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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, 162 și 168 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 Acordul de la Paris încheiat la COP21 din 2015 și mai exact 
preambulul acestuia, în care se precizează că părțile sunt îndemnate ca, atunci când își 
pun în aplicare politicile și măsurile, să promoveze o tranziție justă a forței de muncă și 
crearea „unor locuri de muncă decente și de calitate, în conformitate cu prioritățile de 
dezvoltare definite la nivel național,

– având în vedere convențiile și recomandările OIM, în special Convenția din 1947 
privind inspecția muncii (nr. 81), Declarația centenarului OIM privind viitorul muncii 
(2019) și orientările OIM din februarie 2016 pentru o tranziție justă către economii și 
societăți sustenabile din punctul de vedere al mediului pentru toți,

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

– având în vedere Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități (CRPD) și intrarea sa în vigoare în UE la 21 ianuarie 2011, în conformitate 
cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului din 26 noiembrie 2009 privind încheierea de către 
Comunitatea Europeană a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 



handicap,

– având în vedere Convenția ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față 
de femei,

– având în vedere Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a 
unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în 
muncă și ocuparea forței de muncă1 („Directiva privind egalitatea la încadrarea în 
muncă”),

– având în vedere Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în 
aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau 
origine etnică2,

– având în vedere propunerea Comisiei de directivă a Consiliului cu privire la punerea în 
aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală (COM(2008)0426) și poziția 
Parlamentului din 2 aprilie 20093 pe această temă,

– 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),

– având în vedere rezoluția sa din 19 iunie 2020 referitoare la protecția europeană a 
lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei provocate de COVID-194,

– având în vedere raportul Comisiei din 17 iunie 2020 privind impactul schimbărilor 
demografice (COM(2020)0241),

– având în vedere avizul Comitetului European al Regiunilor din 18 ianuarie 2017 
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intitulat „Răspunsul Uniunii Europene la provocarea demografică” (2017/C017/08),

– 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 din 1 iulie 2020 care 
însoțește propunerea de recomandare a Consiliului intitulată „O punte către locuri de 
muncă - consolidarea Garanției pentru tineret” (SWD(2020)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 
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aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 20191,

– 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 digitală2,

– 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 
intitulat „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 sociale3,

– 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 raportul tehnic al Centrului Comun de Cercetare intitulat „Măsurile de 
izolare împotriva COVID și piața muncii din UE”, publicat în 2020, și, în special, 
analiza realizată de Centrul comun cu privire la cele mai recente informații disponibile 
privind practicile de muncă la distanță în UE,

– având în vedere Carta socială europeană revizuită și Procesul de la Torino, lansat în 
2014 cu scopul de a consolida sistemul de tratate al Cartei sociale europene în cadrul 
Consiliului Europei și în relația sa cu dreptul Uniunii Europene,

– 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 
(A9-0233/2020),

A. întrucât dezvoltarea durabilă 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, care ar trebui să 
conducă la ocuparea integrală a forței de muncă și la realizarea progresului social; 
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întrucât cei trei piloni ai dezvoltării durabile sunt pilonul economic, pilonul social și 
pilonul de mediu; întrucât dezvoltarea durabilă se bazează, printre altele, pe ocuparea 
integrală a forței de muncă și pe progresul social; întrucât este vorba de un obiectiv 
fundamental al Uniunii Europene, prevăzut la articolul 3 alineatul (3) din TUE; întrucât, 
până în prezent, s-a acordat prioritate sustenabilității economice și de mediu;

B. întrucât Europa se confruntă cu provocări emergente, precum accentuarea inegalităților 
dintre generații, reducerea oportunităților și a resurselor sociale, de sănătate, economice 
și de mediu, disparitățile teritoriale și accesul inegal la servicii sociale și de sănătate 
fundamentale, la locuri de muncă și oportunități de afaceri și la infrastructura socială; 
întrucât reducerea inegalităților reprezintă o responsabilitate comună a UE și a statelor 
membre; întrucât inegalitățile (în ceea ce privește veniturile și oportunitățile) s-au 
accentuat în majoritatea statelor membre de la criza economică din 2008, afectând atât 
caracterul sustenabil, cât și caracterul incluziv al creșterii și al coeziunii sociale, și, în 
acest context, progresul în direcția atingerii obiectivelor UE pentru 2020 a fost dificil;

C. întrucât există o nevoie puternică și recunoscută de tranziții juste, în Europa și în lume, 
de exploatare durabilă a resurselor, de reducere a emisiilor de CO2 și de protecție solidă 
a mediului, pentru a garanta mijloacele de subzistență, securitatea, sănătatea și 
prosperitatea generațiilor viitoare; întrucât tranzițiile către o economie și o dimensiune 
socială, verde și ecologică, stabilă și durabilă vor necesita cooperarea între actorii 
publici și privați și trebuie să fie însoțite de un proces de reindustrializare, de 
modernizare a bazei industriale și de consolidare a pieței interne; întrucât tranzițiile 
verzi, digitale și demografice afectează regiunile, sectoarele, lucrătorii și grupurile de 
populație europene în diferite moduri, iar aceste tranziții vor necesita o reconversie 
profesională majoră și realocarea forței de muncă pentru a preveni distrugerea locurilor 
de muncă în sectoarele afectate;

D. întrucât regiunile europene în care este cea mai mare nevoie de o tranziție durabilă sunt, 
în general, și cele cu niveluri ridicate de sărăcie și excluziune; întrucât sunt necesare 
măsuri decisive și investiții pentru o redresare rapidă, care ar trebui să se axeze pe 
atenuarea efectelor economice și sociale ale pandemiei, să repornească activitatea 
economică, promovând dezvoltarea durabilă, tranziția verde și transformarea digitală și 
punând în aplicare principiile incluse în Pilonul european al drepturilor sociale, pentru 
ca sistemele de protecție socială să fie mai eficace și mai robuste; întrucât o Europă 
competitivă la nivel internațional trebuie să se bazeze pe o Europă socială puternică 
pentru a crea o cale către o creștere durabilă, locuri de muncă de calitate și sisteme 
solide de protecție socială pentru toți;

E. întrucât cercetările Eurofound evidențiază complexitatea dimensiunii sociale a Uniunii 
Europene și sugerează completarea tabloului de bord care însoțește Pilonul european al 
drepturilor sociale cu indicatori suplimentari, care vizează calitatea locurilor de muncă, 
justiția socială și egalitatea de șanse, sistemele solide de protecție socială și mobilitatea 
echitabilă;

F. întrucât strategia Europa 2020 a fost lansată în 2010 pentru a promova o creștere 
economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă; întrucât punerea în aplicare a Strategiei 
de la Lisabona ar fi trebuit să acorde mai multă prioritate durabilității și incluziunii 
decât creșterii;

G. întrucât, astfel cum prevede articolul 151 din TFUE, Uniunea și statele membre, 



conștiente de drepturile sociale fundamentale precum cele enunțate în Carta socială 
europeană semnată la Torino la 18 octombrie 1961 și în Carta comunitară a drepturilor 
sociale fundamentale ale lucrătorilor adoptată în 1989, au ca obiective promovarea 
ocupării forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă, permițând 
armonizarea acestora în condiții de progres, precum și o protecție socială adecvată, 
dialogul social, dezvoltarea resurselor umane care să permită un nivel ridicat și durabil 
al ocupării forței de muncă și combaterea excluziunii; întrucât inițiativele ce provin din 
Pilonul european al drepturilor sociale reprezintă o responsabilitate partajată între UE și 
statele membre, care au sisteme sociale și tradiții diferite; întrucât, prin urmare, astfel de 
inițiative ar trebui să protejeze sistemele naționale de negociere colectivă, oferind 
niveluri mai ridicate de protecție; întrucât drepturile fundamentale, proporționalitatea, 
securitatea juridică, egalitatea în fața legii și subsidiaritatea sunt principii generale ale 
dreptului UE și, ca atare, trebuie respectate;

H. întrucât femeile sunt subreprezentate în pozițiile de conducere din politică și economie 
în care se concep răspunsurile strategice la pandemia de COVID-19; întrucât femeile ar 
trebui să participe la procesul de luare a deciziilor, pentru a-l îmbogăți cu mai multe 
perspective, cunoștințe și experiență, ceea ce ar duce la rezultate politice mai bune;

I. întrucât sistemele de protecție socială contribuie la garantarea unei vieți decente; 
întrucât sistemele respective includ securitatea socială, asistența medicală, educația, 
locuințele, ocuparea forței de muncă, justiția și serviciile sociale destinate grupurilor 
dezavantajate și joacă un rol esențial în realizarea unei dezvoltări sociale durabile, 
promovând egalitatea și justiția socială și asigurând dreptul la protecție socială, astfel 
cum este consacrat în Declarația universală a drepturilor omului (1948); întrucât 
politicile de protecție socială sunt componente vitale ale strategiilor naționale de 
dezvoltare pentru a reduce sărăcia și vulnerabilitatea pe parcursul ciclului de viață și 
pentru a sprijini o creștere favorabilă incluziunii și sustenabilă;

J. întrucât dialogul social și negocierile colective sunt instrumente esențiale pentru ca 
angajatorii și sindicatele să poată stabili salarii și condiții de muncă corecte, iar 
sistemele puternice de negocieri colective sporesc reziliența statelor membre în 
perioadele de criză economică; întrucât societățile cu sisteme solide de negociere 
colectivă tind să fie mai bogate și mai echitabile; întrucât dreptul la negocierile 
colective este un aspect care privește toți lucrătorii europeni, care poate avea și 
implicații cruciale pentru democrație și statul de drept, inclusiv respectarea drepturilor 
sociale fundamentale; întrucât negocierile colective constituie un drept european 
fundamental, iar instituțiile UE sunt obligate să-l respecte în conformitate cu articolul 
28 din Carta drepturilor fundamentale; întrucât, în acest context, politicile care respectă, 
promovează și consolidează negocierile colective și poziția lucrătorilor în cadrul 
mecanismelor de stabilire a salariilor joacă un rol esențial în realizarea unui standard 
ridicat al condițiilor de muncă;

