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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la o Europă socială puternică pentru tranziții juste
(2020/2084(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 3 și 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

– având în vedere articolele 9, 151, 152, 153, 156, 157 și 162 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

– având în vedere articolele 1, 8 și 28 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special titlul IV 
(Solidaritatea),

– având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat de Consiliul 
European, Parlamentul European și Comisia Europeană în noiembrie 2017,

– având în vedere Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă,

– având în vedere convențiile OIM, în special Convenția din 1947 privind inspecția 
muncii (nr. 81),

– având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD), în special 
obiectivele 1, 3, 4, 5, 8, 10 și 13,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 ianuarie 2020 intitulată „O Europă 
socială puternică pentru tranziții juste” (COM(2020)0014),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind Pactul verde 
european (COM(2019)0640),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 mai 2020 intitulată „Acum este 
momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru 
noua generație”, (COM(2020)0456),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 mai 2020 intitulată „Un buget al UE care 
capacitează puterea de acțiune a Planului de redresare pentru Europa” 
(COM(2020)0442),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 mai 2020 intitulată „Adaptarea 
programului de lucru al Comisiei pentru 2020” (COM(2020)0440),

– având în vedere propunerea Comisiei din 28 mai 2020 de regulament al Consiliului de 
instituire a Instrumentului de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea 
în urma pandemiei de COVID-19 (COM(2020)0441),
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– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 februarie 2020 intitulată „Conturarea 
viitorului digital al Europei” (COM(2020)0067),

– având în vedere propunerea Comisiei din 1 iulie 2020 de recomandare a Consiliului 
privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate 
socială și reziliență (COM(2020)0275),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește propunerea 
de recomandare a Consiliului intitulată „O punte către locuri de muncă - consolidarea 
Garanției pentru tineret” (SWD(2000)0124),

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 10 iulie 2020 referitoare la propunerea de 
decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă 
ale statelor membre1,

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 8 iulie 2020 referitoare la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru 
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor2

– având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2019 referitoare la politicile de ocupare a 
forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro3,

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 4 aprilie 2019 referitoare la propunerea de 
decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă 
ale statelor membre4,

– având în vedere raportul 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 2020,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 decembrie 2019 intitulată „Strategia 
anuală pentru 2020 privind creșterea durabilă” (COM(2019)0650),

– având în vedere propunerea de raport comun privind ocuparea forței de muncă al 
Comisiei Europene și Consiliului din 17 decembrie 2019, care însoțește Comunicarea 
Comisiei referitoare la strategia anuală pentru 2020 privind creșterea durabilă,

– având în vedere Decizia (UE) 2019/1181 a Consiliului din 8 iulie 2019 privind 
orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre5,

– având în vedere rezoluția sa din 13 martie 2019 referitoare la Semestrul european pentru 
coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și 

1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0194.
2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0180.
3 Texte adoptate, P9_TA(2019)0033.
4 Texte adoptate, P8_TA(2019)0337.
5 JO L 185, 11.7.2019, p. 44.
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aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 20196,

– având în vedere „Orientările politice pentru următoarea Comisie (2019-2024): O 
Uniune mai ambițioasă, prezentate de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 ianuarie 2019 
privind dialogul social pentru inovare în economia digitală,

– având în vedere previziunile economice ale Comisiei din primăvara lui 2020 din 6 mai 
2020,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 septembrie 
2020 privind salarii minime decente în Europa,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 iulie 2020 
privind Planul de redresare pentru Europa și cadrul financiar multianual pentru perioada 
2021-2027,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 decembrie 
2019 privind standardele minime comune în domeniul ajutorului de șomaj în statele 
membre ale UE – un pas concret către punerea efectivă în aplicare a Pilonului european 
al drepturilor sociale,

– având în vedere studiul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și 
de Muncă (Eurofound) intitulat „COVID-19: Policy responses across Europe” 
(„COVID-19: răspunsuri în materie de politici în întreaga Europă”),

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

– având în vedere avizul Comisiei pentru cultură și educație și al Comisiei pentru 
drepturile femeilor și egalitatea de gen,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
(A9-0000/2020),

A. întrucât dezvoltarea sustenabilă este un obiectiv fundamental al Uniunii Europene; 
întrucât economia de piață socială se bazează pe doi piloni complementari, și anume 
punerea în aplicare a normelor de concurență și măsuri solide de politică socială;

