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The European Union's social policy mostly deals with issues related to employment,
including measures able to ensure the free movement of labour and measures to protect the quality of
workers'life. The social policy has three objectives: a full and more adequate employment, an
improvement of living and working conditions and a higher participation of the social partners in the
economic and social decisions of the EU. Social policy includes a lot of subsections such as equality
programs to protect the rights of working women, health and safety standards, training programs,
workers'information and consulting policies. The goal and directions of the social policy are
generally set foreseen through five-year action programs or framework agreements, which are
implemented mostly by directives.

I. No\iunea de "politici comune"
Art. 3 din Tratatul CEE prevedea c[ ac\iunea Comunit[\ii are @n vedere "stabilirea
unui tarif vamal comun ]i a unei politici comerciale comune fa\[ de \[rile ter\e, instaurarea
unei politici comune @n domeniul agriculturii ]i instaurarea unei politici comune @n
domeniul transporturilor".
Obiectivele Comunit[\ii Europene evolu`nd progresiv de-a lungul anilor, au fost elaborate
o serie de noi politici comune: politica monetar[, industrial[, social[, energetic[, de
cercetare, pescuit, protec\ia mediului, protec\ia consumatorilor, rela\ii externe etc. Apari\ia
acestor politici comune se explic[ prin necesit[\i economice, sociale ]i politice de ordin
comunitar, dar ]i prin superioritatea, @n termeni de eficien\[, a unor ac\iuni comune prin
compara\ie cu cele realizate separat la nivelul fiec[rui stat membru.
No\iunea de politic[ comun[ este foarte ambigu[, fapt reflectat de varietatea
expresiilor folosite pentru a desemna, practic, aceea]i no\iune: "politic[ a Comunit[\ii
Europene", "politic[ comun[", "politic[ comunitar[".
Politicile comune "constituie de fapt domenii @n care, @n virtutea unui transfer de
competen\e consim\it de c[tre statele membre de la nivel na\ional la nivel comunitar,
institu\iile comunitare intervin @n mod determinant ]i direct, iar ac\iunile statelor membre
au loc concertat"1.
Transferul de competen\e de la nivel na\ional la nivel comunitar este @ns[ limitat @n
func\ie de dispozi\iile tratatelor. Regulile ]i politica stabilite de c[tre autorit[\ile comunitare
@ntr-un domeniu dat formeaz[ o politic[ unificat[ ce se substituie normelor ]i politicilor
na\ionale. Unii autori includ @n categoria politicilor comune ]i pe cele care se combin[ cu
politicile na\ionale, a]a-numitele "politici coordonate"2 (de exemplu, politica economic[),
@n timp ce al\ii fac distinc\ie clar[ @ntre cele dou[ categorii.
Particularitatea construc\iei comunitare const[ @n faptul c[ nu @nt`lnim o atribuire
general[ de competen\e, ci avem competen\e specifice prev[zute expres @n tratatele
constitutive, competen\e subsidiare create prin actele de modificare a tratatelor constitutive
]i competen\e implicite, create de Curtea de Justi\ie @n aplicarea ]i interpretarea dispozi\iilor
1 Andrei Popescu - Politici comunitare, @n Revista Raporturi de munc[ nr. 5/2000, p. 58.
2 Aceste politici las[, @n mare m[sur[, statelor membre competen\a de a decide @n anumite domenii,
oblig`ndu-le @ns[ s[-]i coordoneze aceste politici pentru atingerea unor obiective comune.
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tratatelor . Recunoa]terea competen\elor implicite , @n baza art. 308 (ex-art. 235) al
Tratatului CEE5, a ridicat numeroase controverse juridice, datorit[ tendin\ei de extindere a
competen\elor comunitare @n detrimentul competen\elor na\ionale6. Consacrarea
principiului subsidiarit[\ii prin Tratatul de la Maastricht a echivalat cu extinderea
competen\elor "implicite" sau "subsidiare" ale Uniunii. Totu]i, @n realitate, echilibrul @ntre
aceasta ]i statele membre se @nclin[ deseori @n favoarea ultimelor ]i, @n orice caz, este
flexibil7.
