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Rezoluția Parlamentului European referitoare la Comunicarea Comisiei privind 
dimensiunea socială a uniunii economice și monetare (UEM) 
(2013/0000(RSP))

Parlamentul European,

- având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 octombrie 2013 intitulată „Consolidarea 
dimensiunii sociale a uniunii economice și monetare”(COM(2013)0690),

- având în vedere raportul președintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy, 
prezentat Consiliului European din 26 iunie 2012 intitulat „Către o veritabilă uniune 
economică și monetară” (EUCO 120/12),

- având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2012 intitulată „Proiect pentru o 
uniune economică și monetară profundă și veritabilă: lansarea unei dezbateri la nivel 
european (COM(2012)0777), 

- având în vedere concluziile Consiliului European din 14 decembrie 2012 privind foaia de 
parcurs pentru finalizarea uniunii economice și monetare (EUCO 205/12), 

- având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 martie 2013 intitulată „Către o uniune 
economică și monetară profundă și veritabilă – Introducerea unui instrument de 
convergență și competitivitate” (COM(2013)0165),

- având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 martie 2013 intitulată „Către o uniune 
economică și monetară profundă și veritabilă – Coordonarea ex-ante a proiectelor de 
reforme majore ale politicilor economice ” (COM(2013)0166), 

- având în vedere concluziile Consiliului European din 14 martie 2013 (EUCO 23/13) și 
concluziile Consiliului European din 28 iunie 2013 (EUCO104/13),

- având în vedere Rezoluția sa din 20 noiembrie 2012 intitulată „Către o veritabilă uniune 
economică și monetară”1,

- având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 februarie 2013 intitulată „Către investiții 
sociale pentru promovarea creșterii și coeziunii – inclusiv implementarea Fondului social 
european pentru perioada 2014-2020”(COM(2013)0083) și rezoluția Parlamentului din 
12 iunie 2013 referitoare la acest subiect2, 

- având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON) din 
30 septembrie 2013 referitor la „Semestrul european pentru coordonarea politicilor 
economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2013”3,

                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0430
2  P7_TA-PROV(2013)0266
3  A7-0322/2013
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- având în vedere audierea publică organizată de Comisia pentru ocuparea forței de muncă 
și afaceri sociale (EMPL) la 9 iulie 2013 privind „Dimensiunea socială a Uniunii 
economice și monetare – sistemul european de indemnizații de șomaj”,

- având în vedere documentul privind stabilizatorii automați din 4 octombrie 2013 publicat 
de grupul de lucru al Comisiei din cadrul DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale 
și Incluziune (DG EMPL),  

- având în vedere sinteza politică din 13 septembrie 2013 elaborată de Centrul de studii 
politice europene (CEPS) intitulată „Developing the social dimension of a deep and 
genuine Economic and Monetary Union” (Dezvoltarea dimensiunii sociale ale unei uniuni 
economice și monetare profunde și veritabile),

- având în vedere studiul organizației Notre Europe intitulat „Blueprint for a Cyclical Shock 
Insurance Scheme in the Euro Area” (Un sistem de asigurări împotriva șocurilor ciclice în 
zona euro) din septembrie 2013, 

- având în vedere documentul de lucru elaborat de Fondul Monetar Internațional (FMI) 
intitulat „Toward a fiscal union for the Euro area” (Către o uniune fiscală pentru zona 
euro) din septembrie 2013 (SDN/13/09), 

- având în vedere întrebarea xxx adresată Comisiei și întrebarea xxx adresată Consiliului 
privind dimensiunea socială a uniunii economice și monetare (O-000000/2013 –
B7-0000/2013) și (O-000000/2013 – B7 0000/2013),

- având în vedere articolele 115 alineatul (5) și 110 alineatul (2) din Regulamentul său de 
procedură,

A. întrucât șomajul în UE a atins nivelul alarmant de 26,6 milioane de persoane1; 

B. întrucât rata șomajului în rândul tinerilor a ajuns la cote fără precedent, cu o medie de 23% 
pentru întreaga UE;  

C. întrucât șomajul pe termen lung a crescut în majoritatea statelor membre și a ajuns la un 
nivel fără precedent în întreaga UE;

