele politicilor de pe piața forței de muncă, care să sprijine protecția și incluziunea 
socială. 

 Creșterea numărului de lucrători transfrontalieri și de lucrători cu forme de muncă 
atipice, precum și mobilitatea sporită a forței de muncă în UE necesită o cooperare 
transfrontalieră consolidată. Parlamentul a cerut în mod repetat o inspecție mai strictă 
a muncii la nivelul UE pentru a se evita dumpingul social. Într-o rezoluție din ianuarie 
2014, Parlamentul European a solicitat crearea unei platforme europene pentru 
inspectorii de muncă în vederea monitorizării muncii nedeclarate, a consolidării 
cooperării transfrontaliere și a identificării și înregistrării societăților de tip „cutie 
poștală” și a operațiunilor similare. În acord cu discursul privind starea Uniunii și 
scrisoarea de intenție din 2017, Comisia a lansat ulterior, în martie 2018, o propunere de 
instituire a unei Autorități Europene a Muncii, cu scopul de a consolida cooperarea 
dintre autoritățile de pe piața forței de muncă la toate nivelurile și de a gestiona mai 
bine situațiile transfrontaliere. Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord provizoriu în 
februarie 2019, iar textul a fost adoptat oficial la sfârșitul mandatului. 

 Directiva privind detașarea lucrătorilor, care oferă un cadru pentru protejarea 
drepturilor sociale ale lucrătorilor detașați și pentru prevenirea dumpingului social, a 
fost complet revizuită în 2018. Revizuirea a introdus modificări în trei domenii principale: 
a) remunerarea lucrătorilor detașați, care este în prezent egală cu cea a lucrătorilor locali, 
chiar și în cazul subcontractării; b) normele privind lucrătorii temporari, care sunt acum 
mai coerente; și c) detașarea pe termen lung, în cazul căreia, după 12 luni de detașare, 
lucrătorilor detașați încep să li se aplice normele țării gazdă. Țările din UE vor putea să 
se asigure că lucrătorii detașați sunt protejați prin convenții colective reprezentative în 
toate sectoarele. În conformitate cu principiul „remunerației egale pentru muncă egală 
în același loc”, lucrătorii detașați pot beneficia acum de aceleași norme ca și lucrătorii 
locali imediat ce se angajează la locul de muncă respectiv. 

 Platforma europeană de consolidare a cooperării pentru combaterea muncii 
nedeclarate, solicitată de Parlament, funcționează încă din 2016. Sarcinile sale sunt 
prevenirea, descurajarea și combaterea muncii nedeclarate. Dată fiind natura specifică 
a muncii nedeclarate din fiecare țară, statele membre pot decide cu privire la nivelul lor 
de implicare în activitățile platformei, la măsurile luate la nivel național și la autoritățile 
care le reprezintă. Pe lângă cele 28 de state membre ale UE, patru reprezentanți ai unor 
organizații intersectoriale ale societății civile, aleși chiar de partenerii sociali, sunt 
membri ai platformei. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15506-2017-INIT/ro/pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/01/23/council-recommendation-on-the-economic-policy-of-the-euro-area/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.businessdictionary.com/definition/letterbox-company.html
http://www.businessdictionary.com/definition/letterbox-company.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2018%3A0131%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0957
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=ro
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 În august 2015, Comisia a creat o foaie de parcurs privind reconcilierea vieții 
profesionale și a vieții de familie, care prevedea atât acțiuni legislative, cât și acțiuni 
fără caracter legislativ. În acest context, Parlamentul a adoptat, în mai 2016, o rezoluție 
referitoare la aplicarea Directivei privind concediul pentru creșterea copilului, care a 
solicitat activarea clauzei de revizuire în legislația UE privind concediul pentru creșterea 
copilului și a solicitat extinderea duratei minime a acestuia la șase luni. Rezoluția 
referitoare la crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului 
dintre viața profesională și cea privată, adoptată în septembrie 2016, a solicitat 
Comisiei să revizuiască Directiva privind concediul de maternitate prin extinderea 
duratei acestuia „cu ajutorul unei serii diversificate de modalități de plată, pentru a 
permite adaptarea la nevoile și tranzițiile specifice din diferite state membre”. În aprilie 
2017, Comisia și-a prezentat propunerea privind echilibrul între viața profesională și 
viața privată, care conține măsuri legislative și măsuri fără caracter legislativ. Printre 
măsurile legislative propuse se numără introducerea unui concediu de paternitate de 
zece zile lucrătoare, îmbunătățirea concediului pentru creșterea copilului, astfel încât 
perioada de patru luni să fie compensată cel puțin la nivelul concediului medical și să 
nu fie transferabilă de la un părinte la altul, introducerea concediului de îngrijitor pentru 
cei care se ocupă de cineva apropiat grav bolnav sau aflat în întreținere, precum și 
extinderea dreptului de a solicita programe flexibile de lucru la toți lucrătorii părinți care 
au copii cu vârsta de până la 12 ani și la lucrătorii care au rude în întreținere. Măsurile 
fără caracter legislativ includ asigurarea protecției împotriva discriminării și concedierii 
pentru părinți și îngrijitori; încurajarea unei utilizări echilibrate din perspectiva genului 
a concediilor legate de situații familiale și a programelor de lucru flexibile; o mai bună 
utilizare a fondurilor europene pentru îmbunătățirea serviciilor pe termen lung și a 
serviciilor de îngrijire a copiilor și înlăturarea factorilor de descurajare pentru a doua 
persoană care contribuie la venitul familiei. Acordul dintre Parlament și Consiliu privind 
măsurile legislative a fost adoptat în plen la 4 aprilie 2019, iar textul legislativ a fost 
adoptat în mod oficial la sfârșitul mandatului. 