#n baza principiului subsidiarit[\ii, @n domeniile care nu apar\in competen\elor
exclusive ale Uniunii, aceasta nu intervine dec`t dac[ ]i @n m[sura @n care obiectivele
ac\iunii considerate nu pot fi realizate de o manier[ satisf[c[toare de c[tre statele membre
]i poate astfel, av`nd @n vedere dimensiunile sau efectele ac\iunii considerate, s[ fie mai
bine realizat[ la nivel comunitar8. #n acest caz, interven\ia comunitar[ r[spunde unor ra\iuni
de necesitate. Controlul respect[rii acestui principiu revine legislatorului, care de\ine o
larg[ putere de apreciere @n privin\a aplic[rii lui, iar @n caz de contestare @n leg[tur[ cu
punerea sa @n aplicare se apreciaz[ c[ se va putea sesiza Curtea de Justi\ie, odat[ ce actul @n
cauz[ a fost adoptat9.
De]i principiul subsidiarit[\ii este un principiu federal r[sturnat, U.E. r[m`ne totu]i o
entitate politic[ al c[rei gen proxim este federa\ia. Se afirm[10 c[ principiul subsidiarit[\ii
este un principiu federal r[sturnat deoarece @n statele federale (de exemplu, Germania)
competen\a federa\iei este general[ ]i competen\a membrilor federa\iei este subsidiar[, @n
timp ce, @n U.E., competen\a statelor membre este general[ ]i competen\a Uniunii este
subsidiar[. Uniunea intervine numai atunci c`nd tratatele @i confer[ atribu\ii @ntr-un sector
sau altul.
O alt[ posibil[ defini\ie a politicilor comune ar fi aceea c[ ele sunt "forme de punere
@n practic[ a marilor principii ale liberei circula\ii ]i liberei concuren\e ]i c[ domeniul lor de
ac\iune prive]te at`t cazurile @n care Comunitatea este autorizat[ @n mod formal s[ se
substituie statelor membre, c`t ]i cele @n care ac\iunea sa ar trebui s[ se limiteze la a o
completa pe cea a statelor membre (politicile coordonate)"11.

3 Bianca Maria Carmen Predescu, Ion Predescu, Aristide Roibu - Principiul subsidiarit[\ii, Monitorul
Oficial, Bucure]ti, 2001, p. 21.
4 Competen\ele implicite sunt recunoscute Comunit[\ii @n m[sura @n care acestea sunt necesare pentru
executarea unor competen\e prev[zute expres ]i pentru realizarea unor obiective comunitare stabilite
de tratate.
5 Art. 308 permite extinderea competen\elor comunitare @n cazul @n care "o ac\iune a comunit[\ii
apare ca necesar[ pentru realizarea, @n func\ionarea pie\ei comune, a unuia dintre obiectivele
Comunit[\ii, f[r[ ca prezentul tratat s[ fi prev[zut o putere de ac\iune cerut[ de acest efect".
6 A se vedea, @n acest sens, Pierre le Mire - Droit de l'Union européenne et politiques communes,
Dalloz, Paris, 2001, p. 247-253; Marianne Dony - Droit de la Communauté et de l'Union
européenne, Éditions de l'Université de Bruxelles, 2001, p. 97-100.
7 Maurice Croisat, Jean-Louis Quermonne – L'Europe et le fédéralisme, 2 édition, Montchrestien,
E.J.A., Paris, 1999, p. 97.
8 Conform art. 5 (ex-art. 3B) din Tratatul de la Maastricht.
9 C. Boutayeb - Dictionnaire juridique des Communautées européennes, PUF, 1993, p. 1033-1034.
10 A se vedea Valentin Constatin - Subiecte deschise ale integr[rii europene, pe
http://studint.ong.ro.