D. întrucât șomajul structural și necorelarea dintre oferta și cererea de locuri de muncă, atât în 
ceea ce privește calitatea, cât și numărul acestora, au crescut;  

E. întrucât, din 2007, nivelul sărăciei este în creștere în UE, în timp ce veniturile familiilor 
sunt în scădere, având drept rezultat faptul că 24,2% din populația UE este expusă riscului de 
sărăcie sau excluziune socială;

F. întrucât proporția lucrătorilor săraci a crescut constant de la declanșarea crizei; 

G. întrucât creșterea proporției de lucrători săraci și de familii în șomaj a determinat un nivel 
crescut al sărăciei în rândul copiilor;

                                               
1 Buletin trimestrial privind ocuparea forței de muncă și situația socială din UE, octombrie 2013
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H. întrucât divergențele persistente dintre statele membre conduc la o polarizare rapidă a 
șomajului, în special în zona euro; 

I. întrucât dezechilibrele sociale au crescut mai repede în interiorul zonei euro decât la nivelul 
UE; 

J. întrucât rata șomajului a atins o medie de 17,3% la periferia zonei euro în 2012 față de 7,1% 
în centrul zonei euro; 

K. întrucât rata medie a tinerilor care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ 
și nu participă la activități de formare („NEETs”) a ajuns la 22,4% la periferia zonei euro față 
de 11,4% în centrul ei; 

L. întrucât nivelul sărăciei a crescut în două treimi din statele membre UE, dar s-a stabilizat în 
treimea rămasă;

M. întrucât s-au luat măsuri importante pentru consolidarea guvernanței economice a UE, însă 
Europa a plătit un preț economic și social extrem de ridicat;

N. întrucât dezbaterea privind dezechilibrelor sociale trebuie situată la același nivel cu 
dezbaterea privind dezechilibrele macroeconomice; 

O. întrucât recentele evoluții în guvernanța economică au creat un dezechilibru în ceea ce 
privește articolele 121 și 148 din TFUE;

P. întrucât UE trebuie să continue să depună eforturi în vederea partajării poverii datoriei 
pentru a evita o spirală negativă care să conducă la dumping social atât la periferia UE, cât și 
în centrul ei; 

Q. întrucât, la 9 iulie, Comisia EMPL a votat în favoarea alocării a 25% din fondurile 
destinate politicii de coeziune către Fondul social european (FSE);

R. întrucât Comisia EMPL a organizat o audiere publică la 9 iulie pe tema „Dimensiunea 
socială a UEM - sistemul european de alocații de șomaj”, care a identificat necesitatea unor 
stabilizatori automați la nivelul zonei euro și a examinat modalitățile posibile de introducere a 
acestora;

S. întrucât politica monetară comună agravează ciclurile economice, determinând o 
supraîncălzire în țările care se află într-o fază de creștere maximă și o creștere și mai scăzută 
în țările care se află deja în recesiune; 

T. întrucât eficiența utilizării politicii fiscale drept instrument de stabilizare este, de asemenea, 
limitată în cadrul UEM din cauza relațiilor comerciale puternice care determină ample efecte 
de propagare și a coordonării politicii fiscale prin intermediul Pactului de stabilitate și de 
creștere (PSC);

U. întrucât, din 2010, cheltuielile privind asigurările sociale și-au pierdut rolul de stabilizator 
automat în zona euro;

V. întrucât statele membre cu o tradiție îndelungată de dialog social de înaltă calitate s-au 
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dovedit a fi mai rezistente la criză; 

W. întrucât troica a confirmat faptul că, pentru reușita reformelor, în special a reformelor 
privind UEM, este esențială o participare de înaltă calitate a partenerilor sociali și un dialog 
social puternic care să aibă loc, de asemenea, la nivel național;