Potențialul pentru viitor 
Comisia Europeană a publicat la 2 mai 2018 propunerea referitoare la noul cadru financiar 
multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027 și la noul sistem de resurse proprii. În cadrul noii 
propuneri, Fondul social european Plus (FSE+) ar servi drept principalul instrument financiar al UE 
pentru punerea în aplicare a Pilonului social și ar concentra investițiile în educație, ocuparea forței 
de muncă și incluziunea socială, inclusiv asistența medicală. FSE+ ar trebui să îmbine FSE 
existent, Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, FEAD, EaSI și programul de 
sănătate. Comisia propune alocarea a 101,2 miliarde de euro în prețuri curente (89,7 miliarde de 
euro în prețuri constante în 2018) din bugetul UE către FSE+. 

În domeniul politicii de sănătate 
Programul actual de sănătate va fi încorporat în FSE+ drept „componenta sănătate”, cu o finanțare 
dedicată de 413 milioane de euro. Potrivit Comisiei, se preconizează ca integrarea sănătății în FSE+ 
să completeze alte activități FSE+ care abordează provocările identificate în semestrul european și 
să conducă la sinergii cu celelalte componente ale Pilonului social. Finanțarea pentru activitățile 
legate de sănătate ar fi, de asemenea, disponibilă prin intermediul altor instrumente financiare ale 
UE, în special Orizont Europa (în cadrul clusterului „sănătate”), programul Europa digitală (în unul 
dintre cele cinci domenii prioritare), Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), programul 
InvestEU și ajutorul de urgență (rescEU). Potrivit Comisiei, componenta de sănătate a FSE+ va oferi 
mijloace pentru a testa soluții inovatoare într-o abordare transfrontalieră. Se va concentra asupra 
acelor domenii în care cooperarea UE are beneficii dovedite: îmbunătățirea pregătirii și a 
capacității de reacție în situații de criză pentru a proteja cetățenii împotriva amenințărilor 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0226+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0338+0+DOC+XML+V0//RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0322
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=ro&newsId=9118
https://ec.europa.eu/health/funding/future_health_budget_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/thematic-factsheets/social-protection-and-cohesion_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_ro
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-innovation_ro.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4043_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-transformation_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_ro
https://ec.europa.eu/echo/news/resceu_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3922_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_ro.htm
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transfrontaliere la adresa sănătății; consolidarea sistemelor de sănătate prin sprijinirea 
autorităților din domeniul sănătății în transformarea digitală a sectorului sănătății și asistenței 
medicale și în procesele naționale de reformă; sprijinirea legislației UE în materie de sănătate, 
inclusiv în ceea ce privește medicamentele, evaluarea tehnologiilor medicale, tutunul și îngrijirile 
transfrontaliere; și sprijinirea activității integrate, de exemplu, în ceea ce privește bolile rare (prin 
intermediul rețelelor europene de referință) sau punerea în aplicare a celor mai bune practici de 
promovare a sănătății și prevenire a bolilor. 