11 Pierre le Mire – op. cit., p. 250.
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Aceast[ concep\ie pragmatic[ nu corespunde @ntru totul realit[\ii deoarece practica
este extrem de supl[. Astfel, de]i Uniunea este obi]nuit[ s[ ac\ioneze singur[ @n cadrul unei
politici comune, ea nu opteaz[ @ntotdeauna pentru deposedarea statelor membre de
competen\e ca, de exemplu, @n cazul politicii agricole sau politicii transporturilor. Ceea ce @i
face pe unii autori s[ considere c[ @n practic[ nu sunt veritabile politici comune dec`t cele
trei politici originare: politica agricol[, politica transporturilor ]i politica comercial[, dintre
care numai ultima este @n totalitate condus[ de Uniune.
De aceea, pentru a asigura un echilibru @ntre teorie ]i practic[, ar trebui s[ se fac[
distinc\ia @ntre "politicile comune", caracterizate printr-un veritabil transfer de competen\e
@n profitul Uniunii, ]i "politicile comunitare" care se limiteaz[ la o simpl[ @ncadrare a
politicilor na\ionale12.
II. Conceptul de politic[ social[ ]i politicile sociale sectoriale
No\iunea de "politic[ social[" este foarte controversat[, deoarece nici dup[ un
secol de studii nu s-a ajuns la un consens absolut privind @n special con\inutul concret al
acesteia, ariile de acoperire social[, @n cadrul mai larg al politicilor publice.
Dificultatea de a încadra cu precizie obiectul politicii sociale, ca parte a politicilor
publice, provine pe de o parte din tradi\iile culturale si politice diferite la nivelul
continentului ]i, pe de alt[ parte, din dinamica pe care ,,socialul" a cunoscut-o ca
semnifica\ie ]i ca impact, chiar la nivelul aceleia]i societ[\i, de-a lungul ultimelor decenii.
Exist[ în schimb un consens relativ în ceea ce prive]te politicile guvernamentale (publice)
care nu pot fi considerate politici sociale: politica extern[, politica de ap[rare, internele,
justi\ia ]i politicile economice. Chiar ]i acesta este un consens relativ, avâ`nd în vedere în
primul r`nd interdependen\ele accentuate între politicile economice ]i cele sociale, între
care tot mai greu se pot trasa grani\e precise, sau consecin\ele sociale care decurg uneori
din politica extern[ ]i de ap[rare a unei \[ri13.
O prim[ defini\ie a politicii sociale ar putea fi încercat[ "prin excludere": este de
domeniul politicilor sociale tot ceea ce r[m`ne din politica unui guvern sau a unor autorit[\i
locale, dup[ excluderea politicilor publice f[r[ impact social direct 14. O asemenea defini\ie
nu r[spunde îns[, în mod evident, decâ`t în mic[ m[sur[ cerin\elor studiului politicii sociale.
Mai util[ pentru în\elegerea acestor preocup[ri ar fi o defini\ie pozitiv[, afirmativ[, care s[
ating[ nucleul comun al tuturor tipurilor posibile de politic[ social[.
Sociologul britanic T. H. Marshall define]te pe c`ât de simplu, pe atâ`t de cuprinz[tor
semnifica\ia acestui concept: "Obiectivul esen\ial al politicii sociale în secolul XX este
asigurarea bun[st[rii cet[\enilor"15.
În general, se disting dou[ abord[ri în privin\a motiva\iei care st[ la baza unei politici
sociale. În mod tradi\ional, abordarea ideologic[ este în conformitate cu ipoteza întemeierii
statului bun[st[rii pe ra\iuni politice (legate de doctrin[ ]i praxis în acela]i timp), iar
abordarea pragmatic[, mult mai recent[, promoveaz[ func\ia de "social problems solving"
( de rezolvare a problemelor sociale) a politicii sociale, golind-o astfel de orice con\inut
12 Pierre le Mire – op. cit., p. 251.
13 De exemplu, influen\a social[ a restructur[rii complexului militar-industrial al fostei Uniuni
Sovietice, dup[ evenimentele din 1989.