X. întrucât Consiliul Europei a considerat ilegale anumite reforme ale legislației muncii 
impuse de troica în Grecia1, iar OIM a identificat o serie de intervenții repetate și de amploare 
în cadrul negocierilor colective libere și voluntare, precum și un deficit însemnat de dialog 
social în cadrul măsurilor de austeritate luate în acest stat membru2;

1. salută mult așteptata Comunicare a Comisiei cu privire la dimensiunea socială a Uniunii 
economice și monetare (UEM) și o consideră drept un pas înainte în direcția construirii unei 
veritabile dimensiuni sociale a UEM; 

2. sprijină cu tărie propunerea de a stabili un tablou de bord cu principalii indicatori sociali și 
de ocupare a forței de muncă, care să fie inclus în procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice (PDM) și utilizat de Comisie pentru pregătirea raportului comun privind 
ocuparea forței de muncă (RCOFM),

3. regretă faptul că indicatorii propuși nu sunt suficienți pentru a asigura o acoperire completă 
a situației sociale și a situației privind ocuparea forței de muncă din statele membre;

4. solicită ca indicatorii propuși privind șomajul în rândul tinerilor să includă tinerii până la 
vârsta de 30 de ani, astfel cum prevede garanția pentru tineri, în mod voluntar;  

5. solicită includerea unor indicatori suplimentari în tabloul de bord, în special un indice 
privind nivelul de sărăcie în rândul copiilor, un indice privind locurile de muncă decente și un 
indice privind venitul de subzistență, pentru a permite o evaluare adecvată a situației sociale 
în Europa; 

6. solicită Consiliului să definească criterii concrete de referință pentru indicatorii sociali și de 
ocupare a forței de muncă sub forma unui nivel minim de protecție socială cu scopul de a 
declanșa la timp măsuri de activare la nivelul UE;

7. invită Comisia și statele membre să instituie mecanisme care să permită partenerilor sociali 
să fie asociați pe deplin în stabilirea indicatorilor sociali și de ocupare a forței de muncă;

8. subliniază necesitatea de a se asigura că monitorizarea evoluțiilor în domeniul social și al 
ocupării forței de muncă determină adoptarea unor măsuri proactive vizând minimizarea 
diferențelor de ordin social dintre statele membre și prevenirea dumpingului social; 

9. regretă faptul că Comisia nu a abordat în mod corespunzător problema excluderii 
investițiilor sociale din calculul nivelului de deficit al statelor membre; 

10. subliniază că includerea investițiilor sociale în calculul nivelului de deficit reduce 
considerabil rolul fondurilor structurale ca instrumente de convergență; 
                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125
2 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm
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11. regretă faptul că evaluarea riscului efectuată în cadrul procedurii privind dezechilibrele 
macroeconomice nu ia în considerare în mod adecvat consecințele sociale ale 
interdependenței economice dintre statele membre;

12. regretă faptul că, în comunicarea sa din 2 octombrie 2013, Comisia nu a examinat 
suficient rolul și modalitățile de funcționare a stabilizatorilor automați și solicită din nou 
Comisiei să elaboreze o carte verde cu privire la stabilizatorii automați în zona euro; 

13. salută propunerea de a spori implicarea partenerilor sociali în procesul semestrului 
european, printre altele în cadrul comitetului pentru dialog social, înainte de adoptarea anuală 
a analizei anuale a creșterii;

14. regretă caracterul prea formal al dialogului macroeconomic și solicită, în acest sens, ca 
partenerii sociali să joace un rol și mai activ în cadrul semestrului european;

15. solicită Comisiei să integreze pe deplin raportul Parlamentului cu privire la „Semestrul 
european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru
2013”, Comunicarea sa privind dimensiunea socială a UEM și rezoluția Parlamentului pe 
această temă în analiza anuală a creșterii pe 2014 (AAC); 

16. invită Consiliul European din decembrie să stabilească măsuri concrete în direcția 
construirii unui veritabil pilon social și de ocupare a forței de muncă în cadrul UEM pe baza 
metodei comunitare și să continue să analizeze modalitățile de stabilire a unui sistem 
european de alocații de șomaj ca stabilizator automat pentru zona euro;  

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului 
și Consiliului European.