B. întrucât Strategia Europa 2020 a fost lansată în 2010 pentru a promova o creștere 
economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; întrucât, în pofida cuvintelor 
„sustenabilă” și „incluzivă”, punerea în aplicare a Strategiei de la Lisabona a acordat 
prioritate creșterii economice în raport cu celelalte obiective;

C. întrucât sistemele de protecție socială includ securitatea socială, asistența medicală, 
educația, locuințele, ocuparea forței de muncă, justiția și serviciile sociale pentru 
grupurile vulnerabile; întrucât dialogul social și negocierile colective sunt instrumente 
esențiale pentru angajatori și sindicate în vederea stabilirii unor salarii și condiții 

6 Texte adoptate, P8_TA(2019)0202.
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de muncă echitabile;

D. întrucât principalele domenii de politică pentru investițiile sociale includ securitatea 
socială, asistența medicală, educația, locuințele, ocuparea forței de muncă, justiția și 
serviciile sociale pentru grupurile vulnerabile; 

E. întrucât problema lipsei de adăpost s-a accentuat constant în majoritatea statelor 
membre în ultimul deceniu, crescând cu 70 %;

F. întrucât se preconizează că polarizarea locurilor de muncă va crește și mai mult și vor 
exista mai multe locuri de muncă la extremitățile superioare și inferioare ale spectrului 
de competențe;

G. întrucât rata șomajului este de peste 7 %, iar rata șomajului în rândul tinerilor a crescut 
la 17 % și se preconizează că va crește în continuare din cauza epidemiei de 
COVID-197;

H. întrucât criza a scos la lumină abuzuri în ceea ce privește drepturile lucrătorilor 
transfrontalieri și sezonieri; 

I. întrucât persoanele cu dizabilități sunt expuse în mod deosebit riscurilor legate de criza 
provocată de COVID-19,

1. subliniază că UE s-a lansat pe calea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, neutră din punct de vedere climatic, eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și circulară, care trebuie să meargă mână în mână cu o mai mare 
bunăstare, cu progresul social, cu o securitate sporită, prosperitate, egalitate și 
incluziune; consideră că sustenabilitatea socială este o condiție prealabilă fundamentală 
pentru ca tranziția digitală și cea verde să fie echitabile și incluzive; consideră că această 
perioadă de redresare trebuie să fie o perioada de reforme bazate pe solidaritate, 
integrare, justiție socială, o distribuire echitabilă a bogăției, egalitate de gen, sisteme 
publice de protecție socială de înaltă calitate, locuri de muncă de calitate și creștere 
economică sustenabilă;

2. subliniază că trebuie elaborată o agendă politică ambițioasă, cu obiective și indicatori ai 
sustenabilității sociale ușor de identificat, clari și obligatorii; atrage atenția că următorul 
summit social al UE, planificat să aibă loc în mai 2021 la Porto, ar fi ocazia perfectă 
pentru adoptarea acestei agende la cel mai înalt nivel politic de către liderii celor 27 de 
state membre și ai Consiliului European, ai Parlamentului European și ai Comisiei 
Europene;

Cadrul de guvernanță pentru progres social

3. consideră că Agenda de la Porto ar trebui să aibă o dublă abordare, și anume să se 
concentreze pe componenta privind sustenabilitatea socială a Agendei 2030 pentru 
dezvoltare durabilă a UE și totodată să deschidă calea spre materializarea principiilor 
Pilonului european al drepturilor sociale, stabilind obiective și instrumente ambițioase; 
subliniază că succesul limitat al dimensiunii sociale a Strategiei de la Lisabona 

7 Statistici privind șomajul: Eurostat, iulie 2020
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s-a datorat în parte caracterului voluntar al participării statelor membre și lipsei unei 
puneri efective în aplicare; 

4. subliniază că obiectivele unei noi agende pentru o Europă socială puternică trebuie să 
fie consolidate prin conferirea de forță executorie obligatorie, care să reflecte obligațiile 
economice și de mediu a căror respectare este legată de accesul la fondurile europene; 
este convins că un cadru de guvernanță pentru o Europă socială și sustenabilă ar trebui 
să fie ancorat în următoarele reforme: integrarea Pilonului european al drepturilor 
sociale și a unui protocol privind progresul social în tratate, protejarea drepturilor 
sociale în raport cu libertățile economice pe piața unică și adoptarea unui pact pentru 
dezvoltare sustenabilă și progres social, care să impună obligativitatea obiectivelor 
sociale și de sustenabilitate; 