K. întrucât negocierea colectivă reprezintă un instrument esențial pentru promovarea 
drepturilor la locul de muncă; întrucât, potrivit datelor OCDE, în ultimele decenii, atât 
densitatea sindicală, cât și acoperirea negocierilor colective au scăzut semnificativ; 
întrucât, din anul 2000, acoperirea negocierilor colective a scăzut în 22 dintre cele 27 de 
state membre ale UE; întrucât calitatea muncii și a mediului de lucru este mai ridicată, 
în medie, în țările cu parteneri sociali bine organizați și cu o acoperire ridicată a 
contractelor colective; întrucât, cu condiția să aibă o acoperire bună și să fie bine 
coordonată, negocierea colectivă stimulează performanțele satisfăcătoare pe piața 



muncii;

L. întrucât, potrivit Eurofound, negocierea colectivă a fost supusă presiunilor, iar 
recesiunea din 2008 a condus la o descentralizare a negocierii colective; întrucât, deși se 
estimează că unul din șase lucrători din UE este acoperit de un acord salarial colectiv, se 
obțin cu greu dovezi fiabile sub forma unor date mai aprofundate privind acoperirea 
negocierilor și contractele colective de la nivelul UE; întrucât, potrivit datelor furnizate 
de Institutul European al Sindicatelor (ETUI), nivelul mediu al apartenenței la sindicat 
în UE este de aproximativ 23 %, cu o mare diversitate a ratei de aderare sindicală între 
statele membre, variind între 74 % și 8 %; întrucât apartenența la organizații patronale și 
cota de piață pe care o reprezintă acestea prezintă, de asemenea, variații foarte mari;

M. întrucât investițiile sociale se referă la investiții în oameni pentru a le îmbunătăți 
condițiile de viață; întrucât principalele domenii de politică pentru investițiile sociale 
includ securitatea socială, asistența medicală, îngrijirea pe termen lung, educația, 
locuințele, ocuparea forței de muncă, justiția și serviciile sociale pentru grupurile 
vulnerabile; întrucât politicile sociale bine concepute au o contribuție importantă la 
dezvoltarea și creșterea sustenabile, precum și la protejarea populației împotriva sărăciei 
și acționează ca factori de stabilizare economică;

N. întrucât se preconizează că rata sărăciei va crește, acesta fiind unul dintre efectele 
pandemiei de COVID-19; întrucât femeile, tinerii, persoanele în vârstă, persoanele cu 
dizabilități și familiile numeroase sunt mai afectate de această situație; întrucât numărul 
gospodăriilor cu o singură persoană și al persoanelor în vârstă care trăiesc singure este 
în creștere; întrucât numărul de gospodării formate dintr-o singură persoană sunt expuse 
unui risc mai mare de sărăcie și de excluziune socială și mai ales femeile în vârstă sunt 
expuse unui risc mai mare de sărăcie decât bărbații în vârstă dacă locuiesc singure; 
întrucât gospodăriile monoparentale sunt expuse unui risc ridicat de sărăcie și de 
privațiuni și întâmpină dificultăți în a-și întocmi un buget din cauză că au un singur 
venit și rate de încadrare în muncă mai scăzute; întrucât tot mai mulți adulți tineri se 
bazează pe faptul că îi va proteja de sărăcie căminul părintesc, însă 29 % din 
gospodăriile cu trei generații sunt expuse riscului de sărăcie, iar 13 % suferă de 
privațiuni severe;

O. întrucât discriminarea de gen de acasă și de pe piața muncii poate determina o 
distribuire inegală a resurselor, femeile devenind mai vulnerabile la sărăcie și 
excluziune socială decât bărbații; întrucât, dacă ajung într-o situație de sărăcie, femeile 
au șanse mai mici de a ieși din ea;

P. întrucât atât segregarea orizontală, cât și cea verticală a pieței muncii din UE sunt încă 
semnificative, femeile fiind suprareprezentate în sectoarele mai puțin profitabile; 
întrucât pandemia de COVID-19 a afectat mai ales femeile cu contracte de muncă 
precare, deoarece acestea au fost primele care și-au pierdut locurile de muncă, lucru ce a 
avut consecințe financiare pentru familii și independența lor economică și a avut drept 
rezultat o protecție insuficientă în domeniul securității sociale în timpul crizei;

Q. subliniază că, în 2018, în UE-27 existau aproape 109 milioane de persoane expuse 
riscului de sărăcie sau de excluziune socială, echivalentul a 21,7 % din populația totală, 



23 de milioane dintre acestea fiind copii1; întrucât UE nu și-a atins obiectivul pentru 
2020 de a reduce cu cel puțin 20 de milioane numărul de persoane expuse riscului de 
sărăcie sau de excluziune socială; întrucât, cel mai probabil, numărul de persoane 
expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială va crește la nivelul Uniunii, ca 
urmare a crizei provocate de pandemia de COVID-19; întrucât lipsa de adăpost a 
crescut constant cu 70 % în majoritatea statelor membre în ultimul deceniu, cel puțin 
700 000 de persoane neavând adăpost în fiecare noapte în UE; întrucât pandemia de 
COVID-19 a demonstrat că problema lipsei de adăpost constituie atât o criză socială, 
cât și o criză în domeniul sănătății publice2; întrucât aproximativ o cincime din 
populația UE este în pericol să se îndatoreze excesiv, iar numeroase persoane nu 
primesc prestațiile sociale la care au dreptul, în temeiul sistemelor lor naționale;

R. întrucât unul din cinci lucrători din UE are un loc de muncă de calitate precară; întrucât 
se preconizează că, în următorul deceniu, polarizarea locurilor de muncă și formele de 
muncă atipice vor crește și mai mult și vor exista mai multe locuri de muncă la 
extremitățile superioare și inferioare ale spectrului de competențe3; întrucât schimbările 
tehnologice și utilizarea inteligenței artificiale ar putea schimba semnificativ piața 
muncii; întrucât acest fapt conduce la disparități și mai mari în ceea ce privește 
veniturile; întrucât cererea de forță de muncă a înregistrat în mod constant nivelurile 
cele mai scăzute în cadrul distribuției locurilor de muncă și a salariilor, în special în 
perioadele de recesiune și de contracție a ocupării forței de muncă dintre anii 2008 și 
2013, parțial din cauza deplasării ocupării forței de muncă din sectorul producției și din 
cel al construcțiilor către sectorul serviciilor; întrucât această tendință poate fi 
consolidată în continuare de pandemie; întrucât locurile de muncă cu calificare redusă 
vor fi întotdeauna esențiale pentru societăți și trebuie să asigure un salariu și condiții de 
muncă decente; întrucât digitalizarea poate crea șanse și oportunități de perfecționare 
profesională, dar nu îmbunătățește neapărat condițiile de muncă sau nu creează neapărat 
noi locuri de muncă de calitate pentru toată lumea;

S. întrucât tranziția de la locuri de muncă pe perioadă determinată la contracte de muncă 
pe perioadă nedeterminată este aproape inexistentă; întrucât 60 % dintre lucrători sunt 
captivi, în mod involuntar, în locuri de muncă pe perioadă determinată; întrucât ratele 
de tranziție sunt scăzute mai ales în țările cu un nivel ridicat al ocupării forței de muncă 
pe perioadă determinată; întrucât chiar și administrațiile publice s-au bazat prea des pe 
lucrători temporari pentru a înlocui funcționari publici, în condiții de muncă mai 
precare;

T. întrucât cercetările Eurofound privind „noile forme de muncă” arată că formele de 
muncă emergente și din ce în ce mai importante, care se abat de la raporturile 
tradiționale angajator-angajat și/sau sunt caracterizate de o organizare netradițională a 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-
EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578 

2 
https://www.feantsa.org/public/user/Resources/resources/Rapport_Europe_2020_GB.

pdf
3 Eurofound (2018), Convergență ascendentă în UE: Concepte, măsurători și indicatori, 
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general (actualizarea din 2017), Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 
Luxemburg.
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muncii și de modele de muncă netradiționale, tind să beneficieze mai puțin de protecție 
socială, de dialog social și de negociere colectivă; întrucât, de asemenea, s-a constatat că 
astfel de forme de muncă sunt folosite mai intens în perioade dificile din punct de 
vedere economic și, drept urmare, intervențiile ar trebui evaluate în raport cu criza care 
se preconizează că va avea loc pe piața muncii ca urmare a pandemiei de COVID-19;

U. 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-191, în special în rândul femeilor și al lucrătorilor slab calificați; întrucât se 
preconizează că rata șomajului în zona euro va crește de la 8,3 % în 2020 la aproximativ 
9,3 % în 2021, cu diferențe substanțiale între statele membre2; întrucât rata șomajului în 
anumite grupuri, cum ar fi persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice precum romii, 
tinerii și persoanele în vârstă, poate fi semnificativ mai ridicată; întrucât, potrivit 
sondajului privind nivelul de trai, munca și pandemia de COVID-19, realizat de 
Eurofound, criza provocată de pandemia de COVID-19 a avut un impact dramatic 
asupra pieței muncii, 8 % dintre angajați și 13 % dintre lucrătorii independenți devenind 
șomeri de la începutul pandemiei; întrucât impactul crizei a fost resimțit și de 
persoanele care au rămas pe piața muncii, cărora le-a scăzut semnificativ numărul de ore 
lucrate, ceea ce a condus la pierderea de venituri și a generat îngrijorări în legătură cu 
participarea pe piața muncii în viitor și cu insecuritatea financiară;