Figura 4 – Bugetul viitor al UE pentru sănătate în CFM 2021-2027 

 
Sursa datelor: Comisia Europeană, Buletinul informativ referitor la sănătate în UE, 5 iulie 2018. 

În ceea ce privește perspectiva politică, este important de reținut faptul că, deși există posibilități de 
coordonare mai strânsă între țările din UE în materie de sănătate, competențele UE sunt limitate de 
faptul că responsabilitatea pentru organizarea și furnizarea asistenței medicale revine fiecărui stat 
membru. Acestea fiind spuse, se pot elabora noi inițiative sau se pot finaliza cele deja existente, în 
următoarele domenii (enumerate în ordine alfabetică). 

 accesul la medicamente: încurajarea unei coordonări mai largi și mai aprofundate la 
nivelul UE privind accesibilitatea medicamentelor, în special a celor inovatoare, care au 
costuri ridicate, va rămâne probabil în centrul atenției. Grupul de experți privind 
modalitățile eficiente de a investi în domeniul sănătății, care oferă Comisiei Europene 
consiliere independentă cu privire la mandate specifice, a emis recent un aviz privind 
modelele inovatoare de plată pentru medicamente inovatoare, care au costuri ridicate, 
în cadrul căruia se identifică posibilitatea de a înființa o comunitate europeană de 
învățare în domeniul modelelor de plată; 

 promovarea unei alimentații sănătoase pentru copii: în contextul mai larg al 
combaterii obezității infantile și al promovării stilului de viață sănătos, concluziile 
Consiliului din iulie 2018 privind „O alimentație sănătoasă pentru copii: viitorul sănătos 
al Europei” se concentrează pe promovarea unor regimuri alimentare mai sănătoase 
pentru copii, aceasta fiind una dintre cele mai bune investiții pentru o tânără generație 
europeană sănătoasă. Concluziile invită în mod special statele membre și Comisia „să 
plaseze persoanele și sănătatea acestora în centrul tuturor politicilor și al acțiunilor, 
inclusiv prin discutarea într-un mod transparent a rolului actual și viitor al UE privind 
apărarea sănătății publice, în contextul dezbaterii privind viitorul Europei”. 

 modelul rețelei europene de referință pentru asistența medicală transfrontalieră 
în materie de boli rare ar putea fi extins la alte domenii: Grupul de experți privind 
modalitățile eficiente de a investi în domeniul sănătății sugerează, în avizul său din 2018, 
că există potențialul de a adapta domeniul de aplicare al rețelelor europene de referință 
la roluri suplimentare, cum ar fi cercetarea și elaborarea de orientări, dincolo de 
obiectivul imediat de a oferi consultanță cu privire la pacienți individuali. Cu toate 
acestea, consideră că extinderea modelului la alte boli ar fi prematură. 

 evaluarea tehnologiilor medicale: propunerea de regulament al Comisiei din ianuarie 
2018 urmărește să consolideze cooperarea dintre statele membre pentru evaluarea 
tehnologiilor medicale. Aceasta vizează, printre altele, evitarea dublării evaluărilor 
naționale realizate pentru a determina valoarea adăugată a unui medicament, care ajută 

http://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=261&newsletter_issue_id=9777&pdf=true&fullDate=Mon%2007%20May%202018&lang=en
https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/docsdir/opinion_innovative_medicines_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.232.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A232%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.232.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A232%3AFULL
https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/021_erns_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0051/COM_COM(2018)0051_RO.pdf
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țările din UE să decidă asupra stabilirii prețurilor și a rambursării costurilor. Discuțiile 
privind dosarul sunt în desfășurare; Deși Parlamentul și-a adoptat poziția în primă 
lectură la 14 februarie 2019, statele membre din cadrul Consiliului sunt încă divizate în 
raport cu propunerea. 