Mijloace financiare pentru o Europă socială și sustenabilă puternică

5. invită statele membre să profite la maximum de flexibilitatea fiscală pentru a preveni și 
a atenua consecințele sociale ale crizei provocate de pandemia de COVID-19; 
subliniază că este important să se pună în aplicare Pilonul european al drepturilor 
sociale în contextul planului european de redresare, pe picior de egalitate cu Pactul 
verde și tranziția digitală; solicită, prin urmare, ca reformele viitoare legate de pachetul 
de redresare să prevadă printre obiectivele principale ale programelor naționale de 
reformă convergența socială ascendentă, inclusiv prin sprijin financiar; în acest sens, 
consideră că noile obiective de la Porto pentru 2030 ar trebui incluse în planul de 
redresare, alături de obiectivele economice și de mediu; 

6. evidențiază că investițiile sociale din pachetul de redresare ar trebui să corespundă 
obiectivelor Agendei de la Porto în ceea ce privește nivelul de ambiție, pentru a oferi și 
sprijinul financiar necesar, și că, astfel, planurile specifice de progres social ar trebui să 
fie complementare planurilor naționale de redresare și reziliență și planurilor naționale 
privind energia și clima;

7. salută instituirea Instrumentului de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj 
într-o situație de urgență (SURE); invită Comisia să analizeze posibilitatea de a 
introduce un instrument special permanent în acest sens; subliniază că întreprinderile 
care beneficiază de sprijin financiar public nu trebuie să concedieze lucrători, să reducă 
salariile, să reducă drepturile și măsurile de protecție ale lucrătorilor sau să plătească 
prime directorilor sau dividende acționarilor;

8. salută anunțul privind un sistem al UE de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj;

9. salută crearea unui Fond pentru o tranziție justă; reamintește că lupta împotriva 
schimbărilor climatice și schimbările structurale subsecvente vor avea un impact 
puternic asupra multor regiuni europene și a cetățenilor lor;

10. este preocupat că, în contextul redresării după epidemia de COVID-19, va deveni 
iminentă în următorii ani nevoia de a combate sărăcia în rândul copiilor; subliniază că 
statele membre ar trebui să aloce cel puțin 5 % din resursele cu gestiune partajată din 
cadrul Fondului social european (FSE+) pentru a sprijini activitățile desfășurate în 
cadrul Garanției europene pentru copii; insistă că trebuie creată o linie bugetară separată 
în cadrul FSE+ pentru Garanția europeană pentru copii, căreia să-i fie alocate 
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20 de miliarde EUR;

11. salută, în acest context, planurile Comisiei de a consolida Garanția europeană pentru 
tineret;

Agenda de la Porto: obiective și propuneri

12. consideră că o agendă pentru o Europă socială puternică în vederea dezvoltării 
sustenabile ar trebui să cuprindă indicatori de bunăstare economică, socială și de mediu 
și ar trebui să acopere următoarele domenii: munca decentă, justiția socială și egalitatea 
de șanse, sisteme solide de protecție socială și mobilitatea echitabilă;

1. Munca decentă și piețe ale muncii sustenabile și incluzive

13. invită Comisia să prezinte un cadru legal privind salariile minime și negocierile 
colective pentru a elimina sărăcia persoanelor încadrate în muncă și a promova 
negocierile colective; își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a realiza un studiu 
privind indicele venitului de subzistență, care ar putea servi ca instrument de referință 
pentru partenerii sociali;

14. invită Comisia și statele membre să se angajeze să ajungă la o sferă de acoperire a 
negocierilor colective de 90 % până în 2030;

15. solicită consolidarea instrumentului de garanție pentru tineret pentru a sprijini inițiative 
precum cele de mai sus, cu scopul de a reduce șomajul de lungă durată și șomajul în 
rândul tinerilor cu cel puțin 50 % până în 2030;

16. invită Comisia să includă obiectivul general de creștere a calității muncii la nivel 
european în procesul semestrului european și în tabloul de bord social, cu scopul de a 
orienta și a evalua contribuția politicilor de ocupare a forței de muncă în toate statele 
membre la realizarea ODD-urilor și la punerea în aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale;

