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Amendamentul 2
Guido Reil, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Dominique Bilde, Harald Vilimsky
în numele Grupului ID

Raport A9-0183/2020
Klára Dobrev
Ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020
(2020/2079(INI))

Propunere de rezoluție [articolul 181 alineatul (3) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A9-0183/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la ocuparea forței de muncă și politicile 
sociale ale zonei euro 2020

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât criza de COVID-19 afectează într-un mod fără precedent toate statele membre;

B. întrucât se preconizează că rata șomajului în zona euro va crește de la 7,5 % în 2019 la 
aproximativ 9,5 % în 2020, deși vor exista diferențe substanțiale între statele membre;

C. întrucât măsurile de izolare impuse de guverne pentru a combate criza de COVID-19 
vor avea un impact semnificativ asupra situației socio-economice a cetățenilor statelor 
membre, în special asupra celor mai săraci; întrucât criza de COVID-19 are un efect 
negativ disproporționat asupra multor sectoare și profesii;

D. întrucât criza de COVID-19 a scos în evidență necesitatea ca statele membre să aibă 
sisteme sociale și de sănătate puternice;

E. întrucât, în general, este de importanță vitală ca statele membre să efectueze investiții 
sociale pentru a asigura existența sistemelor necesare care să le acorde cetățenilor lor 
servicii sociale de înaltă calitate, mai ales în domeniile educației, pensiilor și sănătății;

F. întrucât piețele forței de muncă din statele membre, și chiar cele din anumite regiuni din 
cadrul statelor membre, diferă în multe aspecte și se bazează pe cadre diferite; întrucât 
aceste cadre au evoluat, în mod istoric, la nivelul regiunilor și al statelor membre 
conform unor principii specifice, care sunt strâns legate de sistemele de protecție socială 
existente;

G. întrucât statele membre se confruntau deja înainte de criza de COVID-19 cu dificultăți 
structurale pe piața muncii, cum ar fi participarea scăzută și calificările joase, precum și 
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inadecvarea calificărilor; întrucât la nivel național se impun măsuri specifice pentru a 
pregăti persoanele fără un loc de muncă de necesitățile specifice ale piețelor 
corespunzătoare ale forței de muncă;

H. întrucât una dintre cele mai mari provocări pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-
uri) din zona euro este lipsa unei forțe de muncă calificate; întrucât în anumite țări lipsa 
unei forțe de muncă calificate scoate în evidență penuria generalizată a forței de muncă, 
iar în alte țări aceasta reflectă o neconcordanță structurală dintre forța de muncă 
disponibilă și nevoile întreprinderilor;

I. întrucât statele membre au limitat efectele economice ale măsurilor de izolare impuse 
pentru a combate criza de COVID-19 prin includerea a zeci de milioane de lucrători în 
sisteme de șomaj tehnic de durată scurtă, care se bazează pe programul german 
Kurzarbeit, în cadrul cărora guvernele plătesc lucrătorilor o proporție de 60-85 % din 
salariu pentru ca aceștia să lucreze conform unui program redus sau să nu lucreze deloc; 
întrucât, la sfârșitul lui august 2020, Comisia a propus să repartizeze 81,4 miliarde EUR 
din noul instrument de sprijin temporar pentru a reduce riscul de șomaj în caz de 
urgență (SURE);

J. întrucât se estimează că în primele cinci state membre ca mărime, 9 milioane de 
lucrători aflați în șomaj tehnic, ceea ce reprezintă aproximativ 20 % din cei înscriși în 
aceste sisteme, sunt angajați pe locuri de muncă „zombi”, în sectoare care vor continua 
să aibă dificultăți din cauza crizei de COVID-19, inclusiv în sectorul călătoriilor, în 
turism, horeca, divertisment și vânzările cu amănuntul; întrucât, dacă subvențiile pentru 
salarii nu vor mai fi plătite în 2021, aceste 9 milioane de persoane riscă să devină 
șomeri; întrucât aceste locuri de muncă „zombi” reprezintă 6 % din totalul locurilor de 
muncă din UE1;

K. întrucât digitalizarea și inteligența artificială sunt determinante pentru multe sectoare 
economice, deoarece îmbunătățesc competitivitatea și creează locuri de muncă și 
prosperitate economică; întrucât transformările tehnologice au determinat creșterea 
cererii pentru persoane cu competențe corespunzătoare; întrucât, deși digitalizarea poate 
reprezenta, pe de o parte, o oportunitate pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru 
evoluția socială, aceasta poate, pe de altă parte, să genereze situații de șomaj;