V. întrucât, potrivit Eurostat, în 2018, în UE-28, existau 8,3 milioane de lucrători cu 
fracțiune de normă subocupați, 7,6 milioane de persoane erau apte de muncă, însă nu 
căutau un loc de muncă, iar alte 2,2 milioane de persoane au căutat locuri de muncă, 
însă nu au putut să înceapă munca imediat; întrucât, în total, 18,1 milioane de persoane 
se aflau într-o situație similară șomajului în UE-28 în 2018;

W. întrucât combaterea șomajului în rândul tinerilor, dar și în rândul persoanelor în vârstă 
rămâne una dintre cele mai mari provocări la nivel regional în UE;

X. întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 a scos la lumină abuzuri în ceea ce 
privește drepturile lucrătorilor transfrontalieri, frontalieri și sezonieri și situația precară 
a acestora, cu un nivel scăzut al protecției sociale și al coordonării în materie de 
securitate socială; întrucât, prin urmare, este nevoie de o reglementare mai strictă, de o 
monitorizare mai eficientă și de o aplicare efectivă a condițiilor de muncă decente, 
precum și a condițiilor de locuit și a sănătății și siguranței la locul de muncă; întrucât au 
fost îmbunătățite dispozițiile Directivei privind munca prin agent de muncă temporară, 
sub aceste aspecte;

Y. întrucât, în 2019, între bărbați și femei se înregistra un decalaj de 11,7 % în ceea ce 
privește participarea la ocuparea forței de muncă; întrucât această diferență are un cost 
economic uriaș pentru UE, și anume de 320 de miliarde EUR pe an sau 2,37 % din PIB-
ul UE; întrucât criza provocată de pandemia de COVID-19 afectează în mod 
disproporționat situația profesională și socială a femeilor, deoarece 26,5 % dintre femei 
au locuri de muncă precare și ele reprezintă 60 % dintre lucrătorii cu fracțiune de 
normă; întrucât femeile sunt mai afectate decât bărbații de dificultățile provocate de 
pandemia de COVID-19, din cauza sectoarelor profesionale în care sunt predominante 

1 Statistici privind șomajul: Eurostat, iulie 2020
2 Previziunile economice europene, toamna anului 2020, Comisia Europeană, 
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și pentru că sarcinile de îngrijire a copiilor și a persoanelor în vârstă sunt încă, în mare 
măsură, responsabilitatea lor;

Z. întrucât persoanele cu dizabilități și vârstnicii sunt expuși în mod deosebit la criza 
provocată de COVID-19; întrucât aceștia sunt susceptibili de a suferi în mod 
disproporționat și de a avea nevoi speciale de sprijin, care trebuie luate în considerare 
încă de la început atunci când se răspunde pandemiei, cercetările arătând că aceste 
grupuri sunt expuse unui risc ridicat de a dezvolta probleme de sănătate mintală;

AA. întrucât regiunile Europei se confruntă cu tendințe demografice pe termen lung, de la o 
speranță de viață mai mare, la rate mai scăzute ale natalității, îmbătrânirea populației, 
reducerea forței de muncă, gospodării mai mici și creșterea urbanizării; întrucât se 
preconizează că proporția populației Europei față de populația mondială va fi în scădere 
și va reprezenta mai puțin de 4 % până în 2070, fenomen care va genera provocări; 
întrucât zonele rurale și periferice sunt puternic afectate de schimbările demografice;

AB. întrucât pandemia a afectat în special persoanele în vârstă, în unele cazuri agravând 
situația celor care sunt izolați; întrucât persoanele în vârstă sunt cele mai expuse riscului 
de a nu avea acces la internet și la tehnologiile moderne și, prin urmare, sunt mai expuse 
riscului de excludere, inclusiv de excludere digitală; 

AC. întrucât criza a cauzat accentuarea sărăciei urbane, afectând mai mult gospodăriile cu 
venituri medii și creând noi grupuri expuse riscului de sărăcie, și determină adâncirea 
inegalităților teritoriale, exacerbând dezavantajele sociale în zonele urbane defavorizate 
și accesul inegal la servicii publice și generând o cerere tot mai mare de servicii sociale 
și de infrastructură socială la nivel local, într-o perioadă în care bugetele locale sunt 
suprasolicitate;

AD. întrucât cercetările bazate pe Sondajul european privind condițiile de muncă din 2015 
arată că de două ori mai multe persoane care lucrează în mod obișnuit de la distanță 
declară că lucrează mai mult decât cele 48 de ore prevăzute de legislația Uniunii și că 
perioadele lor de repaus dintre zilele lucrătoare nu depășesc 11 ore, comparativ cu 
persoanele care lucrează în spațiile de lucru ale angajatorilor; întrucât ponderea acestor 
lucrători de la distanță care declară că lucrează în timpul liber în fiecare zi sau de mai 
multe ori pe săptămână ajunge la aproape 30 %, comparativ cu cea a lucrătorilor care 
muncesc de la birou, care nu depășește 5 %; întrucât persoanele care lucrează în mod 
obișnuit de la distanță sunt, de asemenea, mai expuse riscului de a suferi de stres din 
cauze profesionale, de a fi afectate de tulburări de somn și de a avea probleme în 
concilierea responsabilităților profesionale cu cele familiale;

AE. întrucât, din cauza pandemiei de COVID-19 și a măsurilor de combatere a acesteia, și 
anume izolarea și munca de la distanță, femeile aflate în relații abuzive au devenit 
permanent expuse la violență, ceea ce a dus la creșterea numărului de cazuri de violență 
la adresa femeilor; întrucât unul dintre efectele izolării a fost o explozie a cazurilor de 
violență de gen și violență în familie cu circa 30 % în unele țări europene; întrucât, în 
total, peste 243 de milioane de femei între 15 și 49 de ani din întreaga lume au fost 
victime ale violenței sexuale și/sau fizice în ultimele 12 luni;

AF. întrucât presiunea asupra femeilor a crescut și mai mult; întrucât noile forme de muncă 
impuse, cu un program ce poate fi prelungit și care se practică în detrimentul separării 
vieții profesionale de cea privată, au dus la o explozie de noi forme de hărțuire 



psihologică și sexuală, atât online cât și offline, în timpul izolării; întrucât marea 
majoritate a companiilor și a guvernelor nu au instituit niciun fel de măsuri de 
combatere a acestor fenomene,

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 în utilizarea resurselor și 
circulară, care trebuie să garanteze cel mai înalt nivel de justiție socială, crescând 
nivelul de bunăstare, progres social, securitate, prosperitate, egalitate și incluziune și 
nelăsând pe nimeni în urmă; consideră că dezvoltarea durabilă este adânc înrădăcinată 
în proiectul european și în valorile europene și că sustenabilitatea socială este o condiție 
prealabilă fundamentală pentru o tranziție ecologică, digitală și demografică echitabilă 
și favorabilă incluziunii; insistă că, pentru a reduce inegalitățile, aceste procese trebuie 
încadrate într-o tranziție care poate oferi oportunități sociale și prosperitate comună; 
subliniază că justiția socială, munca decentă cu venituri de subzistență, egalitatea de 
șanse, mobilitatea echitabilă și sistemele solide de protecție socială reprezintă elemente 
esențiale în tranziția justă către o Europă sustenabilă și socială;

2. consideră că această perioadă de redresare trebuie să fie momentul pentru reforme pe 
deplin angajate față de implementarea Agendei 2030 a ONU și a celor 17 obiective de 
dezvoltare durabilă (ODD) ale acesteia, 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 – un 
model care să asigure egalitatea și protecția socială, să țină cont de nevoile grupurilor 
vulnerabile, să îmbunătățească participarea și cetățenia, precum și nivelul de trai pentru 
toți cetățenii; consideră că acesta este cel mai bun mod prin care UE poate ieși din 
această criză mai sustenabilă, mai rezilientă și mai echitabilă pentru generația viitoare;

3. subliniază că progresul în direcția unei Europe sustenabile, echitabile și favorabile 
incluziunii impune asumarea unui angajament comun puternic, atât pentru promovarea 
Agendei 2030 a ONU, cât și pentru punerea în aplicare și materializarea principiilor și 
drepturilor prevăzute în Pilonul european al drepturilor sociale; subliniază că trebuie 
elaborată o agendă politică ambițioasă, cu obiective și indicatori ai sustenabilității 
sociale ușor de identificat, fezabili, sustenabili, 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; solicită implicarea partenerilor sociali pe tot parcursul procesului;

Cadrul de guvernanță pentru progres social

4. 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, prin adoptarea unui plan de acțiune, și 
constituind o prelungire a Strategiei de la Lisabona, stabilind obiective și instrumente 
ambițioase și obligatorii, care să definească drumul către progres și sustenabilitate 
socială; consideră că această agendă ar putea conține cadrul strategic pentru o Europă 
socială sustenabilă, echitabilă și favorabilă incluziunii pentru 2030;

5. subliniază că obiectivele unei noi agende pentru o Europă socială puternică trebuie să se 
axeze pe protejarea tuturor cetățenilor, în special a celor mai vulnerabili, și pe 



asigurarea unei redresări incluzive și juste din punct de vedere social și că aceste 
obiective trebuie să fie consolidate prin conferirea de forță executorie obligatorie, ținând 
seama de caracteristicile și nevoile naționale și reflectând obligațiile economice și de 
mediu a căror respectare este legată de accesul la fondurile europene; consideră că, în 
acest sens, acțiunile politice, programele și reformele UE și ale statelor membre ar 
trebui elaborate într-o manieră care să contribuie la realizarea acestor obiective 
obligatorii și că protecția juridică ar putea însemna că ar trebui prevenite acțiunile, 
politicile, programele sau reformele care ar putea avea un impact negativ asupra 
progresului în direcția atingerii acestor obiective sau l-ar putea îngreuna;