17. invită Comisia și statele membre să acționeze pentru atingerea obiectivului de reducere 
a muncii temporare, astfel încât să reprezinte mai puțin de 10 % din totalul locurilor în 
muncă, iar peste 80 % din locurile de muncă create să fie locuri de muncă cu salarii 
medii sau mari și să fie concentrate în sectoare sustenabile; îndeamnă Comisia și statele 
membre să elimine practica contractelor de muncă de zero ore;

18. invită statele membre să se angajeze să elimine decesele profesionale până în 2030; 
îndeamnă Comisia să prezinte propuneri ambițioase privind afecțiunile musculo-
scheletale și legate de stres; invită Comisia să prezinte o agendă strategică a UE pentru 
îngrijitori, ca un pas înainte spre o capacitare calitativă a sectorului asistenței medicale 
din UE;

19. invită Comisia să propună o directivă privind condiții de muncă decente și drepturi în 
economia digitală, care să acopere și lucrătorii cu contracte atipice, lucrătorii care 
lucrează pentru societăți ce dețin platforme online și lucrătorii independenți; îndeamnă 
Comisia să includă standarde minime pentru munca de la distanță echitabilă și dreptul 
de a se deconecta în această directivă;
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20. invită Comisia să introducă o nouă directivă-cadru privind informarea, consultarea și 
participarea lucrătorilor pentru formele de societăți europene, inclusiv lanțuri de 
subcontractare și francize, și pentru întreprinderile care folosesc instrumente europene 
de mobilitate a întreprinderilor, pentru a stabili standarde minime; solicită și revizuirea 
Directivei privind comitetul european de întreprindere;

21. invită Comisia și statele membre să stabilească condițiile și cerințele necesare pentru ca 
cel puțin 80 % din întreprinderi să aibă acorduri de guvernanță corporativă sustenabilă 
până în 2030;

22. insistă ca statele membre să își mărească capacitatea de asigurare a respectării normelor, 
astfel încât să atingă un raport de cel puțin un inspector al muncii la 10 000 de angajați, 
până cel târziu în 2030; 

2. Justiția socială și egalitatea de șanse

23. invită Comisia și statele membre să accelereze punerea în aplicare a Garanției europene 
pentru copii, astfel încât, până în 2030, fiecare copil din UE să aibă acces deplin la 
servicii medicale, educație și servicii de îngrijire a copiilor de calitate și gratuite, să 
trăiască într-o locuință decentă și să aibă o alimentație adecvată;

24. insistă ca Comisia să propună un cadru pentru sistemele de venit minim, cu o acoperire 
de 100 %; 

25. invită statele membre și Comisia să se angajeze să elimine diferența de remunerare 
dintre femei și bărbați și decalajul de pensii rezultat, cu obiectivul de a ajunge la 0 % 
până în 2030, și să prezinte un cadru juridic privind transparența salarială;

26. invită Comisia și statele membre să se angajeze să elimine efectul „plafonului de sticlă” 
în structurile de conducere ale societăților cotate la bursă, prin introducerea obiectivului 
de a asigura o reprezentare a femeilor de cel puțin 40 % în posturile de conducere;

27. invită Comisia să prezinte o Strategie europeană pentru persoanele cu dizabilități post-
2020; sprijină promovarea formării profesionale, inclusiv pentru grupurile vulnerabile și 
persoanele cu dizabilități;

3. Sisteme solide de protecție socială

28. invită Comisia și statele membre să investească 30 % din fondurile Mecanismului 
redresare și reziliență în punerea în aplicare a principiilor Pilonului european al 
drepturilor sociale, pentru a eradica sărăcia; 

29. subliniază că UE și statele sale membre au obligația față de cetățeni de a le asigura 
accesul universal la locuințe decente și la prețuri accesibile; invită Comisia și statele 
membre să maximizeze eforturile de investiții în locuințe la prețuri accesibile pentru a 
acoperi nevoile locative ale populației cu venituri mici și medii (cele trei cvintile 
inferioare), asigurându-se că cel puțin 30 % din locuințele nou construite sunt locuințe 
la prețuri accesibile pentru populația din aceste două grupuri de venit, precum și să 
elimine sărăcia energetică până în 2030;
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30. insistă ca toți lucrătorii să fie incluși în sistemul de securitate socială și să aibă dreptul la 
indemnizații de șomaj, la concediu medical plătit, la o asigurare împotriva accidentelor 
și la protecție împotriva concedierii abuzive;

31. subliniază că trebuie să se acorde acces universal la pensii la retragerea din activitate și 
la pensii pentru limită de vârstă, care să fie publice, bazate pe solidaritate și adecvate; 