14 Valentin Naumescu – Introducere @n studiul politicilor sociale, pe http:/idd.euro.ubbcluj.ro.
15 Marshall, 1950, citat @n Valentin Naumescu – op. cit.
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ideologic ]i conferindu-i solide valen\e tehnocratice. Mar]`ând evident pe prima direc\ie, s-a
mers p`ân[ la a se considera c[ politicile bun[st[rii nu sunt sus\inute din ra\iuni umaniste ]i
pentru a întâ`mpina nevoile reale ale muncitorilor, ci doar pentru a r[spunde - conjunctural unor nelini]ti sociale, pentru a men\ine ordinea social[, pentru a "mitui" muncitorii ]i a-i
determina s[ nu recurg[ la proteste.
Politica social[ a secolului al XIX-lea, obsedat[ de costul binefacerii publice,
limiteaz[ @ntr-un mod foarte restrictiv c`mpul socialului. Adolphe Thirs, ale c[rui idei
reprezint[ o ultim[ form[ a acestei ostilit[\i fa\[ de o protec\ie social[ extins[, define]te cel
pu\in strict terenul responsabilit[\ilor statului: "Exist[ dou[ feluri de incapacitate: copil[ria
]i b[tr`ne\ea (...). Omul trebuie s[ fac[ fa\[ propriei sale existen\e @n afar[ de c`teva
excep\ii"16.
Non-ideologic[, desc[rcat[ de con\inuturi doctrinare, abordarea pragmatic[ pune
accentul pe rezolvarea tehnic[, punctual[, a problemelor sociale. În literatura rom`âneasc[
de specialitate, aceast[ abordare este sintetizat[ de Liliana Mihu\ astfel: "Politica social[
este, sau ar trebui s[ fie, un r[spuns la problemele sociale ale unei anumite comunit[\i,
respectiv ale anumitor grupuri expuse în mai mare m[sur[ diferitelor riscuri" 17.
Cea mai adecvat[ solu\ie @n abordarea con\inutului politicii sociale este @ns[ una
intermediar[, care s[ @ncerce s[ concilieze ideologia cu pragmatismul, principiile cu
solu\iile deoarece este foarte greu s[ se traseze o grani\[ precis[ @ntre obiectivele "actorilor"
care influen\eaz[ politicile (actori politici) ]i consecin\ele interven\iilor lor. Într-adev[r,
pare destul de justificat s[ credem c[ interven\ia social[ nu poate fi desprins[ de un set de
obiective majore, stabilite prin decizie politic[, dup[ cum ]i rezolvarea problemelor
comunit[\ii prin ac\iune social[ concret[ nu poate fi rupt[ de o anumit[ direc\ie de
dezvoltare a societ[\ii în ansamblu, dezvoltare ce trebuie s[ se întemeieze pe o viziune
global[ ]i s[ se aib[ un sens bine precizat, legitimat politic.
Politica social[ poate fi în\eleas[ ca ansamblul reglement[rilor, m[surilor ]i
activit[\ilor întreprinse în principal de stat (dar posibil si de al\i agen\i interesa\i) în scopul
modific[rii parametrilor vie\ii sociale a unei comunit[\i, într-un sens considerat dezirabil la
un moment dat18. Altfel spus, politica social[ se concretizeaz[ în prevederi legislative
specifice, hot[r`âri ]i reglement[ri administrative, programe sociale, transferuri de venit
(impozite, taxe, respectiv pensii, aloca\ii, indemniza\ii, burse etc. din cadrul sistemelor de
asigur[ri ]i asisten\[ social[), finan\area, producerea ]i furnizarea de bunuri ]i servicii
sociale pentru popula\ie.
C`ât prive]te anvergura acestei politici, aceasta difer[ pe coordonatele spa\iu-timp,
cunosc`nd o varietate aproape infinit[ de abord[ri, existâ`nd \[ri ]i momente ale istoriei în
care politica social[ se suprapune cu "peste trei sferturi din ceea ce face un guvern", dup[
cum exist[ contexte în care politica social[ se reduce considerabil, limitâ`ndu-se la
acordarea unor beneficii minimale pentru persoanele f[r[ venituri. Diferen\ele în
delimitarea politicii sociale provin at`t din raportarea la un context politico-economic
variabil în timp, dar ]i din asumarea unor tradi\ii legate de cultura politic[ a fiec[rei
societ[\i. De exemplu, în Marea Britanie se confer[ acestei politici un în\eles mai restrâ`ns ]i
16 Francis Démier – Istoria politicilor sociale. Europa, sec. XIX-XX, Institutul European, 1998, p. 6.
17 A se vedea Valentin Naumescu – op. cit.
18 C[t[lin Zamfir – Politici sociale. Rom`nia @n context european, 1995, citat @n Valentin
Naumescu – op. cit.