6. este convins că un cadru de guvernanță pentru o Europă socială și sustenabilă ar trebui 
să fie ancorat în următoarele reforme: integrarea în tratate a Pilonului european al 
drepturilor sociale și a unui protocol privind progresul social, protejându-se drepturile 
sociale la același nivel ca și libertățile economice pe piața unică, și adoptarea unui pact 
pentru dezvoltare sustenabilă și progres social, care să impună obligativitatea 
obiectivelor sociale și de sustenabilitate, pentru a realiza ODD-urile ONU; consideră, de 
asemenea, că procesul semestrului european ar trebui să respecte metoda comunitară și 
să fie stabilit de comun acord de către Consiliu și Parlamentul European, iar mai multe 
domenii de politică socială ar trebui să se supună procesului decizional cu majoritate 
calificată, în special nediscriminarea, protecția socială a lucrătorilor (în afara situațiilor 
transfrontaliere), protecția lucrătorilor cărora li s-a reziliat contractul de muncă, 
reprezentarea și apărarea colectivă a intereselor lucrătorilor și angajatorilor și condițiile 
de ocupare a forței de muncă pentru resortisanții țărilor terțe care locuiesc în mod legal 
în UE;

Mijloace financiare pentru o Europă socială și sustenabilă puternică

7. invită statele membre să utilizeze pe deplin flexibilitatea în aplicarea normelor UE 
privind finanțele publice și politicile fiscale, pentru a permite cheltuieli excepționale, 
astfel încât să prevină și să atenueze consecințele sociale ale crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, să întărească sistemele de protecție socială, să finanțeze 
locurile de muncă de calitate, serviciile publice, combaterea sărăciei și tranziția verde și 
digitală; salută planul de redresare al UE intitulat „Next Generation EU”; subliniază că 
tranziția verde și cea digitală nu pot fi realizate decât printr-un sprijin adecvat pentru 
educație, asistență socială și infrastructura de asistență medicală, pentru a asigura 
echitatea socială, coeziunea socială și prosperitatea pentru toți; este îngrijorat de faptul 
că, în cadrul crizei actuale, sistemele de protecție socială sunt supuse unei presiuni fără 
precedent și că cheltuielile publice aferente vor crește exponențial; subliniază că 
cheltuielile aferente măsurilor de combatere a crizei nu ar trebui să afecteze categoriile 
cele mai defavorizate ale populației, ci ar trebui să vizeze o abordare echitabilă; 
subliniază, prin urmare, că, pentru a impulsiona redresarea, eforturile de investiții ale 
UE prin intermediul planului de redresare trebuie să aibă o puternică dimensiune 
socială, care să consolideze sistemele de protecție socială și investițiile în securitate 
socială, acces la asistență medicală și la educație, locuințe la un preț accesibil, ocuparea 
forței de muncă, justiție și servicii sociale pentru grupurile vulnerabile, în vederea 
combaterii impactului social al crizei; consideră că investițiile în educație, sistemele 
bine concepute de impozitare progresivă și de prestații sociale, investițiile sociale și 
asigurarea unor servicii publice și sociale de calitate sunt pârghii esențiale pentru a 
preveni transferul dezavantajelor de la o generație la următoarea; subliniază că este 
important să se pună în aplicare Pilonul european al drepturilor sociale în contextul 
planului european de redresare și al Mecanismului de redresare și reziliență, la același 



nivel 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;

8. subliniază că investițiile sociale din pachetul de redresare ar trebui să corespundă 
obiectivelor ambițioase ale Agendei de la Porto, pentru a oferi, de asemenea, sprijinul 
financiar necesar;  consideră că planurile specifice de progres social ar trebui să 
evidențieze modul în care vor fi puse în aplicare obiectivele Agendei de la Porto și 
principiile Pilonului european al drepturilor sociale, dimensiunea investițiilor sociale, 
domeniile în cauză și rezultatele vizate în materie de progrese;

9. reamintește că șomajul tehnic reprezintă un instrument eficace pentru a proteja locurile 
de muncă pe perioada unei crize economice; salută instituirea Instrumentului de sprijin 
temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE), ca o 
măsură de urgență pentru sprijinirea schemelor de șomaj tehnic din statele membre în 
contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19; subliniază că acesta este un 
instrument-cheie pentru sprijinirea programelor naționale de șomaj tehnic, făcând astfel 
posibilă protejarea locurilor de muncă și a competențelor și păstrarea unei mari părți din 
salarii și venituri; invită Comisia să evalueze cu atenție performanța acestui instrument 
temporar și să examineze posibila introducere a unui instrument special permanent în 
acest sens, care să fie activat, la cererea statelor membre, în cazul oricărei crize 
neprevăzute care conduce la o creștere constantă a cheltuielilor pentru programele de 
șomaj tehnic și măsurile similare; invită Comisia și statele membre să se asigure că 
asistența financiară este acordată numai întreprinderilor care nu sunt înregistrate în țările 
enumerate în lista comună a UE a jurisdicțiilor din țări terțe în scopuri fiscale sau în 
anexa 1 la concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante 
în scopuri fiscale; invită Comisia și statele membre să se asigure că beneficiarii respectă 
valorile fundamentale consacrate în tratate, iar companiile care primesc sprijin financiar 
public protejează lucrătorii, asigură condiții de muncă decente, respectă sindicatele și 
contractele colective aplicabile, își plătesc impozitele și se abțin de la răscumpărarea 
acțiunilor și de la plata primelor pentru cadrele de conducere și a dividendelor către 
acționari; subliniază importanța combinării programelor de șomaj tehnic cu educația și 
formarea profesională a lucrătorilor afectați;

10. salută anunțul făcut de Președinta Comisiei Europene privind propunerea unui sistem 
UE de reasigurare pentru indemnizațiile de șomaj și îndeamnă Comisia să își prezinte 
propunerea; solicită ca acest instrument să protejeze toate tipurile de lucrători, să reducă 
presiunea exercitată de șocurile externe asupra finanțelor publice și să protejeze 
sistemele naționale de indemnizații de șomaj pe perioada crizelor care conduc la o 
creștere bruscă a cheltuielilor; solicită ca această propunere să vizeze țările din UEM, cu 
posibilitatea să adere și statele din afara UEM;

11. salută crearea unui Fond pentru o tranziție justă; subliniază că acceptarea socială pe 
scară largă a măsurilor de protecție a mediului și privind acțiunile climatice este 
esențială pentru punerea lor în aplicare cu eficacitate; îndeamnă statele membre să 
implice într-o manieră eficace partenerii sociali, guvernele regionale și locale și 
societatea civilă în elaborarea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă; reamintește 
că schimbările climatice și schimbările structurale subsecvente au deja un impact 
puternic asupra multor regiuni europene și a cetățenilor lor; subliniază că crearea de 



locuri de muncă verzi și decente este esențială pentru a asigura o piață a locurilor de 
muncă echilibrată și incluzivă, care să însoțească tranziția justă și echitabilă către o 
economie bazată pe surse regenerabile de energie, foarte eficientă din punctul de vedere 
al utilizării resurselor și al energiei, circulară și neutră din punctul de vedere al emisiilor 
de dioxid de carbon și care să garanteze că nimeni nu este lăsat în urmă; insistă asupra 
majorării sumei propuse de Comisie în mai 2020 pentru Fondul pentru o tranziție justă 
în propunerea sa modificată; solicită ca fondul să dispună de mijloace financiare 
suficiente pentru a sprijini regiunile aflate în tranziție și pentru a se asigura că sunt 
create noi locuri de muncă de calitate și că coeziunea socială este principiul director 
pentru acordarea de sprijin în cadrul fondului; subliniază că Fondul european revizuit de 
ajustare la globalizare joacă un rol esențial în sprijinirea planurilor sociale pentru 
lucrătorii afectați de restructurare și solicită Comisiei și statelor membre să fie de acord 
cu majorarea substanțială a bugetului pentru acest instrument, în cadrul sprijinului 
financiar european mai amplu pentru o tranziție justă; solicită utilizarea sustenabilă și 
ambițioasă a fondurilor disponibile pentru a sprijini regiunile cele mai vulnerabile și 
care au rămas în urmă, prin utilizarea unor măsuri tranzitorii acolo unde este necesar; 
reamintește că este important ca proiectele eligibile să fie în concordanță cu obiectivul 
neutralității climatice pentru 2050, cu etapele intermediare ale acestuia pentru 2030 și 
cu Pilonul european al drepturilor sociale;

12. evidențiază schimbările pe care le aduce tranziția justă pe piața forței de muncă și în 
distribuirea noilor locuri de muncă ecologice; invită Comisia și statele membre să 
elaboreze strategii pentru a asigura accesul femeilor la noi locuri de muncă ecologice și 
pentru a reduce disparitatea de gen în ocuparea forței de muncă în sectorul energiei din 
surse regenerabile;

