
AD\1222194RO.docx PE663.076v02-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru bugete

2020/2244(INI)

4.2.2021

AVIZ
al Comisiei pentru bugete

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: 
aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în strategia anuală 
privind creșterea durabilă 2021
(2020/2244(INI))

Raportor pentru aviz (*): Nils Ušakovs

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de procedură



PE663.076v02-00 2/7 AD\1222194RO.docx

RO

PA_NonLeg



AD\1222194RO.docx 3/7 PE663.076v02-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. afirmă că Mecanismul de redresare și reziliență remodelează procesul semestrului 
european, oferind stimulente și mijloace pentru a aborda mai bine dezechilibrele și 
inegalitățile sociale și în materie de ocupare a forței de muncă din statele membre ale 
UE și stimulând reformele care creează locuri de muncă de înaltă calitate; subliniază că 
cele două procese ar trebui să fie pe deplin coordonate pentru a maximiza sinergiile 
dintre politicile și orientările strategice de la nivelul UE cu politicile puse în aplicare la 
nivel național în ceea ce privește construirea unor structuri sociale puternice pentru 
reziliență și sprijinirea unei redresări sustenabile, echitabile și favorabile incluziunii în 
urma impactului crizei provocate de pandemia de COVID-19, consolidând în același 
timp egalitatea de gen și menținând locurile de muncă, în special în regiunile cele mai 
afectate de pandemie;

2. subliniază importanța utilizării depline și cât mai eficiente a fondurilor Next Generation 
EU (NGEU) pentru a răspunde provocărilor structurale pe termen lung, în special în 
politicile sociale și de ocupare a forței de muncă; subliniază importanța punerii în 
aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență în modul cel mai rapid și mai bine 
direcționat, în mod eficace și transparent, fără a înlocui cheltuielile bugetare naționale 
recurente, utilizând în mod optim Instrumentul de sprijin tehnic; subliniază, în acest 
sens, rolul esențial al administrațiilor publice de înaltă calitate în punerea în utilizarea 
resurselor de redresare;

3. reamintește că criza provocată de pandemia de COVID-19 a pus sistemele de sănătate 
publică ale statelor membre sub o presiune fără precedent, ceea ce subliniază importanța 
unei finanțări adecvate, în special prin utilizarea optimă a Mecanismului de redresare și 
reziliență pentru a spori capacitatea de pregătire pentru situații de criză, precum și a 
consolidării rezilienței sociale și instituționale, precum și a capacității, accesibilității, 
eficacității și calității sănătății publice și a sistemelor de sănătate dotate cu personal 
suficient, inclusiv pentru a accelera distribuirea coordonată și accesul prompt la 
vaccinuri pentru toate statele membre și pentru toate persoanele; salută, în acest sens, 
construirea unei Uniuni Europene a sănătății puternice;

4. subliniază că pandemia de COVID-19 a condus la o gravă criză sanitară, economică și 
socială și este preocupat de consecințele recesiunii profunde cauzate de criza COVID-
19, în special asupra șomajului și a condițiilor de muncă, îndeosebi în rândul lucrătorilor 
și al grupurilor vulnerabile, cum ar fi tinerii și persoanele angajate de IMM-uri, și în 
sectoarele cele mai afectate, în special cultura, educația și turismul, precum și de sărăcie 
și inegalități sociale; evidențiază rolul-cheie al sistemelor de sprijinire a ocupării forței 
de muncă, al accesului la servicii publice de înaltă calitate, al educației și al formării 
profesionale care, printre alte obiective, constituie o cale fiabilă către ocuparea forței de 
muncă pe termen lung, digitalizare și accesul la instrumente și parteneriate digitale între 
instituțiile financiare publice și private pentru a sprijini IMM-urile, precum și la salarii 
minime adecvate în Europa, în conformitate cu principiul 6 al Pilonului european al 
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drepturilor sociale, respectând legislațiile și practicile naționale pentru a asigura o 
redresare justă și echilibrată din punct de vedere social și luând în considerare punctele 
de plecare diferite de la un stat membru la altul; 