 promovarea vaccinării: datorită propunerii Comisiei de recomandare a Consiliului și în 
conformitate cu cerințele Parlamentului, ar putea fi consolidate abordările coordonate 
ale acestei chestiuni. Aceasta ar putea include posibilitatea instituirii unui sistem 
european de schimb de informații privind vaccinurile, în vederea elaborării de orientări 
privind un program de vaccinare al UE, un card de vaccinare al UE și un portal web care 
să conțină informații fiabile privind beneficiile și siguranța vaccinărilor; posibilitatea 
creării unui depozit virtual de date privind nevoile de vaccinare și stocurile de vaccinuri, 
pentru a aborda penuriile și a spori oferta și posibilitatea convocării unei „coaliții pentru 
vaccinare” cu lucrătorii din domeniul sănătății. 

În domeniul politicii de securitate socială 
În noua propunere referitoare la CFM 2021-2027, politicile sociale sunt acoperite la rubrica 2 
„Coeziune și valori”, programul 7 „Investiția în oameni, în coeziune socială și în valori”, care 
reprezintă 34,5 % din noul CFM și căruia i se alocă cea mai mare finanțare. Cel puțin 25 % din 
resursele FSE+ ar trebui alocate pentru îmbunătățirea incluziunii sociale și cel puțin 4 % pentru 
combaterea privațiunilor materiale, în continuarea activităților actuale ale FEAD. În plus, statele 
membre cu o rată a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program 
educațional sau de formare care a depășit media europeană în 2019 vor trebui să aloce cel puțin 
10 % din această cotă măsurilor de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor, cu 1,2 miliarde de euro 
în cadrul gestiunii directe, dintre care 761 de milioane de euro urmează să fie cheltuiți pentru 
componenta de ocupare a forței de muncă și de inovare socială. Împreună cu componenta de 
sănătate, această finanțare va oferi mijloacele necesare pentru a testa soluții inovatoare într-o 
abordare transfrontalieră. 

Înainte de propunerile bugetare ale Comisiei, Parlamentul a adoptat, în martie 2018, o rezoluție care 
a subliniat că următorul CFM ar trebui să fie inclus într-o strategie mai amplă pentru viitorul Europei 
și ar trebui să abordeze anumite provocări prioritare, precum șomajul în rândul tinerilor, sărăcia 
și excluziunea socială persistente sau fenomenul migrației și refugiaților. 

În scrisoarea sa de intenție din septembrie 2018, președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a 
solicitat adoptarea propunerilor referitoare la dimensiunea socială a UE, inclusiv a celor referitoare 
la Autoritatea Europeană a Muncii, la modernizarea normelor de coordonare a sistemelor de 
securitate socială și la îmbunătățirea transparenței și a previzibilității juridice a condițiilor de 
muncă. 

Un alt subiect pe care se va concentra atenția în următorii ani este adaptarea sistemelor de 
protecție socială – care sunt concepute pentru contracte de muncă convenționale – la noua 
realitate de pe piața muncii. O reformă a sistemelor de securitate socială în sensul adaptării la 
lucrătorii din cadrul platformelor online și la lucrătorii atipici ar fi necesară pentru a reduce 
diferențele de tratament între diferitele forme de muncă și pentru a extinde sistemele de protecție 
socială existente, prin măsuri precum: 

 obligativitatea afilierii la sistemele de securitate socială pentru limită de vârstă pentru 
toți lucrătorii, indiferent de statutul lor oficial în dreptul muncii;  

 asigurarea continuității asigurărilor sociale și a drepturilor lucrătorilor în momentul 
schimbării locului de muncă;  

 reducerea sau eliminarea pragurilor de venit minim pentru accesul la sistemele de 
protecție socială (cum ar fi asigurarea de sănătate) și înlocuirea lor cu plata unui procent 
din venituri;  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0018(COD)&l=en#tab-0
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0120_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0120_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//RO
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_ro.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2017)614199
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 reducerea sau eliminarea cerințelor de continuitate la locul de muncă drept criteriu de 
eligibilitate pentru protecția socială;  

 promovarea îndepărtării de sistemele bazate pe contribuții către sisteme bazate pe 
impozitarea generală; 

 îmbunătățirea accesului efectiv la sisteme de securitate socială (nu doar accesul 
statutar). 

