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În conformitate cu prevederile art.171 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

vă înaintăm proiectul de opinie asupra documentului referitor la CARTEA 

VERDE PRIVIND ÎMBĂTRÂNIREA POPULAȚIEI - Promovarea solidarităţii şi 

a responsabilităţii între generaţii – COM (2021) 50 , document transmis 

comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

OANA SILVIA ŢOIU 
 



 
2/5

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
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PROIECT  DE  OPINIE 
asupra  documentului CARTE VERDE PRIVIND ÎMBĂTRÂNIREA 

POPULAȚIEI - Promovarea solidarităţii şi a responsabilităţii între 
generaţii – COM (2021) 50 

 
         Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 
Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu documentul CARTEA VERDE PRIVIND ÎMBĂTRÂNIREA POPULAȚIEI 
Promovarea solidarităţii şi a responsabilităţii între generaţii – COM (2021)50, 
pentru examinarea fondului. 
 Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în şedinţa din 
data de 09.03.2021. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 
acestui document. Statele membre abordează impactul îmbătrânirii prin 
îmbunătățirea sistemelor de educație și de dobândire a competențelor, prin 
încurajarea unei vieți profesionale mai lungi și mai cuprinzătoare și prin 
promovarea reformelor sistemelor de protecție socială și de pensii. Cu toate 
acestea, având în vedere amploarea, viteza și impactul acestei tendințe în 
întreaga societate, trebuie, de asemenea, să analizăm noi abordări și să ne 
asigurăm că politicile noastre sunt adecvate scopului urmărit de acestea într-o 
epocă a schimbărilor majore – de la dubla tranziție verde și digitală la noi forme 
de muncă și amenințarea reprezentată de pandemii.  

Scopul acestei cărți verzi este de a lansa o amplă dezbatere de orientare 
privind îmbătrânirea pentru a discuta opțiunile privind modalitățile de anticipare 
și de răspuns la provocările și oportunitățile pe care le implică, în special având 
în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU și Deceniul ONU pentru 
îmbătrânirea în condiții bune de sănătate. Competențele de abordare a efectelor 
îmbătrânirii le revin, în mare măsură, statelor membre, iar UE este bine plasată 
pentru a identifica principalele probleme și tendințe și pentru a sprijini acțiunile 
privind îmbătrânirea la nivel național, regional și local. Aceasta poate ajuta 
statele membre și regiunile să își dezvolte propriile răspunsuri adaptate în 
materie de politici în ceea ce privește îmbătrânirea populației.  

Pilonul european al drepturilor sociale stabilește o serie de principii care se 
referă direct sau indirect la domeniile afectate de îmbătrânire, cum ar fi veniturile 
și pensiile pentru limită de vârstă, îngrijirea pe termen lung, asistența medicală, 
incluziunea persoanelor cu handicap, protecția socială, echilibrul dintre viața 
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profesională și cea privată și educația, formarea și învățarea pe tot parcursul 
vieții. Comisia va prezenta în curând un plan de acțiune pentru a sprijini punerea 
deplină în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. 

Prezenta carte verde adoptă o abordare bazată pe ciclul de viață, care 
reflectă impactul universal al îmbătrânirii și se concentrează atât asupra 
implicațiilor personale, cât și asupra implicațiilor societale mai ample ale 
îmbătrânirii populației. Acestea includ toate aspectele: de la învățarea pe tot 
parcursul vieții și stiluri de viață sănătoase până la modul de finanțare a unor 
pensii adecvate sau necesitatea unei productivități sporite și a unei forțe de 
muncă suficient de mari pentru a susține asistența medicală și îngrijirea pe 
termen lung pentru persoanele în vârstă.  

Abordarea bazată pe ciclul de viață ia în considerare faptul că etapele 
tradiționale ale educației și formării, ale muncii și ale pensionării devin mai puțin 
rigide și mai flexibile. De asemenea, aceasta reflectă faptul că răspunsul la 
îmbătrânirea populației este o chestiune care constă în găsirea unui echilibru 
adecvat între soluțiile durabile pentru sistemul nostru de protecție socială și 
consolidarea solidarității între generații și a echității între tineri și persoanele în 
vârstă. Există numeroase interdependențe între generații, iar acestea dau 
naștere unor provocări, oportunități și întrebări pentru societățile noastre. Acesta 
este motivul pentru care tinerii – și persoanele de toate vârstele – ar trebui să 
aibă un rol activ în conturarea răspunsului nostru în materie de politici.  

