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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât măsurile din cadrul programelor de ajustare economică din Grecia (mai 2010 și 
martie 2012), Irlanda (decembrie 2010), Portugalia (mai 2011) și Cipru (iunie 2013) au 
avut un impact direct și indirect asupra nivelurilor de ocupare a forței de muncă și 
consecințe nefaste asupra situației sociale; întrucât, deși toate programele au fost semnate 
în mod oficial de către Comisie, acestea au fost concepute și condiționalitatea lor a fost 
stabilită în comun de către FMI, Eurogrup, Banca Centrală Europeană (BCE) și Comisia; 

B. întrucât articolul 9 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede 
că: „În definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama 
de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea 
unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de 
cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a 
sănătății umane.”;

C. întrucât articolul 151 din TFUE prevede că măsurile luate de UE și statele sale membre 
trebuie să fie conforme cu drepturile sociale fundamentale prevăzute în Carta socială 
europeană din 1961 și în Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale 
lucrătorilor din 1989 în vederea îmbunătățirii, printre altele, a dialogului social; întrucât 
articolul 152 din TFUE prevede că: „Uniunea recunoaște și promovează rolul partenerilor 
sociali la nivelul său, ținând seama de diversitatea sistemelor naționale. Aceasta facilitează 
dialogul dintre aceștia, respectându-le autonomia.”;

D. întrucât articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) prevede 
că: „Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, (…) care are aceeași valoare 
juridică cu cea a tratatelor.” și întrucât alineatele (2) și (3) de la aceeași articol prevăd 
aderarea la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale și stipulează că aceste drepturi constituie principiile generale ale dreptului 
Uniunii;

E. întrucât Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede, printre altele, dreptul 
de negociere și de acțiune colectivă (articolul 28), protecția în cazul concedierii 
nejustificate (articolul 30), condiții de muncă corecte și echitabile (articolul 31), 
recunoașterea și respectarea dreptului de acces la prestațiile de securitate socială și la 
serviciile sociale și, pentru a combate marginalizarea socială și sărăcia, dreptul la o viață 
demnă pentru toți cei care nu dispun de resurse suficiente (articolul 34), dreptul de acces 
la asistența medicală preventivă și de a beneficia de îngrijiri medicale (articolul 35), 
precum și respectarea accesului la serviciile de interes economic general (articolul 36);

F. întrucât Strategia Europa 2020, propusă de Comisie la 3 martie 2010 și aprobată de 
Consiliul European la 17 iunie 2010, include, printre cele cinci obiective principale care 
trebuie atinse până în 2020: 75% dintre bărbați și femei cu vârste cuprinse între 20 și 64 



PE524.750v01-00 4/9 PA\1012080RO.doc

RO

de ani să fie angajați; să se reducă rata de abandon școlar la sub 10% și cel puțin 40% 
dintre persoanele cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani să fi completat un ciclu de 
învățământ superior sau echivalent; precum și să se reducă sărăcia, prin scoaterea a cel 
puțin 20 de milioane de persoane din rândul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 
excluziune socială;

G. întrucât, în Rezoluția sa din 21 noiembrie 2013, Parlamentul a salutat Comunicarea 
Comisiei din 2 octombrie 2013, intitulată „Consolidarea dimensiunii sociale a uniunii 
economice și monetare” și propunerea sa de instituire a unui tablou de bord cu indicatorii-
cheie din domeniul ocupării forței de muncă și domeniul social care să fie inclus în 
procedurile privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) și în Raportul comun privind 
ocuparea forței de muncă, dar a regretat faptul că acei indicatori au fost insuficienți pentru 
a asigura o descriere detaliată a situației sociale și situației legată de ocuparea forței de 
muncă în statele membre și interdependența dintre acestea; întrucât Rezoluția 
Parlamentului a subliniat necesitatea de a garanta că această monitorizare are ca obiectiv 
reducerea discrepanțelor sociale dintre statele membre;

H. întrucât datele disponibile demonstrează că progresele înregistrate în cele patru țări 
menționate mai sus pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 se află într-o 
scădere rapidă (a se vedea anexa 1),

1. constată că instituțiile UE (BCE, Comisia și Eurogrupul) sunt pe deplin responsabile de 
condițiile impuse în cadrul programelor de ajustare economică și, astfel, pentru 
consecințelor lor sociale;