5. subliniază că femeile, precum și beneficiarii transferurilor de bani și grupurile 
vulnerabile și marginalizate, cum ar fi lucrătorii migranți, au fost afectați în mod 
disproporționat de pandemia de COVID-19; scoate în evidență faptul că femeile 
reprezintă majoritatea lucrătorilor din sectorul de îngrijire și din sectoarele afectate în 
mod deosebit de măsurile de izolare și că femeile trebuie să echilibreze deseori munca 
cu îngrijirea neremunerată, ceea ce este deosebit de dificil pentru femeile cu copii mici, 
și sunt, în același timp, victime ale creșterii bruște a cazurilor de violență domestică și 
de gen; reamintește că disparitatea de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, 
diferența de remunerare dintre femei și bărbați și decalajul de pensii între femei și 
bărbați rămân extrem de ridicate; subliniază că procesul semestrului european și 
Mecanismul de redresare și reziliență ar trebui să contribuie la combaterea acestor 
inegalități; solicită consolidarea egalității de gen prin integrarea dimensiunii de gen și 
invită Comisia să accelereze introducerea unei metodologii eficace, transparente, 
cuprinzătoare, orientate spre rezultate și bazate pe performanță pentru toate programele 
UE;

6. constată că, în domeniul politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă, Instrumentul 
de redresare al Uniunii Europene (NGEU) și bugetul UE pot juca un rol secundar, dar 
esențial în atragerea, gruparea și orientarea investițiilor către dezvoltarea socială și 
reziliență și în promovarea acțiunilor inovatoare și a inițiativelor educaționale; solicită o 
mai bună coordonare a politicilor și investițiilor naționale și europene care promovează 
obiective generale ale UE, cum ar fi Pactul verde european, tranzițiile verde și digitală 
juste și punerea deplină în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și a strategiei europene privind egalitatea 
de gen și a obiectivelor de la Barcelona pentru servicii de îngrijire a copiilor de înaltă 
calitate la prețuri accesibile și educație timpurie;

7. evidențiază importanța coordonării orizontale între programele UE și măsurile naționale 
de justiție socială, egalitate, dezvoltare socială și de combatere a riscului de sărăcie și 
excluziune socială, inclusiv a sărăciei în rândul copiilor, a sărăciei persoanelor încadrate 
în muncă și a prevenirii apariției lipsei de personal calificat și a inegalității veniturilor; 
subliniază că FSE este un excelent exemplu al coordonării orizontale menționate 
anterior; subliniază ferm, în același timp, că impactul social și asupra ocupării forței de 
muncă ar trebui să fie luat în considerare în mod transversal în toate programele de 
cheltuieli;

8. subliniază că mecanismul comun de sprijin bugetar și funcțiile de împrumut și creditare 
ale bugetului UE, în special Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea 
riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE), sunt exemple perfecte ale modului 
în care capacitatea de creditare și reputația bugetului UE pot fi utilizate pentru a sprijini 
acțiunile statelor membre în conformitate cu prioritățile europene, îndeosebi în situația 
excepțională a unei crize sanitare și economice fără precedent în istoria UE;

9. recunoaște că NGEU este substanțial, dar regretă că dimensiunea limitată a bugetului 
UE, împreună cu natura sa bazată pe cheltuieli și cu principiul echilibrului care îl 



AD\1222194RO.docx 5/7 PE663.076v02-00

RO

caracterizează, înseamnă că funcțiile sale de redistribuire și stabilizare sunt, de 
asemenea, foarte limitate; recunoaște importanța politicilor sociale și de coeziune și 
așteaptă cu interes consolidarea acestora în cazul în care apar mai multe nevoi; 
subliniază că este, prin urmare, cu atât mai important să se profite pe deplin de toate 
posibilitățile oferite de cadrul financiar multianual (CFM), de NGEU și de sistemul de 
resurse proprii pentru a sprijini o redresare națională incluzivă, justiția socială și 
reziliența de mediu, economică, socială și favorabilă incluziunii și pentru a stimula 
politicile sociale și investițiile, consolidând, în același timp, bugetul UE cu un portofoliu 
mai larg de resurse proprii;

10. subliniază că Parlamentul European ar trebui să fie implicat într-o mai mare măsură în 
procesul semestrului european, inclusiv în recomandările specifice fiecărei țări; 
evidențiază rolul important al unui dialog social mai incluziv cu partenerii sociali, 
societatea civilă, organizațiile de tineret, autoritățile locale și regionale în elaborarea 
semestrului european; subliniază că o metodologie de urmărire socială eficace, 
transparentă, cuprinzătoare, orientată pe rezultate și bazată pe performanță – care 
urmează să fie elaborată pentru Mecanismul de redresare și reziliență – va îmbunătăți 
semestrul european, reflectând mai bine provocările sociale, de gen și de mediu și 
plasându-le pe picior de egalitate cu coordonarea fiscală și acordând, de pildă, mai 
multă atenție planificării fiscale agresive, reducerii sărăciei, egalității de gen, justiției 
sociale, coeziunii sociale și convergenței ascendente.
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