4. Mobilitatea echitabilă

32. invită Comisia să revizuiască Directiva privind munca prin agent de muncă temporară 
pentru a institui un cadru juridic care să asigure condiții de muncă decente și egalitate 
de tratament pentru lucrătorii sezonieri din interiorul UE și pentru lucrătorii mobili cu 
contracte pe durată determinată cu agenții de muncă temporară sau cu orice alt tip de 
intermediari de pe piața muncii; subliniază că acest cadru juridic ar trebui să includă: 
interzicerea intermediarilor de pe piața muncii care nu respectă Directiva privind munca 
prin agent de muncă temporară și își desfășoară activitatea pe piața unică, un salariu 
minim garantat, un număr minim garantat de ore pe săptămână/lună pe care angajatorul 
nu le poate deduce la nicio rubrică din salariul minim, interzicerea deducerilor salariale 
în cazul contractelor cu fracțiune de normă, garantarea egalității de tratament pentru 
orice persoană care, în statul membru în cauză, este protejată ca un lucrător în aceeași 
întreprindere/același sector, o cerință ca toate agențiile de muncă temporară care își 
desfășoară activitatea pe piața internă să fie înscrise într-un registru european și să fie 
certificate să funcționeze pe piața unică și sancțiuni pentru societățile care folosesc 
practici de recrutare frauduloase și traficul de persoane în scopul exploatării prin 
muncă;

33. subliniază că practicile de a înființa filiale sau de a crea lanțuri de subcontractare cu 
scopul de a reduce contribuțiile de asigurări sociale fără a crea în practică o asigurare 
socială efectivă sunt în detrimentul sustenabilității sistemelor de protecție socială și 
trebuie combătute de Comisie și de statele membre; invită Comisia să ia măsuri 
legislative pentru a limita lungimea posibilă a lanțului de subcontractare, precum și 
pentru a asigura răspunderea solidară generală de-a lungul întregului lanț de 
subcontractare, pentru a proteja drepturile lucrătorilor;

34. subliniază că, pentru ca Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) să fie eficientă în 
combaterea dumpingului social și a exploatării și abuzului asupra lucrătorilor, ar trebui 
să i se acorde posibilitatea de a efectua controale și de a impune sancțiuni și penalități 
întreprinderilor neconforme; îndeamnă Comisia să includă acest aspect în evaluarea 
mandatului ELA;

35. este profund îngrijorat de creșterea actuală a ponderii resortisanților țărilor terțe în 
sectoare care sunt cunoscute pentru condițiile de muncă precare și cazuri de abuz;

36. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Piața europeană a forței de muncă trece prin schimbări majore. Aceste schimbări dau naștere 
la provocări și la noi oportunități care afectează toate statele membre și toți europenii. 

Economia socială de piață se bazează pe justiția socială și pe echitatea socială. Ar trebui să ne 
ajutăm societatea să facă față schimbărilor în mod eficient pentru a deveni mai rezilientă 
astfel încât să atingă cele mai înalte standarde de calitate a vieții și să promoveze starea de 
bine. Pe măsură ce înaintăm pe calea tranziției verzi și a celei digitale, precum și pe măsură ce 
populația îmbătrânește, înțelegem că economia europeană, relațiile de muncă și afacerile 
sociale vor trebui să se adapteze în consecință și foarte rapid.

În prezent, un număr record de 241,5 milioane de persoane sunt angajate în UE. Totuși, criza 
financiară internațională și, în prezent, criza provocată de pandemie îngreunează adesea 
posibilitatea persoanelor încadrate în muncă de a răspunde nevoilor lor cotidiene. Un salariu 
minim echitabil pentru lucrătorii angajați în UE poate permite un trai decent. Unele dintre 
principalele provocări cărora încercăm să le răspundem și pe care dorim să le evidențiem în 
raport sunt: cererea de a asigura un trai decent pentru lucrători și un salariu minim echitabil, 
combaterea creșterii continue a șomajului în rândul tinerilor, ajutor pentru ca lucrătorii cu 
nivel scăzut de calificare să beneficieze de învățare pe tot parcursul vieții, garantarea 
principiului remunerației egale pentru muncă egală și eliminarea disparităților de gen, locuințe 
la prețuri accesibile, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și accesul la piața 
muncii, modernizarea infrastructurii de sănătate și accesul la aceasta la prețuri accesibile, 
lupta împotriva bolilor și, cel mai important, lupta împotriva cancerului, astfel cum sunt 
descrise în agenda Comisiei Europene. Aceste provocări au fost agravate de criza cauzată de 
pandemia de COVID-19, ceea ce face ca acest raport strategic care cere trecerea la acțiune să 
fie imperativ.