2. regretă faptul că Parlamentul a fost complet marginalizat în toate etapele proiectului: faza 
pregătitoare, elaborarea mandatelor și monitorizarea rezultatelor obținute de programele și 
măsurile aferente;

3. regretă faptul că respectivele programe au fost concepute fără nicio evaluare a 
consecințelor cu ajutorul studiilor de impact sau a coordonării cu Comitetul pentru 
ocuparea forței de muncă, Comitetul pentru protecție socială, Consiliul Ocuparea Forței de 
Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori sau comisarul pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale; regretă faptul că, în pofida importantelor implicații sociale, 
organele consultative instituite prin tratat, în special Comitetul Economic și Social 
European (CESE) și Comitetul Regiunilor nu au fost consultate;

Ocuparea forței de muncă

4. constată că politicile de ajustare și reformele structurale din cele patru țări au avut drept 
consecință rate dramatice ale șomajului , rate record ale locurilor de muncă pierdute și 
deteriorarea condițiilor de muncă; subliniază că consecințele asupra ratelor de activitate, 
în special în ceea ce privește sustenabilitatea protecției sociale și a sistemelor de pensie, 
sunt și mai dramatice având în vedere că decalajul dintre obiectivele Strategiei Europa 
2020 și realitate este într-o creștere rapidă;

5. constată cu deosebită îngrijorare că tinerii sunt cei afectați de cele mai mari rate ale 
șomajului, situația din țări precum Grecia, unde rata șomajului este de peste 50%, sau 
Portugalia și Irlanda, unde depășește 30%, fiind devastatoare; regretă faptul că chiar și cei 
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care găsesc un loc de muncă se regăsesc adesea în locuri de muncă cu condiții precare sau 
contracte cu normă redusă, ceea ce face dificil traiul autonom; 

6. constată că grupurile cele mai vulnerabile, și anume șomerii pe termen lung, femeile, 
lucrătorii migranți și persoanele cu dizabilități, au fost afectate în mod grav și suferă de 
rate ale șomajului mai ridicate decât media națională; 

7. avertizează că, dacă situația nu este remediată, aceste discrepanțe semnificative, în special 
în cazul generației mai tinere, vor duce la daune structurale ale pieței muncii din cele patru 
țări, va limita capacitatea acestora de redresare, va provoca migrații forțate masive care 
vor genera exoduri masive de inteligență și vor spori discrepanțele persistente dintre 
statele membre care oferă locuri de muncă și statele membre care oferă forță de muncă 
ieftină;

8. reamintește că Strategia Europa 2020 prevede clar că cifra care trebuie urmărită este rata 
de ocupare a forței de muncă, care indică disponibilitatea resurselor umane și financiare 
pentru a asigura sustenabilitatea modelului nostru economic și social; regretă faptul că 
încetinirea cunoscută de rata șomajului este confundată cu recuperarea locurilor de muncă 
pierdute; reamintește că în ultimii patru ani pierderile de locuri de muncă au atins cifra de 
2 milioane în patru țări, ceea ce reprezintă 15% din locurile de muncă existente;

Sărăcia

9. este preocupat de faptul că, printre condițiile de acordare a ajutorului financiar, 
programele includ recomandări pentru anumite reduceri în domenii fundamentale ale 
luptei împotriva sărăciei, precum pensiile, serviciile de bază, asistență medicală și 
produsele farmaceutice pentru protecția de bază a persoanelor celor mai vulnerabile; 
subliniază faptul că aceste măsuri au în principal un impact asupra luptei împotriva 
sărăciei în rândul copiilor;

10. constată că cifrele Comisiei și diverse studii arată că, între 2008 și 2012, inegalitatea 
privind distribuția veniturilor a crescut în cele patru țări, și că reducerile aplicate 
prestațiilor sociale și de șomaj determinate de măsurile de austeritate, precum și reducerile 
salariale ca urmare a reformelor structurale, sporesc nivelurile de sărăcie; constată, de 
asemenea, că raportul Comisiei a demonstrat un nivel relativ ridicat de sărăcie în rândul 
persoanelor încadrate în muncă din cauza reducerii sau înghețării salariilor minime ca 
urmare a măsurilor de austeritate; 