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bine precizat, cu referire strict[ la cinci servicii fundamentale: securitatea social[ (în sensul
men\inerii unui minim de venit prin aloca\iile de ]omaj si sistemul de pensii), politica în
domeniul s[n[t[\ii, politica educa\ional[, politica locuin\elor sociale ]i serviciile de
asisten\[ social[. În principiu, aceea]i semnifica\ie restrictiv[ o are politica social[ ]i în
Statele Unite, incluzâ`nd doar sistemul pensiilor, asisten\a medical[, înv[\[m`ântul public,
sistemul "welfare" (asisten\a social[ în în\elesul american) ]i asigurarea locuin\elor pentru
persoanele f[r[ venituri.
În schimb, în Europa, politica social[ ocup[ o plaj[ mai larg[ (îmbog[\it[ în special de
tradi\ia francez[), incluzâ`nd o gam[ variat[ de ini\iative ]i programe ale statului. În afara
preocup[rilor men\ionate în dreptul sistemelor britanic ]i nord-american, apar deseori, ca
"apanaje" ale politicii sociale, politica privind angajarea for\ei de munc[, politica
transporturilor, politica privind protec\ia mediului (politica ecologic[), politica privind
promovarea culturii ]i chiar politica privind petrecerea timpului liber (leisure policy sau
politica agrementului). Punctul comun al tuturor acestor politici nu poate fi dec`t existen\a
unor cheltuieli publice îndreptate pe direc\ia cre]terii calit[\ii vie\ii ]i confortului
cet[\enilor, deci cu impact asupra bun[st[rii colective. F[r[ a fi negate implica\iile sociale
ale politicilor mai sus men\ionate, se poate totu]i afirma c[ o abordare atâ`t de larg[ aproape
c[ suprapune politica social[ peste politica public[.
#n ceea ce prive]te principalele domenii de activitate @n politica social[, sunt
considerate astfel numeroase politici sociale sectoriale, cum ar fi: securitatea social[ (social
security), politica educa\ional[ (education policy), politica pentru @ngrijirea s[n[t[\ii
(health-care policy), politica locuin\elor sociale (housing policy), asisten\a social[ (social
assistance sau welfare policy19), politica ocup[rii for\ei de munc[ (employment policy),
politica @n domeniul culturii (culture policy), politica mediului (environment policy),
politica pentru tineret (youth policy).
Politica social[ a UE include numeroase subsec\iuni, cum ar fi programele privind
egalitatea ]i protec\ia femeilor @n domeniul muncii, standardele de s[n[tate ]i securitate @n
munc[, programele de formare profesional[, informarea muncitorilor ]i politicile de
consultare20. Scopul ]i direc\iile politicii sociale sunt @n general fixate @n programe de
ac\iune desf[]urate pe 5 ani ori @n acorduri-cadru care sunt implementate mai @nt`i prin
intermediul directivelor.
III. Politica social[ a UE. Mijloacele de realizare a obiectivelor politicii
sociale
Politica social[ a Uniunii Europene se refer[ @n principal la toate aspectele care
au leg[tur[ cu angajarea @n munc[, incluz`nd m[suri de asigurare a liberei circula\ii a
lucr[torilor ]i m[suri de protec\ie a calit[\ii vie\ii ]i muncii, promovarea egalit[\ii de ]anse
]i asigurarea unei protec\ii sociale minimale @n interiorul spa\iului comunitar. Pentru
aceasta a fost creat Fondul Social European (F.S.E.), o serie de programe comunitare ]i
normele juridice din Tratatul de la Maastricht, care completeaz[ legisla\iile na\ionale.