L. întrucât, pe lângă șomajul tehnic, peste tot în UE au fost acceptate masiv și alte forme 
de muncă, precum munca de la distanță; întrucât condițiile de muncă flexibile și munca 
de la distanță pot avea un rol determinant în păstrarea locurilor de muncă, precum și în 
favorizarea unui echilibru mai just între viața profesională și viața privată;

M. întrucât măsurile de izolare impuse de guverne pentru a combate criza de COVID-19 au 
condus la creșterea numărului de cazuri de violență domestică, ceea ce a dus, la rândul 
său, la creșterea numărului persoanelor fără adăpost; întrucât creșterea numărului 
persoanelor fără adăpost din ultimul deceniu are mai multe cauze și întrucât, pentru a 
combate efectiv această problemă, statele membre ar trebui să ia măsuri în mai multe 
domenii, de exemplu în ceea ce privește sănătatea, politicile destinate pieței muncii și 

1 Allianz, The risk of 9 million zombie jobs in Europe (Riscul celor 9 milioane de locuri de muncă „zombi” din 
Europa), 17 iunie 2020.
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protecția femeilor împotriva violenței domestice;

N. întrucât criza de COVID-19 are un efect negativ disproporționat asupra persoanelor cu 
dizabilități și asupra familiilor acestora; întrucât în multe state membre ratele sărăciei, 
inclusiv în rândul copiilor, sunt în continuare ridicate și întrucât mulți pensionari o duc 
de asemenea greu;

O. întrucât criza de COVID-19 a scos la iveală și a amplificat problemele cu care se 
confruntă mulți lucrători sezonieri în ceea ce privește asigurarea de sănătate, protecția 
socială și un program de lucru adecvat;

P. întrucât Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat în septembrie 2020 că 
37 % din fondul de redresare în valoare de 750 de miliarde EUR vor fi cheltuite pentru 
realizarea obiectivelor Pactului verde european,

1. este preocupat de efectele sociale ale crizei de COVID-19 și de impactul măsurilor de 
izolare impuse de guverne, în special asupra gospodăriilor, familiilor și grupurilor 
vulnerabile cu venituri scăzute, cum ar fi persoanele în vârstă și persoanele cu 
dizabilități, precum și lucrătorii aflați în primă linie în timpul crizei; invită statele 
membre să se abțină de la limitarea libertăților, cu excepția cazurilor în care acest lucru 
este absolut necesar;

2. reafirmă faptul că piața muncii și politica de ocupare a forței de muncă se află în 
competența exclusivă a statelor membre și, prin urmare, respinge recomandările 
specifice adresate de Comisie fiecărei țări în parte;

3. regretă faptul că șomajul în rândul tinerilor din mai multe state membre rămâne foarte 
ridicat; este de părere că instrumentele financiare ale UE în acest domeniu nu sunt 
eficiente și au produs numai rezultate limitate; reamintește că, potrivit Raportului 
special nr. 3/2015 al Curții de Conturi Europene, Garanția pentru tineret a UE a 
înregistrat progrese limitate, iar rezultatele sale nu se ridică la nivelul așteptărilor 
inițiale; subliniază, în acest sens, necesitatea de a îmbunătăți eficiența Garanției pentru 
tineret înainte de a prevedea o majorare a bugetului acesteia; reamintește Comisiei 
principiul subsidiarității în raport cu șomajul în rândul tinerilor, care poate fi combătut 
mai eficient la nivelul statelor membre, ținându-se seama de nevoile piețelor muncii de 
la nivel național, regional și local;

4. reamintește că numai statele membre ar trebui să decidă cu privire la politicile lor 
interne pentru a-i ajuta pe tineri să găsească locuri de muncă de calitate; solicită statelor 
membre să elaboreze și să pună în aplicare cadrul normativ necesar pentru piețele lor ale 
forței de muncă și să își adapteze sistemele de învățământ și de formare astfel încât 
tinerii să corespundă nevoilor pieței forței de muncă; invită statele membre să instituie 
cadre pentru sisteme de formare duală;

5. observă faptul că populația Europei îmbătrânește; reamintește că situația demografică 
afectează în mod considerabil piața muncii; încurajează, în acest sens, statele membre să 
pună în aplicare politici care să inverseze tendința de îmbătrânire înregistrată pe 
continent, fără a recurge la migrație, care duce la dumping social; atrage atenția asupra 
necesității de a majora rata ocupării forței de muncă și de a îmbunătăți competențele 
digitale în rândul lucrătorilor cu vârsta de peste 50 de ani, atât prin crearea de stimulente 
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pentru întreprinderi în diferite domenii, cât și prin asigurarea accesului la oportunități de 
învățare pe tot parcursul vieții;