13. reamintește că, înainte de pandemia de COVID-19, peste 100 de milioane de europeni 
se confruntau în fiecare zi cu sărăcia și cu lipsuri materiale și că această situație se va 
deteriora și mai mult în urma crizei; recunoaște rolul esențial al tuturor fondurilor și 
programelor europene în domeniul social și rolul și mai important pe care îl vor juca 
viitoarele FSE+ și fondul european de ajustare la globalizare (FEG) în următorii 7 ani; 
subliniază că eforturile de redresare ar trebui să stimuleze crearea de locuri de muncă și 
creșterea economică, reziliența și echitatea societăților noastre și ar trebui să fie 
completate de o puternică dimensiune socială, care să abordeze inegalitățile sociale și 
economice și nevoile persoanelor care sunt cel mai puternic afectate de criză, în special 
ale grupurilor vulnerabile și defavorizate, precum persoanele care trăiesc în sărăcie, cele 
fără un loc de muncă, persoanele în vârstă, tinerii, persoanele cu dizabilității, părinții 
unici susținători ai familiilor monoparentale, lucrătorii mobili și migranții; salută faptul 
că Comisia își asumă angajamentul de a mobiliza FEG ca răspuns la impactul crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 la nivel social și economic și subliniază că 
extinderea sferei de aplicare a FEG la tranziția digitală și la tranziția verde va necesita o 
finanțare suficientă pentru anii următori; solicită statelor membre să folosească pe 
deplin acest fond pentru a-i ajuta pe lucrătorii strămutați în aceste tranziții;

14. este preocupat că, în contextul redresării după pandemia de COVID-19, va deveni 
iminentă în următorii ani nevoia de a combate sărăcia, inclusiv 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 (GEC); subliniază că 
este esențială crearea unui buget separat de 3 miliarde EUR pentru primul an de punere 
în aplicare a acesteia, într-o perioadă în care UE suferă consecințele pandemiei de 



COVID-19, ceea ce va avea un impact și mai mare asupra copiilor, aceștia fiind grupul 
cel mai vulnerabil dintre persoanele cele mai defavorizate, și investirea unei sume totale 
de cel puțin 20 de miliarde EUR în Garanția europeană pentru copii în perioada 2021-
2027; îndeamnă ca această garanție să fie completată de o strategie cuprinzătoare de 
combatere a sărăciei, care să includă măsuri care să asigure locuințe decente și la prețuri 
accesibile și să abordeze problema lipsei de adăpost; reamintește că orice strategie de 
eradicare a sărăciei în rândul copiilor trebuie să țină cont de realitatea părinților unici 
susținători ai familiilor monoparentale și a familiilor cu mulți copii, întrucât aceste 
familii fac parte din grupurile vulnerabile din societate; subliniază, de asemenea, că 
statele membre ar trebui să aloce cel puțin 3 % din resursele cu gestiune partajată din 
cadrul FSE+ pentru a combate privațiunile de natură alimentară și materială și pentru a 
sprijini incluziunea socială a persoanelor care sunt cel mai puternic afectate de 
privațiuni;

15. subliniază că criza provocată de COVID-19 a cauzat deja pierderea multor locuri de 
muncă, în special în rândul tinerilor, care ocupă mai frecvent locuri de muncă precare; 
salută, în acest context, planurile Comisiei de a consolida Garanția europeană pentru 
tineret și invită Comisia și statele membre să facă din lupta împotriva șomajului în 
rândul tinerilor o prioritate; subliniază că este necesar ca statele membre să continue să 
investească suficiente resurse din cadrul FSE+ în măsuri de sprijinire a ocupării forței 
de muncă în rândul tinerilor și, prin urmare, acestea trebuie să aloce cel puțin 15 % din 
resursele lor în cadrul FSE+ prin gestiune partajată pentru acțiuni specifice și reforme 
structurale pentru a sprijini ocuparea forței de muncă de calitate în rândul tinerilor; 
reamintește că este nevoie de o Garanție pentru tineret cu caracter obligatoriu, mai 
eficace și mai incluzivă, care să ofere stagii de practică și de ucenicie remunerate, 
pentru toate grupurile de persoane care nu sunt încadrate profesional și nu urmează 
niciun program educațional sau de formare, într-un cadru clar de criterii de calitate 
aplicabil Garanției pentru tineret; condamnă practica stagiilor neremunerate, atunci când 
nu sunt legate de obținerea unor calificări educaționale, ca o formă de exploatare a 
muncii tinerilor și o încălcare a drepturilor acestora; solicită Comisiei să propună un 
cadru juridic pentru interzicerea într-o manieră eficace și aplicabilă a stagiilor de 
practică și de ucenicie neremunerate;

Agenda de la Porto: obiective și propuneri

16. consideră că Agenda de la Porto, ca 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; consideră că, pentru a obține rezultate mai concrete, această nouă agendă ar 
trebui să îmbine obiective cantitative și calitative și să pornească de la o abordare bazată 
pe drepturi;

17. invită Comisia și statele membre să combată în mod activ diviziunea digitală în ceea ce 
privește accesul la serviciile publice, care au fost digitalizate în mare parte pe perioada 
pandemiei de COVID-19, asigurând sprijin financiar din partea UE pentru inovații 
sociale la nivel local astfel încât serviciile publice să devină mai accesibile, inclusiv în 
ceea ce privește consolidarea capacităților și extinderea inițiativelor ascendente 
inovatoare pentru e-incluziune și pentru competența digitală, pentru a se asigura că toți 
cetățenii au acces la servicii de interes general care sunt de înaltă calitate, accesibile și 
ușor de utilizat;



1. Munca decentă și piețe ale muncii sustenabile și incluzive

18. constată că salariile decente reprezintă un element-cheie pentru condițiile de muncă 
echitabile și pentru prosperitatea economiei sociale de piață; consideră că salariile ar 
trebui să le permită lucrătorilor să își satisfacă propriile nevoi și pe cele ale familiilor 
lor; consideră că negocierile colective consolidate reprezintă cea mai bună modalitate de 
promovare a salariilor decente în cadrul UE; invită Comisia să identifice obstacolele din 
calea negocierilor colective în cadrul UE și ia act de propunerea de directivă privind 
salariile minime și negocierile colective; subliniază că această directivă ar trebui să 
elimine sărăcia persoanelor încadrate în muncă, în conformitate cu tradițiile naționale și 
respectând în mod corespunzător autonomia partenerilor sociali și modelele de 
negociere colectivă care funcționează bine; invită din nou Comisia să realizeze un 
studiu privind indicele venitului de subzistență pentru a estima costul vieții și venitul 
aproximativ necesar pentru satisfacerea nevoilor de bază ale unei familii pentru fiecare 
stat membru și regiune, din moment ce acest lucru ar putea servi ca instrument de 
referință pentru partenerii sociali; insistă ca salariile minime prevăzute de lege să fie 
stabilite la un nivel care să depășească pragul unui venit decent, cu implicarea deplină a 
partenerilor sociali, fiindcă acest lucru contribuie la eliminarea sărăciei persoanelor 
încadrate în muncă, garantând fiecărui lucrător un venit superior nivelului sărăciei și 
ținând cont totodată de diferențele dintre statele membre în ceea ce privește costul vieții; 
solicită o abordare coordonată la nivelul UE pentru a obține o creștere reală a salariilor, 
pentru a evita spirala descendentă a concurenței nesănătoase a costului forței de muncă 
și pentru a îmbunătăți convergența socială ascendentă pentru toți;

19. invită Comisia și statele membre ca, împreună cu partenerii sociali, să se angajeze să 
ajungă la o sferă de acoperire a negocierilor colective de 90 % până în 2030 în acele 
sisteme naționale care îmbină reglementările cu caracter obligatoriu și pe cele ale 
partenerilor sociali în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă; 
subliniază că negocierile colective contribuie la economia socială de piață, așa cum se 
urmărește în Tratatul de la Lisabona; reafirmă că tratatele europene, care protejează în 
mod explicit autonomia partenerilor sociali, și sistemele de autoreglementare existente 
în unele state membre trebuie să fie protejate, pentru ca partenerii sociali să 
reglementeze într-o manieră autonomă, asigurând o legitimitate puternică și progrese în 
ceea ce privește acoperirea contractelor colective; solicită statelor membre să elimine 
orice legislație națională care îngreunează negocierile colective, inclusiv asigurând 
accesul sindicatelor la locurile de muncă în scopuri organizatorice; subliniază că 
reformele din statele membre nu ar trebui să afecteze negocierile colective și că acestea 
trebuie promovate la nivel sectorial, inclusiv prin sprijinirea consolidării capacităților 
partenerilor sociale; îndeamnă Comisia și statele membre să implice pe deplin partenerii 
sociali în procesul de elaborare a politicilor europene, inclusiv în procesul semestrului 
european; consideră că obiectivele propuse ar contribui la eradicarea sărăciei în rândul 
persoanelor încadrate în muncă și la asigurarea unor salarii echitabile pentru lucrătorii 
europeni;

20. invită Comisia să revizuiască directiva europeană privind achizițiile publice, pentru a 
stabili un tratament preferențial pentru întreprinderile care respectă contractele colective 
de muncă; invită, de asemenea, Comisia să consolideze clauza socială și să excludă de 
la procedurile de achiziții întreprinderile care au fost implicate în activități infracționale 
și în spargeri de greve sau care au refuzat să se implice în negocierile colective, 
asigurându-se că fondurile publice sunt folosite pentru a investi în întreprinderile 
implicate în tranziții juste, cu scopul de a promova contractele colective și de a crește 



densitatea sindicală; consideră, de asemenea, că orice sprijin financiar acordat de UE 
întreprinderilor ar trebui să fie condiționat de respectarea, de către acestea, a condițiilor 
aplicabile privind munca și ocuparea forței de muncă și/sau a obligațiilor angajatorilor 
care decurg din contractele colective relevante; îndeamnă Comisia și statele membre să 
depună eforturi pentru a asigura că instituțiile care prestează servicii publice, indiferent 
dacă sunt administrate privat sau public, asigură condiții decente de muncă pentru 
personalul lor, respectând în special libertatea de a negocia și încheia contracte colective 
sectoriale sau la nivel de întreprindere și dreptul la salarii adecvate;