Parlamentul a solicitat, de asemenea, Comisiei să ia în considerare introducerea unui card european 
de securitate socială sau a unui alt document la nivelul UE, sub rezerva unor norme stricte de 
protecție a datelor, pentru a facilita schimbul de date și pentru a realiza un proiect-pilot de sistem 
european de alertă timpurie privind munca nedeclarată.  

În ceea ce privește coordonarea sistemelor de securitate socială, Comisia a elaborat în 2016 o 
propunere de revizuire a legislației UE în vigoare. Propunerea urmărește, printre altele, clarificarea 
condițiilor în care statele membre pot limita accesul la prestații sociale pentru cetățenii UE mobili, 
dar inactivi din punct de vedere economic, stabilirea unui regim coerent de coordonare a prestațiilor 
de îngrijire pe termen lung, propunerea unor noi modalități de coordonare a prestațiilor de șomaj 
în cazurile transfrontaliere, stabilirea de noi dispoziții pentru coordonarea prestațiilor familiale și 
reconcilierea normelor contradictorii din legislația relevantă. După reuniunile trilaterale, s-a ajuns la 
un acord provizoriu între Președinția Consiliului și Parlamentul European, dar acesta a fost respins 
în cadrul reuniunii Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper) din 29 martie 2019. 
Parlamentul a decis să nu închidă procedura în primă lectură, ci să o trateze în noua legislatură. 

Se așteaptă ca Comisia să propună alte inițiative în favoarea mobilității echitabile, inclusiv un 
număr european de securitate socială, pentru ca drepturile la securitate socială să fie mai vizibile și 
mai accesibile (digital). 

Parlamentul a adoptat, în iunie 2017, o rezoluție referitoare la o agendă europeană pentru economia 
colaborativă, în care subliniază importanța asigurării drepturilor fundamentale și a protecției sociale 
adecvate a lucrătorilor din economia colaborativă, inclusiv dreptul la negociere și acțiune 
colectivă. 

Un alt subiect aflat în discuție este legislația privind remunerația egală pentru muncă egală. În 
noiembrie 2017, Comisia a publicat un nou plan de acțiune privind diferența de remunerare între 
femei și bărbați, însoțit de o evaluare a recomandării Comisiei din 2014 privind transparența 
salarială. Consiliul a solicitat Comisiei să intensifice eforturile de reducere a diferențelor între femei 
și bărbați în ceea ce privește încadrarea în muncă, remunerarea, veniturile și pensiile. În iunie 2017, 
Consiliul a adoptat concluziile privind rentabilizarea muncii, care identifică diferența de remunerare 
între femei și bărbați drept o problemă-cheie, subliniază necesitatea de a garanta că femeile sunt în 
măsură să participe pe deplin la piața forței de muncă și propun măsuri de promovare a egalității 
între femei și bărbați în ceea ce privește salarizarea și politici favorabile incluziunii pe piața forței de 
muncă. În concluziile sale din decembrie 2017, Consiliul a propus măsuri pentru reducerea 
segregării de gen în domeniul educației și al ocupării forței de muncă, una dintre cauzele principale 
ale diferenței de remunerare între femei și bărbați. 

În martie 2018, Consiliul a organizat o dezbatere privind viitorul Europei sociale după 2020. Acesta 
a subliniat că cetățenii europeni ar trebui să aibă oportunități de progres social și de creștere 
economică, cu un accent puternic pe ocuparea forței de muncă, pe nevoile pieței muncii, 
convergența socială, integrarea migranților și a refugiaților, incluziunea persoanelor celor mai 
vulnerabile și combaterea sărăciei. Realizarea acestor obiective va necesita reînnoirea programelor 
și a fondurilor, de exemplu FSE, FEAD și FEG. 
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