Scopul politicii sociale este definit astfel @n art. 117 alin. 1 din Tratatul de la
Maastricht: "statele membre sunt de acord asupra necesit[\ii de a se promova condi\ii de

19 #n Statele Unite, termenul de "welfare" se refer[ strict la acordarea unor ajutoare sociale.
20 Desmond Dinan – Encyclopedia of The European Union, MACMILLAN, 2000, p. 426.
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munc[ perfec\ionate ]i un standard ridicat de via\[ pentru lucr[tori, astfel @nc`t s[ se fac[
posibil[ armonizarea lor, @n timp ce perfec\ionarea este men\inut[".
Mijloacele de realizare a acestui scop sunt precizate @n alin. 2 al art. 117 astfel:
dezvoltarea politicii sociale va rezulta din func\ionarea pie\ei comune, care va favoriza
armonizarea sistemelor sociale, ca ]i din procedurile prev[zute @n Tratat ]i din apropierea
prevederilor stabilite prin lege, regulament sau ac\iune administrativ[.
Concluzia care se impune studiind textul Tratatului este aceea c[, de]i dezvoltarea
politicii sociale va rezulta, @ntre altele, din func\ionarea pie\ei comune (ca un element
economic fundamental) totu]i, ambele aspecte, cel economic ]i cel social, sunt puse pe plan
de egalitate c`t prive]te obiectivul @ntregii ac\iuni comunitare – acela de asigurare a
promov[rii progresului economic ]i social 21.
#ntr-o opinie exprimat[ @n literatura de specialitate22, politica social[ ar trebui mai
degrab[ s[ fie denumit[ "reglare social[" deoarece const[ @n programe care echilibreaz[
eficien\a economic[, preocup`ndu-se de calitatea vie\ii, ]i nu inten\ioneaz[ s[ @nlocuiasc[
programele de bun[stare din statele membre.
Primul mijloc de realizare a scopului politicii sociale – func\ionarea pie\ei comune –
cuprinde ]i func\ionarea pie\ei comune a muncii prin libera circula\ie a lucr[torilor. #n acest
sens, trebuie s[ fie luate @n considerare for\ele libere care afecteaz[ aceast[ pia\[ la nivelul
condi\iilor de munc[, adic[ organiza\iile patronale ]i ale lucr[torilor, negocierile purtate de
acestea @n cadrul dialogului social, precum ]i presiunea exercitat[ @n ce prive]te con\inutul
m[surilor guvernamentale @n domeniul social.
Dimensiunea social[ a Pie\ei Interne comunitare a impus instaurarea unui dialog
social @ntre partenerii sociali reuni\i la nivelul UE. Conceptul de "dialog social" a fost
introdus @n 1985 prin Actul Unic European ]i semnific[ faptul c[ partenerii sociali trebuie
s[ participe la realizarea Pie\ei Interne ]i la concretizarea dimensiunii sale sociale.
Cel de-al doilea mijloc de realizare a scopului politicii sociale – procedurile
prev[zute @n Tratat - se refer[ la procedurile privind coordonarea politicilor economice de
c[tre Consiliu ]i la alte competen\e @n domeniul economic care trebuie s[ fie astfel utilizate
@nc`t s[ se observe dispozi\iile generale ale Tratatului ]i, @n special, cre]terea nivelului ]i
calit[\ii vie\ii. #n aceast[ privin\[ Comisia are misiunea, potrivit art. 118, de a promova o
str`ns[ cooperare @ntre statele membre @n domeniul @n discu\ie, @n special @n materiile
relative la:
- folosirea for\ei de munc[;
- dreptul muncii ]i condi\iile de munc[;
- preg[tirea profesional[ de baz[ ]i avansat[;
- securitatea social[;
- prevenirea accidentelor ]i a bolilor profesionale;
- dreptul de asociere ]i negocierile colective @ntre patronat ]i lucr[tori.