21. constată cu o profundă îngrijorare nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor într-o 
serie de state membre și fragilitatea contractelor de muncă ale lucrătorilor tineri, în 
special în sectoarele grav afectate de pandemia de COVID-19; solicită consolidarea 
instrumentului de garanție pentru tineret, cu scopul de a reduce șomajul de lungă durată 
și șomajul în rândul tinerilor cu cel puțin 50 % până în 2030, care să prevadă inclusiv 
criterii pentru crearea unor locuri de muncă de calitate, în conformitate cu obiectivul de 
dezvoltare durabilă nr. 8 din Agenda 2030 a Națiunilor Unite; consideră că a sosit 
momentul ca Garanția pentru tineret să devină obligatorie pentru toate statele membre și 
favorabilă incluziunii, prevăzând măsuri active de informare destinate tinerilor care nu 
sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare o 
perioadă îndelungată și tinerilor care provin dintr-un mediu socioeconomic defavorizat, 
precum tinerii cu dizabilități și tinerii romi;

22. subliniază că o agendă europeană pentru locuri de muncă de calitate nu este doar o 
chestiune de decență, ci este și benefică pentru economie, întrucât îmbunătățește 
productivitatea și stimulează cererea internă; consideră că un loc de muncă de calitate 
trebuie să includă un venit de subzistență, siguranța locului de muncă și acces la 
protecție socială, oportunități de învățare pe tot parcursul vieții, condiții bune de muncă 
în locuri de muncă sigure și sănătoase, un timp de lucru rezonabil, cu un echilibru 
adecvat între viața profesională și cea privată, reprezentare sindicală și drepturi de 
negociere; invită Comisia să includă obiectivul general privind creșterea 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; invită statele membre să acorde recomandărilor 
specifice fiecărei țări în domeniul social și al ocupării forței de muncă, în special celor 
emise în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19, aceeași importanță pe care o 
acordă celor economice și bugetare;

23. invită Comisia și statele membre să se asigure că orientările UE privind ocuparea forței 
de muncă sunt revizuite în termen de cel mult un an de la adoptarea lor din 2020, pentru 
a ține seama de criza provocată de pandemia de COVID-19 și de consecințele sale 
sociale și asupra ocupării forței de muncă, precum și pentru a reacționa mai bine la crize 
viitoare asemănătoare; insistă că, pentru a consolida procesul democratic de luare a 
deciziilor, Parlamentul European trebuie implicat în aceeași măsură ca și Consiliul în 
definirea liniilor directoare integrate pentru creștere economică și ocuparea forței de 
muncă; solicită Eurofound să contribuie la măsurarea calității locurilor de muncă în 
diferite contexte contractuale și profesionale și să pună la dispoziție analize relevante 
pentru politici, pentru a contribui la îmbunătățirea calității locurilor de muncă și a 
asigura sustenabilitatea muncii;

24. este îngrijorat de numărul crescut de lucrători angajați în forme de muncă precare și 



atipice, care desfășoară activități independente fictive și care au contracte de muncă de 
zero ore, inclusiv în administrațiile publice naționale; invită Comisia și statele membre 
să acționeze pentru atingerea obiectivului de a elimina munca temporară involuntară și 
munca cu fracțiune de normă involuntară până în 2030 și a obiectivului ca 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 cu zero ore și a activităților independente fictive;

25. invită statele membre să se angajeze să elimine decesele și bolile profesionale până în 
2030; îndeamnă Comisia ca, pentru a atinge acest obiectiv, să propună o nouă strategie 
privind securitatea și sănătatea în muncă, care să aibă în vedere atât sănătatea fizică, cât 
și cea mentală a lucrătorilor;  consideră că această strategie ar trebui să includă 
revizuirea directivei-cadru privind securitatea și sănătatea, pentru a-i proteja pe lucrători 
în situații de urgență precum pandemiile, precum și propuneri legislative ambițioase 
privind afecțiunile musculoscheletale și cele legate de stres, în cooperare cu partenerii 
sociali; invită Comisia să actualizeze în continuare Directiva privind expunerea la agenți 
cancerigeni sau mutageni, să propună valori-limită obligatorii de expunere profesională 
obligatorii pentru cel puțin alte 50 de substanțe până în 2024, să includă în directivă 
substanțe cu efecte dăunătoare asupra sistemului reproducător și să introducă valori-
limită mai stricte pentru substanțele nocive, precum substanțele cancerigene și 
mutagene; subliniază că UE trebuie să întreprindă acțiuni ca urmare a cadrului european 
pentru acțiuni în domeniul sănătății psihice; constată că unul dintre obiective constă, de 
asemenea, în prevenirea cancerului, întrucât se consideră că 40 % din acestea pot fi 
prevenite; invită Comisia să prezinte un plan ambițios pentru combaterea cancerului, 
pentru a contribui la reducerea suferinței provocate de această boală; solicită să se 
consolideze rolul Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă, pentru a 
promova locurile de muncă sănătoase și sigure în Uniune și pentru a dezvolta în 
continuare inițiative pentru îmbunătățirea prevenției la locul de muncă în toate 
sectoarele de activitate;

26. invită Comisia să prezinte o agendă strategică a UE pentru îngrijitori, ca un alt pas 
înainte spre o capacitare calitativă a sectorului asistenței medicale din UE, inclusiv 
pentru lucrătorii din sectorul serviciilor personale și la domiciliu; reafirmă că agenda 
pentru îngrijire trebuie să reflecte și situația celor 100 de milioane de îngrijitori 
informali din UE care asigură 80 % din îngrijirea pe termen lung, însă, în mare parte, 
rămân nerecunoscuți; invită Comisia ca, în coordonare cu statele membre, să elaboreze 
un cadru de reglementare care să garanteze servicii de îngrijire de calitate, inclusiv 
evaluarea noilor oportunități din sectorul asistenței medicale de care să beneficieze 
consumatorii și pacienții, respectând totodată rolul instituțiilor publice și private în 
furnizarea de servicii pentru cetățeni și asigurând condiții de muncă decente pentru 
îngrijitori;

27. recunoaște că munca echitabilă, sustenabilă din punct de vedere social și participarea 
reală a angajaților la modelarea condițiilor de muncă sunt mai importante ca oricând pe 
platformele digitale și în orice alt sector și că lucrătorii trebuie să exercite o influență 
democratică asupra guvernanței muncii; subliniază că beneficiile digitalizării trebuie să 
fie împărțite într-o manieră amplă și echitabilă și că lucrătorii din sectorul digital trebuie 
să se bucure de aceleași drepturi și condiții de muncă precum cei din alte sectoare; 
invită Comisia să propună o directivă privind condiții de muncă decente și drepturi în 
economia digitală pentru toți lucrătorii, inclusiv lucrătorii cu contracte atipice, lucrătorii 
care lucrează pentru societăți ce dețin platforme online și lucrătorii independenți; invită 



Comisia să se asigure, prin această directivă, că societățile ce dețin platforme online 
respectă legislația națională și europeană în vigoare, să clarifice statutul profesional al 
lucrătorilor pe platforme online prin prezumția relativă a existenței unui raport de 
muncă și să protejeze condițiile de muncă, protecția socială și sănătatea și securitatea 
acestora precum și dreptul lor de a se organiza, de a fi reprezentați de sindicate și de a 
negocia contracte colective, inclusiv în cazul lucrătorilor independenți; îndeamnă 
Comisia să propună o revizuire specifică a legislației concurenței din UE astfel încât să 
permită stabilirea colectivă a prețurilor pentru lucrătorii independenți aflați într-o 
situație precară, pentru a asigura un echilibru mai bun la nivelul puterii de negociere și o 
piață internă mai echitabilă;

28. subliniază că pandemia de COVID-19 a evidențiat importanța soluțiilor digitale, în 
special a muncii de la distanță; îndeamnă Comisia să prezinte o directivă privind 
standarde și condiții minime pentru munca de la distanță echitabilă, pentru a proteja 
sănătatea și securitatea lucrătorilor și a asigura condiții de muncă decente, cu 
respectarea caracterului voluntar, a programului de lucru, a concediului, a echilibrului 
între viața profesională și cea privată și a altor drepturi digitale legate de muncă, precum 
dreptul de a se deconecta, protecția vieții private a lucrătorilor, inclusiv prin 
monitorizarea de la distanță sau prin orice alte mijloace de urmărire, și interzicerea 
implantării de microcipuri în corpul lucrătorilor și a utilizării inteligenței artificiale în 
procesele de recrutare, ținând cont de Acordul-cadru privind digitalizarea al partenerilor 
sociali europeni;

29. invită Comisia să introducă o nouă directivă-cadru privind informarea, consultarea și 
participarea lucrătorilor în cazul formelor de întreprinderi europene, inclusiv al 
lanțurilor de subcontractare și al francizelor, și în cazul întreprinderilor care folosesc 
instrumente europene de mobilitate a întreprinderilor, cu scopul de a stabili standarde 
minime, inclusiv în ceea ce privește anticiparea schimbărilor și restructurările, mai ales 
la nivel de întreprindere; solicită și revizuirea Directivei privind instituirea unui comitet 
european de întreprindere, pentru a asigura, printre altele, punerea sa corespunzătoare în 
aplicare, accesul la justiție și sancțiuni efective pentru încălcarea normelor și pentru a 
îmbunătăți funcționarea organismului special de negociere, inclusiv printr-un proces 
transnațional de informare și consultare care să fie desfășurat și finalizat în mod 
corespunzător înainte de luarea oricărei decizii; invită Comisia să promoveze 
participația angajaților la capital ca instrument de îmbunătățire a incluziunii lucrătorilor 
prin mai multă democrație la locul de muncă, reducând în același timp inegalitatea, 
precum și riscul pierderii de locuri de muncă în perioadele de încetinire a creșterii;