11. regretă faptul că numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială 
a crescut în cele patru țări; subliniază că numai în cursul ultimilor trei ani, cifrele arată că 
proporția de persoane expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială s-a ridicat la 
26 % în Portugalia și la 15 % în Irlanda; constată, în plus, că aceste statistici ascund o 
realitate și mai dură, și anume aceea în care PIB-ul pe cap de locuitor scade, pragul 
sărăciei scăzând, de asemenea, ceea ce înseamnă că persoanele care până de curând erau 
considerate ca fiind în sărăcie, în prezent se consideră că au ieșit din sărăcie;

12. salută faptul că, în aceste studii, Comisia a recunoscut că numai o puternică inversare a 
tendințelor actuale, va permite să se atingă obiectivele Strategiei Europa 2020; 



PE524.750v01-00 6/9 PA\1012080RO.doc

RO

13. regretă faptul că, cel puțin pentru Grecia, Irlanda și Portugalia, programele au inclus un 
număr de recomandări detaliate în ceea ce privește reforma sistemului de sănătate și 
reduceri ale cheltuielilor, în pofida faptului că articolul 168 alineatul (7) din TFUE 
interzice o astfel de intervenție;

14. reamintește faptul că Consiliul Europei a condamnat deja reducerile din sistemul public de 
pensii din Grecia, considerându-le o încălcare a articolul 12 din Carta socială europeană 
din 1961 și a articolul 4 din protocolul la aceasta, care prevede că faptul că dispozițiile 
contestate de drept intern urmăresc să îndeplinească cerințele altor obligații juridice, nu le 
elimină din domeniul de aplicare al cartei”1; ia act de faptul că această doctrină de 
menținere a sistemului de pensii la un nivel satisfăcător pentru a permite pensionarilor să 
aibă o viață decentă este general aplicabilă în toate cele patru țări și ar fi trebuit să fie luată 
în considerare; 

15. subliniază, în plus, că Organizația Internațională a Muncii (OIM) a criticat vehement 
reformele radicale aplicate sistemului de pensii atunci când Comitetul de experți a evaluat 
aplicarea Convenției nr. 102 în cazul reformelor din Grecia, și că aceeași observație critică 
a fost inclusă în cel de-al 29-lea raport anual pentru 2011; reamintește că Convenția 
nr. 102 se aplică în general în toate cele patru țări și ar fi trebuit să fie luată în considerare;

Părăsirea prematură a sistemului de învățământ

16. salută faptul că numărul elevilor care părăsesc prematur sistemul de învățământ este în 
scădere în cele patru țări; constată, cu toate acestea, că acest lucru este explicat parțial de 
dificultatea cu care se confruntă tinerii în găsirea unui loc de muncă; 

17. salută faptul că numărul persoanelor care ajung la nivelul de învățământ superior a crescut 
în toate cele patru țări; constată, cu toate acestea, că acest lucru este explicat în parte de 
necesitatea tinerilor de a-și îmbunătăți șansele viitoare de angajare pe piața muncii;

Dialogul social

18. regretă faptul că programele impuse celor patru țări permit societăților să renunțe la 
contractele colective de muncă și să revizuiască acordurile salariale sectoriale ceea ce 
afectează direct structura și valorile contractele colective de muncă prevăzute în 
respectivele constituțiile naționale; ia act de faptul că acest lucru a avut ca rezultat o cerere 
din partea Comitetului de experți al OIM, adresată Greciei, de a restabili dialogul social, 
iar, în cazul Portugaliei, o cerere adresată Curții Constituționale de a anula anumite măsuri 
legislative; subliniază că această situație dezgustătoare este consecința unor reforme 
structurale limitate care implică exclusiv dereglementarea relațiilor de muncă și reduceri 
salariale cu orice preț, ceea ce este în contradicție clară cu obiectivele generale ale UE și 
politicile Strategiei Europa 2020;

Recomandări

19. solicită Comisiei să realizeze un studiu detaliat cu privire la consecințele sociale și 
economice ale programelor de ajustare în cele patru țări pentru a oferi o înțelegere precisă 

                                               
1 Comitetul european pentru drepturile sociale, 7 decembrie 2012, Decizia de fond, Plângerea nr. 78/2012, p.10. 
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a daunelor pe termen scurt și pe termen lung aduse sistemelor de protecție socială, în 
special în ceea ce privește lupta împotriva sărăciei, menținerea dialogul social adecvat și a 
echilibrului între flexibilitate și securitate în relațiile de muncă; invită Comisia să facă apel 
la organele sale consultative la elaborarea acestui studiu, precum și la Comitetul pentru 
ocuparea forței de muncă și Comitetul pentru protecție socială; sugerează ca CESE fi 
invitat să elaboreze un raport specific; 