6. respinge propunerea privind un sistem european de reasigurare pentru indemnizațiile de 
șomaj, deoarece acesta constituie un nou pas către o uniune a transferurilor; consideră 
că un astfel de sistem nu rezolvă problemele structurale naționale sau regionale de pe 
piața muncii, care au un caracter permanent; invită, însă, statele membre să realizeze 
investiții corespunzătoare în politici pentru piața forței de muncă și în reforme 
economice, pentru a preveni șomajul de lungă durată;

7. insistă ca noul instrument SURE să fie temporar; invită statele membre beneficiare să 
utilizeze o parte din fondurile alocate de SURE pentru a moderniza competențele 
persoanelor care se supun riscului de șomaj, astfel încât acestea să se poată transfera în 
sectoare mai viabile;

8. încurajează statele membre să ia măsuri pentru a include și integra într-o mai mare 
măsură persoanele cu dizabilități pe piața muncii;

9. încurajează statele membre să se asigure că angajații primesc un salariu care le permite 
să aibă un trai decent în țara lor; reamintește, în acest context, că orice decizie privind 
stabilirea unor salarii minime este o prerogativă a statelor membre; este preocupat de 
acțiunile Comisiei prin care aceasta profită de impulsul generat de criza de COVID-19 
pentru a-și promova agenda în plan economic, social și de mediu; reiterează faptul că se 
pot obține deja salarii competitive într-un mod adecvat prin intermediul unor negocieri 
colective și al sindicatelor;

10. consideră că pandemia de COVID-19 și măsurile de izolare impuse de guverne au 
majorat dramatic numărul de ore de muncă efectuate de lucrători lucrând de la distanță; 
recunoaște faptul că munca de la distanță prezintă multe avantaje sociale și financiare 
pentru angajați și pentru întreprinderi; consideră că capacitatea instituțiilor și agențiilor 
UE de a funcționa de la distanță reprezintă o oportunitate ideală de a reduce cheltuielile 
cu spațiile de birouri; încurajează statele membre să dezvolte, să promoveze, să sprijine 
și să reglementeze munca de la distanță și munca pe platforme;

11. invită statele membre să asigure condiții de muncă decente pentru lucrătorii 
transfrontalieri mobili și pentru lucrătorii sezonieri;

12. subliniază faptul că IMM-urilor le revine un rol esențial în generarea creșterii 
economice și în crearea de locuri de muncă în UE; invită statele membre să intensifice 
sprijinul pentru IMM-uri;

13. constată că, în multe state membre, ratele sărăciei sunt în continuare ridicate; subliniază 
că crearea de locuri de muncă decente reprezintă cel mai bun instrument de combatere a 
sărăciei; atrage atenția asupra faptului că sărăcia în rândul copiilor are diverse cauze și 
că aspecte importante precum asistența medicală, educația, îngrijirea copiilor, nutriția și 
locuințele țin de competența și responsabilitatea statelor membre; încurajează statele 
membre să acorde prioritate combaterii sărăciei în rândul copiilor;

14. încurajează statele membre să se asigure că sistemele lor fiscale și sistemele lor de 
asigurări sociale nu împiedică crearea de locuri de muncă; consideră că un cadru juridic 
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favorabil IMM-urilor reprezintă o condiție importantă pentru creșterea economică; 
reamintește că sistemele de protecție socială puternice și sustenabile se sprijină pe 
economii performante, care funcționează optim;

15. respinge orice încercare de a standardiza politicile sociale și sistemele de protecție 
socială ale statelor membre sub marca Pilonului european al drepturilor sociale, întrucât 
acest lucru va periclita eficacitatea politicilor naționale din aceste domenii;

16. încurajează statele membre să asigure adecvarea și sustenabilitatea continue ale 
sistemelor lor de pensii pentru lucrători și pentru persoanele care desfășoară o activitate 
independentă; încurajează statele membre să garanteze pensii pentru limită de vârstă 
decente și să combată sărăcia în rândul pensionarilor;

17. salută faptul că, în timpul pandemiei de COVID-19, numeroase state membre au luat 
măsuri extraordinare pentru a preveni și a trata problema persoanelor fără adăpost, 
asigurând locuințe în condiții de urgență; încurajează statele membre să facă schimb de 
bune practici în tratarea problemei tot mai pronunțate a persoanelor fără adăpost;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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