Pilonul european al drepturilor sociale servește drept punct de reper 
pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață pentru toți, indiferent de 
vârstă, și pentru obținerea unor drepturi sociale autentice. Aceasta include o 
serie de principii care se concentrează asupra provocărilor legate de îmbătrânirea 
populației. 

Creșterea numărului de persoane în vârstă în UE generează preocupări 
specifice în materie de securitate și siguranță, întrucât infractorii organizați îi pot 
viza, de exemplu, prin vizite la domiciliu, înșelăciuni orchestrate pe stradă, 
spargeri, furturi din buzunare sau alte escrocherii și infracțiuni. 

Pentru a le permite persoanelor în vârstă să se bucure de drepturile și de 
autonomia lor și să participe în societate în cea mai mare măsură posibilă, astfel 
de situații de vulnerabilitate trebuie să fie luate în considerare și, după caz, 
abordate în mod specific de responsabilii cu elaborarea politicilor de la toate 
nivelurile. 

Unul dintre aspectele importante ale dezbaterii privind modul în care 
trebuie să se gestioneze problema îmbătrânirii este echitatea între generații. 
Provocarea constă în menținerea unui nivel adecvat de protecție socială fără a 
impune o povară excesivă asupra populației în vârstă de muncă în scădere, ale 
cărei contribuții reprezintă cea mai mare sursă de finanțare pentru sistemele 
sociale. Transferarea sarcinii fiscale dinspre forța de muncă înspre poluare, astfel 
cum se propune în Pactul verde european, poate oferi noi soluții în acest sens. În 
absența unor reforme suplimentare, diversitatea tot mai mare de pe piața forței 
de muncă înseamnă că un număr mai mic de persoane sunt acoperite de 
sistemele de protecție socială și contribuie la acestea. 

Sustenabilitatea finanțelor publice trebuie monitorizată îndeaproape, în 
special în cazul țărilor cu o datorie publică ridicată. În prezent, costul total al 
cheltuielilor publice legate de îmbătrânirea populației depășește 25 % din PIB în 
întreaga UE. În Raportul din 2018 privind îmbătrânirea populației, s-a estimat că 
aceste costuri vor crește cu 1,1 puncte procentuale (pp) până în 2070, cu o 
creștere de 3 puncte procentuale sau mai mult în 11 state membre. Creșterea 
respectivă este determinată în principal de cheltuielile cu îngrijirea pe termen 
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lung și cu asistența medicală, în conformitate cu necesitatea de a răspunde în 
mod adecvat nevoilor unei populații în curs de îmbătrânire. În plus, consecințele 
negative ale combaterii pandemiei de COVID-19 și cele economice ale măsurilor 
de limitare a circulației persoanelor au generat o serie de provocări suplimentare. 
Cu toate acestea, în practică, creșterea cheltuielilor legate de îmbătrânirea 
populației se poate dovedi chiar mai mare, de exemplu, dacă reformele 
anterioare privind pensiile sunt anulate sau dacă se adoptă noi reforme care 
conduc la o creștere a cheltuielilor. În domeniul asistenței medicale și al îngrijirii 
pe termen lung, progresul tehnologic ar putea contribui la îmbunătățirea calității 
serviciilor, dar poate conduce, de asemenea, la cheltuieli mai mari; în mod 
similar, un acces mai bun la servicii de îngrijire pe termen lung la prețuri 
accesibile poate necesita finanțare publică suplimentară.  

Sustenabilitatea fiscală și adecvarea sunt două fețe ale aceleiași monede, 
Europa fiind ferm angajată să își mențină standardele sociale ridicate. Măsurile 
de politică pot contribui la reconcilierea sustenabilității sociale și fiscale prin 
prelungirea vieții profesionale, precum și prin creșterea acoperirii și regândirea 
sistemelor de protecție socială. 