30. 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, stabilind, de comun acord cu lucrătorii, strategii menite să influențeze 
pozitiv dezvoltarea socială, economică și de mediu prin practici de guvernanță și prin 
prezența pe piață, să îmbunătățească responsabilitatea directorilor în ceea ce privește 
integrarea sustenabilității în procesul decizional al întreprinderii și să promoveze 
practicile de guvernanță corporativă care contribuie la sustenabilitatea întreprinderii, 
inclusiv în ceea ce privește raportările întreprinderii, remunerarea membrilor consiliului 
de administrație, diferența dintre salariul cel mai mare și salariul cel mai mic, 
componența consiliului de administrație și implicarea părților interesate;

31. solicită adoptarea unei directive privind cerințe obligatorii în domeniul drepturilor 
omului, obligația de diligență și un comportament responsabil în afaceri, care să 



prevadă drepturi ale lucrătorilor, precum dreptul la asociere și la negociere colectivă și 
dreptul la sănătate și securitate, protecție socială și bune condiții de muncă, prin care să 
se stabilească obligația de diligență cu privire la activitățile întreprinderilor și la relațiile 
de afaceri ale acestora, inclusiv ale lanțurilor lor de aprovizionare și de subcontractare; 
subliniază că această directivă ar trebui să asigure implicarea deplină a sindicatelor și a 
reprezentanților lucrătorilor în întregul proces de diligență și să garanteze dreptul de a 
încheia convenții colective la nivelurile corespunzătoare ale politicilor de diligență; 
subliniază că atât inspectoratele naționale de muncă, cât și Autoritatea Europeană a 
Muncii trebuie să poată efectua inspecții la nivelul întregului lanț, să fie deschise la 
introducerea de plângeri și să poată oferi sprijin în vederea conformității tuturor 
întreprinderilor din UE și întreprinderilor care doresc să pătrundă pe piața internă; invită 
Comisia să insiste asupra ratificării Convențiilor OIM nr. 81 (inspecția muncii) și 
nr. 129 (inspecția muncii în sectorul agricol) de către toți partenerii comerciali ai UE;

32. încurajează Comisia să țină cont de particularitățile întreprinderilor din economia 
socială, care se dovedesc a fi foarte importante pentru societate pe parcursul pandemiei, 
și să evalueze dezvoltarea unor programe și instrumente financiare specifice; invită 
Comisia să își actualizeze cadrul pentru înființarea și dezvoltarea unor cooperative și a 
unor întreprinderi din economia socială, care, prin natura lor, pun un accent mai mare pe 
condiții de muncă corecte și pe capacitarea lucrătorilor;

33. subliniază că asigurarea respectării normelor într-o manieră eficace este esențială pentru 
protecția lucrătorilor și pentru punerea în aplicare a drepturilor sociale; regretă faptul că 
majoritatea statelor membre nu își respectă în totalitate angajamentele asumate prin 
Convenția OIM privind inspecția muncii în ceea ce privește numărul de inspectori ai 
muncii; 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

34. subliniază că eradicarea sărăciei în rândul copiilor și asigurarea bunăstării și a egalității 
de șanse pentru copii trebuie să fie unele dintre principalele priorități ale Europei; 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; constată că această politică trebuie 
să fie integrată cu alte măsuri care să vizeze sărăcia și politica privind familia, pentru a 
realiza cicluri de politică complete, capabile să ofere oportunități pentru incluziunea 
socială a copiilor și a familiilor acestora, inclusiv strategii naționale și locale de 
combatere a sărăciei în rândul copiilor, ținând cont de provocările specifice cu care se 
confruntă diferitele grupuri de copii aflați într-o situație dificilă la nivel local;

35. condamnă faptul că pandemia este folosită ca pretext pentru ca unele guverne să facă 
pași înapoi în ceea ce privește unele drepturi fundamentale ale lucrătorilor și ale 
femeilor; reamintește dreptul inalienabil de a avea acces la asistență medicală, precum și 
dreptul de a dispune de propriul corp; subliniază, prin urmare, că trebuie garantate 
servicii de sănătate reproductivă, contracepție și avort, inclusiv prin prelungirea duratei 
prevăzute de lege pentru efectuarea unui avort; 

36. salută concluziile Consiliului privind consolidarea protecției venitului minim pentru a 



combate sărăcia și excluziunea socială; invită Comisia să dezvolte în continuare aceste 
concluzii, propunând un cadru pentru sistemele de venit minim, cu scopul de a proteja 
dreptul la o viață decentă, de a eradica sărăcia și de a aborda aspectele legate de 
adecvare și acoperire, inclusiv o clauză de menținere a nivelului de protecție; subliniază 
că fiecare persoană din Europa ar trebui să fie acoperită de un sistem de venituri minime 
și că pensiile ar trebui să asigure un venit superior pragului de sărăcie;

37. invită statele membre și Comisia să se angajeze să elimine diferența de remunerare 
dintre femei și bărbați, care este în prezent de 16 %, și decalajul de pensii rezultat, cu 
obiectivul de a ajunge la 0 % până în 2030, susținând principiul remunerării egale 
pentru aceeași muncă prestată de bărbați și de femei;  invită Comisia să prezinte de 
urgență un cadru juridic privind transparența salarială, așa cum a promis inițial că va 
face în primele 100 de zile, inclusiv raportarea privind transparența salarială și 
informațiile privind nivelurile de remunerare; reafirmă că decalajul de pensii rezultă și 
din schemele necorespunzătoare de pensii, care nu țin cont în mod adecvat de perioadele 
de concediu de maternitate sau de îngrijire a copilului; invită Comisia și statele membre 
să ia măsuri pe termen lung pentru a reduce ratele semnificative ale șomajului în rândul 
femeilor și pentru a asigura participarea femeilor pe piața muncii, să asigure o 
participare și șanse egale pe piața muncii pentru bărbați și femei și să introducă 
inițiative pentru a promova accesul femeilor la finanțare, antreprenoriatul în rândul 
femeilor și independența financiară a femeilor;

38. invită Comisia să introducă măsuri concrete, atât pentru sectorul public, cât și pentru 
sectorul privat, ținând cont de particularitățile întreprinderilor mici și mijlocii, precum 
definirea clară a criteriilor pentru evaluarea valorii muncii, sisteme de evaluare și de 
clasificare a locurilor de muncă în care să nu se țină cont de sex, audituri și rapoarte 
privind câștigul salarial al femeilor și cel al bărbaților pentru a garanta remunerația 
egală, dreptul lucrătorilor de a solicita informații complete privind remunerația și 
dreptul la măsuri de reparare și obiective clare în ceea ce privește performanțele 
întreprinderilor în materie de egalitate; cere să se înlesnească accesul la justiție și să se 
introducă drepturi procedurale mai stricte pentru a combate discriminarea salarială; 
îndeamnă Comisia să promoveze rolul partenerilor sociali și al negocierii colective la 
toate nivelurile (național, sectorial, local și la nivel de întreprinderi) în viitoarea 
legislație privind transparența salarială; solicită Comisiei să includă măsuri puternice de 
asigurare a respectării reglementărilor pentru acele întreprinderi care le încalcă, precum 
penalități și sancțiuni pentru angajatorii care încalcă dreptul la egalitatea salarială;

39. invită statele membre să deblocheze Directiva privind femeile în consiliile de 
administrație și să adopte o poziție ambițioasă a Consiliului, pentru a remedia 
dezechilibrul considerabil dintre femei și bărbați în procesul de luare a deciziilor la cel 
mai înalt nivel; 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;

40. invită Comisia să prezinte o Strategie europeană pentru persoanele cu dizabilități post-
2020 în care să se regăsească toate prevederile Convenția Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap care să conțină obiective ambițioase, clare și 
măsurabile, acțiuni planificate cu termene clare și resurse specifice alocate, susținute de 
un mecanism de monitorizare adecvat și cu resurse suficiente, cu repere și indicatori 
clari și care să evidențieze necesitatea de a asigura bunuri și servicii pe deplin 



accesibile, inclusiv în ceea ce privește clădirile, educația și piața muncii favorabile 
incluziunii, utilizarea inteligenței artificiale pentru a le permite persoanelor cu 
dizabilități să participe pe deplin în societate, precum și angajamentul de a finaliza 
procesul de dezinstituționalizare a unităților de îngrijire pe termen lung; invită statele 
membre să folosească resursele disponibile din Fondul de coeziune și din FEDR, 
precum și din FSE în special, pentru a îmbunătăți accesibilitatea spațiilor publice pentru 
persoanele cu nevoi speciale, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, pentru 
persoanele cu copii și pentru persoanele în vârstă, care se confruntă în continuare cu 
problema excluziunii sociale;

41. insistă ca perspectiva de gen să fie integrată în viitoarea Strategie privind persoanele cu 
dizabilități și egalitatea din 2021, acordând atenția cuvenită îmbunătățirii accesului la 
piața muncii prin măsuri și acțiuni specifice;

42. sprijină promovarea unei educații favorabile incluziunii și accesibile, în care se 
încadrează și accesul la internet în bandă largă și formarea profesională și în domeniul 
digital, inclusiv pentru grupurile vulnerabile și pentru persoanele cu dizabilități, pentru 
ca mai ales lucrătorii slab calificați și lucrătorii mai în vârstă să se recalifice și să 
dobândească noi competențe; sprijină crearea unor oportunități de ucenicie la nivelul 
UE; invită Comisia și statele membre să își intensifice eforturile pentru o mai bună 
integrare a persoanelor cu dizabilități pe piața forței de muncă, prin eliminarea 
barierelor în calea oportunităților de integrare pe care le oferă munca digitală, precum și 
prin crearea de stimulente pentru încadrarea în muncă a acestor persoane; reamintește 
că, potrivit Eurofound, doar unul din trei lucrători cu boli cronice și boli rare invalidante 
au locul de muncă adaptat într-o manieră corespunzătoare; invită Comisia și statele 
membre să își continue activitatea de stimulare a încadrării în muncă, a menținerii 
locurilor de muncă și a reintegrării pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilități și 
cu boli cronice din Europa;