20. invită Comisia să solicite OIM și Consiliul Europei să elaboreze rapoarte cu privire la 
eventualele măsuri corective și stimulente pentru a asigura respectarea deplină a Cartei 
sociale europene și a protocolului la acesta și a convențiilor fundamentale ale OIM, 
deoarece obligațiile care decurg din acestea au fost afectate de măsurile de ajustare 
bugetară și de reformele structurale impuse de troică;

21. invită UE să acorde sprijin, după o evaluare, inclusiv prin resurse financiare, după caz, 
pentru recuperarea standardele de protecție socială și a luptei pentru reducerea sărăciei și 
reînnoirea dialogului social prin intermediul unui plan de redresare socială; invită 
Comisia, BCE și Eurogrupul să elimine treptat măsurile excepționale care au fost 
instituite;

22. solicită respectarea obligațiilor juridice menționate mai sus, instituite în tratate și în Carta 
drepturilor fundamentale, pentru că nerespectarea constituie o încălcare dreptului primar 
al UE;

23. invită UE să nu aplice astfel de soluții instituționale și financiare în viitor și să instituie 
mecanisme care să permită instituțiilor UE să îndeplinească obiectivele sociale și politicile 
instituite prin tratate, în special cele referitoare la drepturile individuale și colective ale 
celor care prezintă cel mai mare risc de excluziune socială;

24. invită Comisia și Consiliul să acorde aceeași atenție dezechilibre sociale și să le corecteze, 
așa cum procedează și cu dezechilibre macroeconomice, și, în acest sens, să pună 
Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori și 
prioritățile sale în condiții de egalitate cu ECOFIN și Eurogrupul.
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ANEXA 1

Grecia Portugalia Irlanda Cipru EU 27Indicatori sociali ai 
Strategiei Europa 
2020

2007 2009 201
2

2013
1

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 201
3

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013
2

Rata șomajului (20-
64 de ani) în % din 
populație

65,7 65,8 55,
3

53,5 72,6 71,2 66,5 65,3 73,8 66,9 63,7 65,
3

76,8 75,3 70,2 67,3 70,0 69,2 68,7 68,5

58 52,7 45,
2

43,6 66,3 66,1 63,1 62,2 64,4 61,8 59,4 60,
3

67,7 68,3 64,8 62,1 62,1 62,5 62,6 62,7

80,4 78,8 65,
3

63,3 79,1 76,5 69,9 68,5 83,0 72,1 68,1 70,
4

86,4 82,8 76,1 72,9 77,9 76,0 74,8 74,4

 Femei
 Bărbați
 Tineri3

24 22,9 13,
1

11,6 34,9 31,3 23,6 21,7 50,4 36,9 28,2 28,
8

37,4 34.8 28,1 21.2 36,9 34,9 32,8 32,3

Numărul 
persoanelor expuse 
riscului de sărăcie și 
excluziune socială 
(în mii)

3064 3007 379
5

- 2653 2648 2665 - 1005 1150 1319 - 195 188 234 - 1193
97

1143
53

1231
18(e
stim
ativ)

-

Numărul 
persoanelor care 
părăsesc prematur 
sistemul de 
învățământ și 
formare în % din 

14,6 14,5 11.
4

- 36,9 31,2 20,8 - 11,6 11,7 9,7 - 12,5 11,7 11,4 - 15,0 14,3 12,8 -

                                               
1 Date din al doilea semestru din 2013
2 Date din al doilea semestru din 2013
3 Grupul de vârstă: 15-24 de ani
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populație

Persoanele care au 
atins nivelul de 
învățământ superior 
(% din populația cu 
vârste cuprinse între 
30 și 34 de ani)

26,2 26,5 30.
9

- 19,8 21,1 27,2 - 43,3 48,9 51,1 - 46,2 45,0 49,9 - 30,0 32,2 35,8 -

Grecia Portugalia Irlanda Cipru EU 27Alți indicatori
2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
200
9

201
2

201
3

Rata șomajului în % 
din populație

8,3 9,5 24,3 27,
3

8,9 10,6 15,9 15,7 4,7 12,0 14,7 12.
6

3,9 5,4 11,9 17,0 7,1 8,9 10,4 10,9