Îmbătrânirea, precum și provocările și oportunitățile implicate de aceasta 
sunt prezente pe tot parcursul vieții noastre; ceea ce se schimbă însă sunt 
perspectivele noastre. Mulți tineri se confruntă în prezent cu dificultăți în a se 
integra pe piața forței de muncă, iar actuala criză provocată de pandemia de 
COVID-19 a înrăutățit situația. Pe termen lung, perspectiva unei speranțe de 
viață mai mari decât cea a generației bunicilor lor influențează multe dintre 
alegerile pe care le fac tinerii, inclusiv în ceea ce privește educația, viața 
profesională sau întreruperile de carieră. Acest lucru are, la rândul său, un 
impact asupra sănătății și a poziției lor în economie și societate. În același timp, 
generația vârstnică din prezent participă prin contribuții, nevoi și așteptări 
specifice duratei sale de viață. Tinerii și vârstnicii deopotrivă fac parte dintr-o 
societate și o economie care trebuie să asigure prosperitatea, succesul și 
bunăstarea tuturor membrilor săi. Abordarea provocărilor și a oportunităților 
legate de îmbătrânire este, prin urmare, o responsabilitate individuală și 
colectivă.  

Există multe modalități de prevenire sau de limitare a consecințelor 
negative ale îmbătrânirii asupra societății noastre. Printre acestea se numără 
promovarea îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, îmbunătățirea 
rezilienței sistemelor noastre de sănătate și de îngrijire, îmbunătățirea 
performanței pieței forței de muncă, modernizarea protecției sociale și 
promovarea migrației legale și a integrării ca parte a unui mix de politici, precum 
și depunerea de eforturi pentru creșterea productivității și a eficienței la toate 
nivelurile.  

UE poate înfrunta aceste aspecte negative prin angajamentul și implicarea 
tinerilor și ale persoanelor în vârstă, promovând solidaritatea și responsabilitatea 
între generații prin politici favorabile și, în același timp, deschizând calea către 
dezvoltarea unei societăți solidare și dinamice. 

Mecanismul de redresare și reziliență, principalul instrument de redresare 
aflat în centrul inițiativei NextGenerationEU, urmărește să sprijine statele 
membre în acest sens, permițându-le să își consolideze potențialul de creștere 
economică, crearea de locuri de muncă și reziliența economică și socială ca 
modalitate de ieșire din criza actuală. NextGenerationEU este, în același timp, un 
vehicul de sprijin și de echitate între generații, facilitând o redresare economică 
durabilă pe termen mediu și lung, de care ar trebui să beneficieze generațiile 
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viitoare, printr-o combinație de reforme ambițioase și investiții din partea 
statelor membre.  

Cu toate acestea, îmbătrânirea nu înseamnă doar susținerea creșterii și a 
statului social. Este vorba, de asemenea, despre societățile noastre în ansamblu 
și despre modul în care interacționăm de la o generație la alta. În paralel cu 
răspunsul nostru în materie de politici în ceea ce privește impactul socioeconomic 
al îmbătrânirii populației, trebuie să discutăm despre modul în care ne asigurăm 
că toți cetățenii pot participa în societate. Acest lucru necesită o implicare activă 
în dezbatere atât din partea tinerilor, cât și a persoanelor în vârstă.  

În cele din urmă, dezbaterea privind politicile de abordare a provocărilor și 
oportunităților legate de îmbătrânire este una dintre soluțiile imediate și pe 
termen lung. Ea impune necesitatea unei reflecții orientate spre viitor privind 
impactul și alternativele în această tranziție demografică din interiorul UE, 
precum și privind consecințele acesteia asupra rolului Europei în lume. O astfel 
de gândire orientată spre viitor ar putea alimenta dezbaterea și ar putea sprijini 
opțiunile de politică durabilă pe termen lung, în beneficiul fiecărei grupe de 
vârstă. 

 
Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării documentului supus 
dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 
prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 
europene potrivit art.174 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu     Tudor Polak 

 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 
 
 
Întocmit,        
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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