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u ime Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja
Predmet:

Suzbijanje negativnih socijalnih posljedica pandemije bolesti COVID-19

Pad gospodarstva uzrokovan pandemijom bolesti COVID-19 ima dramatične posljedice za tržište
rada. Doveo je do produbljivanja nejednakosti, povećanja broja osoba kojima prijeti siromaštvo ili
socijalna isključenost i do problema u pristupu uslugama. Iako se 2022. očekuje pad stopa
nezaposlenosti, potrebno je uhvatiti se u koštac sa socijalnim posljedicama zdravstvene krize.
Pandemija je pokazala da postoje neravnoteže i ubrzala opasne socijalne trendove, kao što je
nesigurnost životnih i radnih uvjeta nekih skupina radnika, s ozbiljnim posljedicama za najranjivije
skupine. U tom bi kontekstu Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja Komisiji želio postaviti sljedeća
pitanja:
1.

Kako će Komisija zajedno s državama članicama raditi na rješavanju socijalnih posljedica
pandemije, zaštiti prava ranjivih skupina koje su nerazmjerno pogođene krizom i poboljšanju
njihove situacije?

2.

Kako će Komisija raditi na pravodobnom prikupljanju kvalitetnih razvrstanih podataka o
posljedicama pandemije na zaposlenost i socijalnu situaciju u EU-u, posebno među najranjivijim
skupinama?

3.

Kako će Komisija osigurati pravilnu provedbu nacionalnih planova za oporavak i otpornost te
doprinijeti ciljevima iz Uredbe o mehanizmu za oporavak i otpornost, posebno u pogledu
kvalitetnog zapošljavanja, smanjenja siromaštva te uzlazne socijalne i gospodarske
konvergencije?

4.

Kako će Komisija ocijeniti i pratiti provedbu i učinak europskog instrumenta za privremenu
potporu radi ublažavanja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE)?

5.

Kako će Komisija nastaviti koordinirati i podupirati razvoj vještina i kompetencija u skladu s
potrebama tržišta rada u kontekstu oporavka EU-a te digitalne i zelene tranzicije?

6.

Kako će Komisija surađivati s državama članicama na poboljšanju mjera EU-a za jačanje
socijalne otpornosti i održivosti oporavka europskih gospodarstava i boljem odgovoru na buduće
krize?
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