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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0638/2020, adresată de P.O.S., de cetățenie spaniolă, privind 
o remunerație egală și echitate pentru lucrătorii din domeniul sănătății

1. Rezumatul petiției

Petiționarul subliniază importanța serviciilor prestate de lucrătorii din domeniul sănătății și de 
personalul de îngrijire persoanelor vulnerabile și celor care au nevoie de îngrijire în timpul 
pandemiei și își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa de securitate și la remunerarea 
neadecvată a multora dintre aceștia. În consecință, solicită Parlamentului European să ia măsuri 
pentru a garanta că celelalte instituții europene și guvernele naționale ale statelor membre 
continuă să acorde prioritate îmbunătățirii statutului lucrătorilor din domeniul sănătății și al 
personalului de îngrijire, de a căror activitate depind politicile economice și sociale. Petiționarul 
propune să se legifereze un salariu minim legal pentru aceste categorii care să fie egal cel puțin 
cu salariul mediu din toate statele membre. El solicită, de asemenea, reducerea diferenței de 
remunerare între femei și bărbați în UE; subliniază că este nevoie să se reglementeze situația 
de angajare a celor care au grijă de rude sau oferă servicii de îngrijire în mod informal, și să 
crească investițiile publice în sectorul îngrijirii persoanelor, care să fie însoțite și de un răspuns 
european mai coordonat la crizele sociale sau situațiile de urgență.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 septembrie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 decembrie 2020

Observațiile Comisiei 

Condițiile de muncă și remunerarea lucrătorilor din domeniul sănătății au beneficiat de o atenție 
deosebită în contextul discuțiilor privind mobilitatea forței de muncă în UE și, cu atât mai mult, 
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în timpul pandemiei de COVID-19. Dincolo de criza actuală, majoritatea țărilor europene se 
confruntă cu o creștere puternică a cererii de asistență medicală și de îngrijire pe termen lung, 
inclusiv din cauza îmbătrânirii populației. Investițiile în îngrijirea profesională sunt esențiale 
pentru a răspunde cererii unei populații în curs de îmbătrânire, permițând în același timp 
femeilor și bărbaților cu responsabilități de îngrijire să continue să lucreze până la vârsta de 
pensionare.

În majoritatea statelor membre, ponderea lucrătorilor cu salariu minim în sectorul sănătății 
umane și al asistenței sociale este mai mică sau aproape de 5 %1. Există state membre în care 
această pondere este mai mare de 15 %, și anume Luxemburg, Portugalia și România. În același 
timp, deși în majoritatea statelor membre lucrătorii din domeniul sănătății sunt mai puțin 
susceptibili de a fi lucrători cu salarii minime decât lucrătorii obișnuiți, situația este diferită 
îndeosebi în Franța, Luxemburg și Portugalia. În plus, dovezile sugerează că asistenții mai puțin 
calificați din domeniul sănătății și al asistenței sociale câștigă considerabil mai puțin decât 
salariul mediu național din țara lor.

Având în vedere că se preconizează o creștere a șomajului, este probabil ca puterea de negociere 
a lucrătorilor slab remunerați să scadă în viitorul apropiat. În 2014, veniturile medii orare în 
sectorul serviciilor sociale au fost mai mici decât media în toate sectoarele din toate țările UE, 
cu excepția Luxemburgului și a Țărilor de Jos. 43 % dintre lucrătorii din domeniul îngrijirii pe 
termen lung au impresia că veniturile lor sunt adecvate pentru munca prestată. Aceasta este o 
pondere mai mică în comparație cu lucrătorii din sectorul îngrijirii sănătății (47 %) și în rândul 
întregii forțe de muncă (51 %)2.

Pilonul european al drepturilor sociale3 este cadrul pentru aprofundarea dimensiunii sociale a 
UE și asigurarea unei convergențe sociale ascendente, pe baza a 20 de principii, dintre care 
câteva sunt pertinente pentru scopul prezentei petiții (inclusiv principiul 1 privind educația, 
formarea și învățarea pe tot parcursul vieții, principiul 2 privind egalitatea între femei și bărbați, 
principiul 6 privind salariile, principiul 12 privind protecția socială, principiul 16 privind 
îngrijirea sănătății și principiul 18 privind îngrijirea pe termen lung). La începutul anului 2021, 
Comisia va prezenta un plan de acțiune privind punerea în aplicare a Pilonului european al 
drepturilor sociale. 