#n acest scop, Comisia, ac\ion`nd @n str`ns[ colaborare cu statele membre, va face
studii, va formula avize ]i va proceda la consult[ri at`t asupra problemelor ce survin pe

21 Octavian Manolache – Drept comunitar, Editura All Beck, Bucure]ti, 1995, p. 241.
22 Giandomenico Majone – The European Community Between Social Policy and Social
Regulation, Journal of Common Market Studies 3, no. 2 (June), 1993, p. 168, citat @n Desmond
Dinan – op. cit., p. 425.
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plan na\ional, c`t ]i asupra acelora de interes pentru organiza\iile interna\ionale. De
asemenea, Comisia poate s[ fac[ recomand[ri.
Cel de-al treilea mijloc – apropierea prevederilor stabilite prin lege, regulament
sau ac\iune administrativ[ - este o aplicare @n materia specific[ a politicii sociale a
dispozi\iilor generale prev[zute de art. 100-102 din Tratat. Diferen\ele dintre legisla\iile
na\ionale pot s[ survin[ mai ales @n sistemele de securitate social[. Ele pot s[ genereze
importante distorsion[ri ale concuren\ei datorit[ cheltuielilor financiare @n unele sectoare.
De asemenea, ele pot fi susceptibile s[ afecteze direct stabilitatea sau func\ionarea pie\ei
comune a muncii prin avantajele sau dezavantajele pe care unele legisla\ii na\ionale le-ar
putea aduce23. Pentru a pre@nt`mpina producerea unor asemenea efecte negative, numeroase
m[suri de armonizare a legisla\iilor ]i politicilor sociale au fost adoptate @n diverse domenii
precum regimul securit[\ii sociale, condi\iile de munc[ ]i de salarizare, igiena ]i securitatea
muncii, politica locuin\elor.
IV. Politica social[ a U.E. ]i armonizarea legisla\iilor na\ionale
Armonizarea legisla\iilor na\ionale este obiectivul urm[rit de UE. Politica social[
promovat[ de aceasta nu const[ @n a transfera competen\ele statelor membre institu\iilor
comunitare, ci de a elabora @mpreun[ dispozi\ii a c[ror aplicabilitate asupra popula\iei
active a tuturor statelor membre s[ contribuie, pe de o parte, la o egalizare (uniformizare) a
condi\iilor de concuren\[ din produc\ia economic[ ]i, pe de alt[ parte, la punerea bazelor
unei protec\ii juridice identice pentru to\i muncitorii, oricare ar fi locul lor de munc[.
Cele mai importante rezultate @nregistrate au fost @n domeniul egalit[\ii de remunerare
@ntre b[rba\i ]i femei, al protec\iei muncitorilor ]i al amelior[rii condi\iilor de via\[ ]i de
munc[.
Comisia este institu\ia principal implicat[ @n politica social[. Directoratul General
pentru Angajare, Afaceri Sociale ]i Educa\ie (DGV) schi\eaz[ propunerile legislative ]i
studiile de influen\[, cum sunt seriile anuale Employment in Europe (Munca @n Europa).
Consiliul a fost mult mai pu\in interesat ]i mult mai pu\in receptiv la problemele
politicii sociale dec`t Comisia. De asemenea, Consiliul European numai @n mod ocazional
ia pozi\ie privind politica social[, cum a fost la @nt`lnirea de la Madrid din decembrie 1995,
c`nd a declarat: "crearea de locuri de munc[ a fost principalul obiectiv social, economic ]i
politic al UE ]i al statelor membre".
Parlamentul European este "un avocat al politicii sociale"24 al c[rui rol a fost @nt[rit de
Tratatul UE. #n interiorul Parlamentului, gruparea Partidului Sociali]tilor Europeni ]i
gruparea Partidului Poporului European (cre]tin-democra\ii) coopereaz[ @n mod frecvent @n
scopul sprijinirii obiectivelor politicii sociale. Partenerii sociali sunt, de asemenea,
importan\i actori ai politicii sociale. Sub auspiciile Tratatului UE ]i ale unui acord privind
instituirea dialogului social, ei au un rol cvasi-oficial @n formularea politicii sociale.

23 Octavian Manolache – op. cit., p. 241-242.
24 Desmond Dinan - op. cit., p. 426.
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