Tranzițiile juste înseamnă trecerea la o economie mai verde și digitală, care afectează 
orizontal și în profunzime regiuni, orașe și populația locală, dar și diferite sectoare și lucrători. 
Pentru a asigura tranziții juste, este extrem de important ca aspectele sociale să fie avute în 
vedere în viitorul proces decizional. Numai dacă investim în capitalul uman și asigurăm o 
protecție suficientă pentru fiecare lucrător, ne putem asigura că nimeni nu este lăsat în urmă. 
Realizarea tranzițiilor juste este direct legată de punerea în aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale și a celor 20 de principii esențiale ale acestuia.

Scopul acestui raport este de a scoate în evidență provocările cele mai importante cu care se 
vor confrunta piața europeană a muncii, regiunile, sectoarele și lucrătorii din UE în următorii 
zece ani și de a descrie principalele inițiative care trebuie luate în acest sens. De aceea, 
raportorii solicită ca în cadrul summitului social de la Porto de anul viitor să fie adoptată o 
agendă socială de bază (Agenda de la Porto).

Raportul este împărțit în trei părți: „Cadrul de guvernanță pentru progres social”, „Mijloace 
financiare pentru o Europă socială și sustenabilă puternică” și „Agenda de la Porto: obiective 
și propuneri”.

În timp ce prima parte se concentrează pe punerea în aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale și adoptarea unui pact pentru dezvoltare sustenabilă și progres social, a 
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doua parte evidențiază instrumentele financiare pentru realizarea unei tranziții juste, cum ar fi 
Fondul social european, Garanția pentru tineret, Garanția pentru copii, instrumentul SURE și 
Fondul pentru o tranziție justă.

În cea de-a treia parte, raportorii solicită Agenda de la Porto, menționată anterior, care să pună 
accentul pe diferite obiective și propuneri obligatorii privind: 

1. MUNCA DECENTĂ ȘI PIEȚE ALE MUNCII SUSTENABILE ȘI INCLUZIVE
2. JUSTIȚIA SOCIALĂ ȘI EGALITATEA DE ȘANSE
3. SISTEME SOLIDE DE PROTECȚIE SOCIALĂ
4. MOBILITATEA ECHITABILĂ

Fiecare dintre aceste secțiuni prezintă o serie de obiective care trebuie atinse până în 2030. 
Fiecare lucrător ar trebui să câștige un venit de subzistență decent. În același timp, raportorii 
solicită o rată largă de acoperire a negocierilor colective. Negocierile colective sunt esențiale 
pentru funcționarea economiilor sociale de piață și reprezintă una dintre cele mai bune 
modalități de promovare a salariilor decente în UE. Negocierile colective pot să reglementeze 
nu numai nivelul salariului, ci și condițiile de lucru și pot asigura o legătură puternică între 
participarea lucrătorilor la locul de muncă și performanța și veniturile întreprinderilor.

În același timp, șomajul în rândul tinerilor ar trebui redus cel puțin la jumătate, un obiectiv 
ambițios care nu trebuie neglijat.

Un alt aspect care trebuie menționat este egalitatea de gen. Diferența de remunerare dintre 
femei și bărbați ar trebui eliminată, iar reprezentarea femeilor în posturile de conducere ale 
societăților cotate la bursă trebuie promovată. 
În plus, raportul solicită locuințe la prețuri accesibile pentru fiecare persoană și un nivel 
minim de protecție socială.

Considerăm că menționarea impactului pandemiei de COVID-19 asupra lucrătorilor din 
domeniul sănătății, în special asupra îngrijitorilor, și o strategie globală dedicată acestora, dar 
și îmbunătățirea infrastructurii de sănătate din UE și accesul la aceasta pot face ca pe teritoriul 
UE să existe o mai mare receptivitate la nevoile lucrătorilor.

În fine, considerăm că trebuie promovate drepturile lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri. 
Raportul subliniază importanța Autorității Europene a Muncii (ELA) în această privință și 
solicită actualizarea competențelor sale în materie de coordonare rapidă cu autoritățile 
naționale, inspecții și responsabilități mai largi.