Având în vedere ponderea semnificativă și în creștere a lucrătorilor cu salarii mici, protecția 
prin salarii minime adecvate în acest sector devine și mai importantă. La 28 octombrie 2020, 
Comisia a adoptat propunerea4 de directivă a UE privind salariile minime adecvate în UE. 
Directiva propusă vizează crearea unui cadru pentru îmbunătățirea adecvării salariilor minime 
și a accesului lucrătorilor la protecția salariului minim în UE. Ea este concepută să a atingă 
aceste obiective, luând în considerare și respectând pe deplin particularitățile sistemelor și 
competențelor naționale, precum și autonomia și libertatea contractuală a partenerilor sociali. 
În această propunere sunt cuprinși toți lucrătorii din Uniune care au un contract de muncă sau 
un raport de muncă, astfel cum sunt definite de legislația, convențiile colective sau practicile în 
vigoare în fiecare stat membru, ținând seama de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene și, prin urmare, de care beneficiază și lucrătorii din sectorul sănătății și al asistenței 

1 Calculele Comisiei Europene bazate pe EU-SILC 2017.
2 Sondajul european privind condițiile de muncă 2015.
3 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=RO

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=RO
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sociale.

Fiecare stat membru trebuie să asigure aplicarea principiului egalității de remunerare între 
bărbați și femei, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare. Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene5 și al doilea principiu al Pilonului european al drepturilor 
sociale6 subliniază necesitatea de a asigura egalitatea de tratament și de șanse între femei și 
bărbați, precum și dreptul femeilor și bărbaților la remunerație egală pentru muncă de valoare 
egală. Viitoarea inițiativă planificată a Comisiei privind transparența salarială va contribui la 
punerea în aplicare a acestui principiu și va constitui un pas important în direcția eliminării 
diferenței de remunerare între femei și bărbați. Comisia finalizează lucrările pregătitoare pentru 
adoptarea inițiativei privind măsurile obligatorii în materie de transparență avute în vedere până 
la sfârșitul anului 2020. 

Pe lângă transparența salarială, este necesară o abordare cuprinzătoare pentru eliminarea 
diferenței de remunerare între femei și bărbați, inclusiv pentru abordarea stereotipurilor 
persistente legate de cele două sexe și a muncii femeilor în sectoarele cu salarii mai mici 
(segregare orizontală) și în poziții cu salarii mai mici (segregare verticală). Acest lucru este 
foarte pertinent pentru sectorul îngrijirii, întrucât, în prezent, forța de muncă din domeniul 
sănătății și al îngrijirii este alcătuită în cea mai mare parte din femei. Cu toate acestea, 
lucrătoarele din domeniul sănătății rămân subreprezentate în profesiile de înaltă calificare. 
Comisia analizează segregarea în funcție de sex, condițiile de muncă și remunerarea în aceste 
sectoare. 

Agenda europeană pentru competențe7 stabilește o serie de acțiuni care vizează combaterea 
stereotipurilor specifice celor două sexe existente în diferite profesii și încurajarea spiritului 
antreprenorial feminin și a atractivității studiilor și carierelor în domeniile științei, tehnologiei, 
ingineriei și matematicii (STIM). De asemenea, ea pune un accent puternic pe acțiunile menite 
să sprijine perfecționarea și recalificarea, în ecosisteme strategice, cum ar fi sectorul sănătății. 

În plus, Recomandarea Consiliului privind accesul la protecție socială8 vizează extinderea 
protecției sociale pentru persoanele aflate în forme atipice de angajare și de activitate 
independentă. Comisia sprijină statele membre în eforturile lor de punere în aplicare, care ar 
aduce beneficii și numeroșilor lucrători din sectoarele sănătății și asistenței sociale care lucrează 
în forme atipice de angajare sau care desfășoară o activitate independentă.

Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată9 a introdus dreptul la un 
concediu de îngrijitor de cinci zile pe an pentru lucrătorii care oferă îngrijire sau sprijin 
personale unei rude și a extins dreptul de a solicita formule flexibile de lucru la îngrijitori. 
Statele membre sunt în curs de adoptare și publicare a actelor cu putere de lege, a 
reglementărilor și a actelor administrative necesare pentru a se conforma directivei.

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
6https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
7 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019H1115%2801%29
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019L1158

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32019H1115%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019L1158
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Comisia a propus Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII)10 și Inițiativa Plus 
pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII+)11 pentru a mobiliza finanțarea politicii de 
coeziune și Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane pentru a 
combate consecințele epidemiei de COVID-19. CRII și CRII+ oferă o flexibilitate extraordinară 
în ceea ce privește transferul resurselor acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, eliminând 
cerințele privind concentrarea tematică și oferind o rată temporară de cofinanțare din partea UE 
de 100 %. Printre măsurile cele mai răspândite în acest sens se numără furnizarea de materiale 
de protecție și formare pentru profesioniștii din sectorul social a căror activitate îi expune la un 
risc direct, angajarea de asistenți sociali și de îngrijire, precum și acțiuni în domeniul sănătății 
pentru a întări reziliența sistemului medical în general. 

REACT-EU12 este o propunere a Comisiei Europene de abordare a impactului economic și 
social al pandemiei de COVID-19, sub forma unei modificări a Regulamentului privind 
dispozițiile comune, care reglementează perioada actuală de programare a politicii de coeziune. 
Prioritățile identificate pentru sprijinul care urmează să fie pus la dispoziție din resursele 
suplimentare REACT-UE din cadrul Fondului social european corespund principalelor domenii 
de intervenție standard ale FSE, inclusiv măsurilor de sprijinire a lucrătorilor din domeniul 
sănătății și al îngrijirii pe termen lung. 

Mecanismul de redresare și reziliență (RRF) va oferi sprijin financiar pe scară largă atât pentru 
investițiile publice, cât și pentru reforme, pentru a sprijini redresarea și a face economiile și 
societățile statelor membre mai reziliente și mai bine pregătite pentru viitor. De asemenea, ar 
trebui să contribuie la prevenirea riscului de adâncire a divergențelor economice și sociale în 
Uniune și să încurajeze tranziția verde și tranziția digitală, precum și crearea de locuri de muncă. 
Mecanismul va fi un program-cheie al Instrumentului de redresare al Uniunii Europene și va fi 
activat pe bază de voluntariat. Fondul InvestEU13 include așa-numita componentă „Investiții 
sociale și competențe”. Această componentă se axează pe obiectivele de politică socială, 
inclusiv competențele, infrastructura socială și microfinanțarea.

Comitetul pentru protecție socială este principalul canal de dialog cu statele membre în 
domeniul politicilor legate de îngrijire. Comisia monitorizează situația din statele membre prin 
intermediul semestrului european. În plus, Comisia sprijină întărirea bazei de dovezi prin 
activități statistice și analitice și organizarea de activități de învățare reciprocă, cum ar fi 
evaluări inter pares privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a îngrijitorilor 
informali și promovarea unei repartizări egale a îngrijirii informale între femei și bărbați. 
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) depune eforturi pentru a crește 
reziliența sistemelor de sănătate și pentru a proteja mai bine grupurile vulnerabile în contextul 
crizei provocate de pandemia de COVID-19 prin publicarea de orientări. 

Concluzie

Comisia recunoaște eforturile deosebite depuse de lucrătorii din domeniul sănătății și al 
îngrijirii persoanelor în timpul pandemiei de COVID-19. Comisia a prezentat o serie 

10https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-
solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
11https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-
investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
12 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_2140
13 https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_ro

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response-investment-initiative
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_2140
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_ro
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de inițiative care vor fi, de asemenea, în beneficiul lucrătorilor din sectorul îngrijirii. În plus, 
Comisia a prezentat propuneri de mecanisme de finanțare, care vor permite, de asemenea, 
investiții în sectorul sănătății și al îngrijirii persoanelor. Comisia va continua să ofere sprijin și 
orientări de politică statelor membre pentru a crește reziliența sistemelor lor de îngrijire, 
inclusiv condiții de muncă adecvate pentru personalul de îngrijire. 