43. salută noua agendă pentru competențe a UE; evidențiază importanța accesului la 
formare și la reconversie profesională pentru lucrătorii din ramurile industriale și din 
sectoarele care trebuie să treacă prin schimbări fundamentale, în perspectiva unei 
tranziții verzi și digitale; subliniază că calificările și competențele certificate le conferă 
lucrătorilor o valoare adăugată, îmbunătățindu-le poziția pe piața muncii, și pot fi 
transferate în cursul tranzițiilor de pe piața muncii; solicită ca politicile publice privind 
competențele să fie orientate către certificarea și validarea calificărilor și a 
competențelor; subliniază că, în cadrul întreprinderilor care au acces la fonduri publice 
pentru perfecționarea lucrătorilor, ar trebui create, de comun acord cu reprezentanții 
lucrătorilor, sisteme de remunerare bazate pe competențe, deoarece aceste sisteme ar 
asigura recuperarea respectivei investiții publice; subliniază că strategia europeană în 
materie de competențe pentru competitivitate sustenabilă, echitate socială și reziliență 
trebuie să garanteze dreptul la învățare pe tot parcursul vieții pentru toți cetățenii și în 
toate domeniile, 

3. Sisteme solide de protecție socială

44. constată că investițiile actuale în infrastructura socială din UE au fost estimate la 
aproximativ 170 de miliarde EUR pe an și că Comisia estimează investițiile necesare la 
192 de miliarde EUR, investițiile necesare în asistența medicală și în îngrijirea pe 
termen lung reprezentând 62 % din total (locuințe la preț accesibil – 
57 de miliarde EUR, sănătate – 70 de miliarde EUR, îngrijire pe termen lung – 



50 de miliarde EUR,  educație și învățare pe tot parcursul vieții – 15 miliarde EUR); 
invită Comisia și statele membre să aloce punerii în aplicare a principiilor Pilonului 
european al drepturilor sociale o parte din fondurile Mecanismului redresare și reziliență 
care să fie echivalentă cu investițiile în prioritățile de mediu și în cele digitale; insistă ca 
la alocarea resurselor din Mecanismul de redresare și de reziliență să se țină cont de 
egalitatea de gen; 

45. invită Comisia să monitorizeze Strategia europeană pentru egalitatea de gen (2020-
2025) și invită statele membre să adopte strategii naționale privind egalitatea de gen 
întemeiate pe strategia europeană, aceasta fiind o componentă importantă a măsurilor 
socioeconomice luate în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19;

46. subliniază, de asemenea, necesitatea ca statele membre și Comisia să colecteze date mai 
bune și mai armonizate cu privire la numărul de persoane fără adăpost din Europa, 
întrucât aceasta constituie baza oricărei politici publice eficace;

47. subliniază că UE și statele sale membre au obligația să asigure accesul universal la 
locuințe decente, sigure și la prețuri accesibile, în conformitate cu Agenda 2030 a ONU, 
în special cu obiectivul nr. 11 al acesteia, și cu drepturile fundamentale, cum ar fi cele 
prevăzute la articolele 16, 30 și 31 din Carta socială europeană și în Pilonul european al 
drepturilor sociale; în acest sens, invită toate statele membre să ratifice Carta socială 
europeană revizuită; subliniază că investițiile în locuințe sociale, decente și la prețuri 
accesibile sunt esențiale pentru a garanta și a îmbunătăți calitatea vieții pentru toți; 
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, sprijinind investițiile în 
eficiența energetică la nivelul gospodăriilor cu venituri scăzute; invită statele membre să 
acorde prioritate renovării în cadrul planurilor lor de redresare și de reziliență; îndeamnă 
Comisia să propună un plan de acțiune ambițios pentru a eradica treptat problema lipsei 
de adăpost până în 2030, inclusiv o abordare de tipul „locuințele pe primul loc” la nivel 
european; invită Comisia să propună un cadru al UE pentru strategiile naționale 
împotriva lipsei de adăpost; invită Comisia și statele membre să asigure standarde 
minime pentru locuințe de calitate destinate lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri, care 
ar trebui decuplate de remunerația lor, precum și amenajări decente, protecția vieții 
private a chiriașilor și contracte scrise de închiriere verificate de inspecția muncii, și să 
stabilească standarde în acest sens;

48. 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 concediu de maternitate, de 
paternitate și de îngrijire a copilului, la o asigurare împotriva accidentelor și la protecție 
împotriva concedierii abuzive;

49. își exprimă îngrijorarea cu privire la dezechilibrele existente în ceea ce privește calitatea 
asistenței medicale și accesul la aceasta în întreaga UE, care au fost expuse de criza 
provocată de pandemia de COVID-19; reamintește că persoanele mai sărace tind să 
trăiască cu șase ani mai puțin decât persoanele mai înstărite și că persoanele cu 
dizabilități se confruntă frecvent cu dificultăți de accesare a asistenței medicale; 
evidențiază nevoia de a aborda factorii sociali, economici și de mediu ai sănătății, 
pentru a gestiona aceste inegalități în materie de sănătate; invită Comisia să dezvolte 



indicatori și metodologii comune pentru monitorizarea stării de sănătate, precum și a 
performanțelor și a accesibilității sistemelor de asistență medicală, cu scopul de a reduce 
inegalitățile, de a identifica și a prioritiza domeniile care necesită îmbunătățiri și de a 
obține o finanțare mai mare; invită Comisia să analizeze modurile în care diferitele 
sisteme naționale de asistență socială răspund nevoilor de asistență socială în timpul 
crizei actuale, pentru a identifica punctele tari și punctele slabe în ceea ce privește 
accesul la și furnizarea de servicii și de protecție socială și pentru a asigura un 
mecanism de monitorizare și evaluare a sistemelor de asistență socială în Europa, cu 
scopul de a le verifica gradul lor de reziliență atunci când suferă șocuri ale căror niveluri 
de severitate sunt diferite și a studia cum pot fi făcute mai reziliente și mai robuste 
pentru a rezista la viitoarele crize;

50. 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; 
recunoaște provocările cu care se confruntă statele membre în încercarea de a consolida 
sustenabilitatea sistemelor de pensii, dar subliniază că este important ca sistemele de 
pensii să rămână solidare prin consolidarea părții de venituri; subliniază importanța 
sistemelor de pensii publice și ocupaționale, care asigură venituri adecvate din pensii, 
cu mult peste pragul sărăciei, și permit pensionarilor să își păstreze nivelul de trai; 
consideră că cel mai bun mod de a asigura pensii sustenabile, sigure și adecvate pentru 
femei și bărbați este de a crește rata globală de ocupare a forței de muncă și de a crea 
mai multe locuri de muncă de calitate pentru toate vârstele, de a îmbunătăți condițiile de 
muncă și de angajare și de a rezerva fondurile publice necesare pentru aceasta; 
consideră că reformele sistemului de pensii ar trebui să se concentreze, printre altele, pe 
vârsta efectivă de pensionare și să reflecte tendințele pieței muncii, ratele natalității, 
situația în materie de sănătate și de bunăstare, condițiile de muncă și raportul de 
dependență economică; consideră că aceste reforme trebuie să țină seama și de situația a 
milioane de lucrători din Europa, în special a femeilor, a tinerilor și a lucrătorilor 
independenți, care sunt afectați de forme nesigure și precare de angajare, de perioade de 
șomaj involuntar și de munca cu program redus; invită Comisia și statele membre să ia 
în considerare situația specială a lucrătorilor în vârstă de pe piața muncii și să își 
intensifice eforturile în direcția îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate prin 
contracararea discriminării persoanelor în vârstă încadrate în muncă și prin conceperea 
de programe de integrare pe piața muncii pentru cetățenii de peste 55 de ani, învățarea 
pe tot parcursul vieții fiind o prioritate-cheie;

51. se arată îngrijorat de modul în care pandemia de COVID-19 a accentuat în continuare 
vulnerabilitatea, izolarea și riscul de sărăcie și de excluziunea socială ale populației 
vârstnice; subliniază că pandemia de COVID-19 a dovedit că UE are nevoie de un 
model care să promoveze și să protejeze demnitatea și drepturile fundamentale ale 
persoanelor în vârstă; invită Comisia să prezinte un plan de asigurare a sănătății mintale, 
a demnității și a bunăstării cetățenilor, inclusiv a celor vârstnici, sprijinind servicii 
publice de asistență medicală și de îngrijire de o calitate adecvată, investind în servicii 
comunitare, în asistența medicală preventivă și în promovarea sănătății, în protecție 
socială, în locuințe decente, la prețuri accesibile și în infrastructură, precum și sprijinind 
proiectele economiei sociale, inclusiv locuințele în comun și locuințele cooperative, 
programele de sănătate și de îngrijire personală, îngrijirea de zi și îngrijirea pe termen 
lung a adulților, protejând rolul și condițiile de muncă ale îngrijitorilor și stimulând 
solidaritatea intergenerațională; invită statele membre să asigure accesul egal la 
asistență medicală la prețuri accesibile, preventivă și curativă de bună calitate, astfel 
cum este prevăzut în Pilonul european al drepturilor sociale, inclusiv la servicii și unități 



medicale și de îngrijire fără discriminare pe criterii de vârstă;

52. salută recentul raport al Comisiei privind impactul schimbărilor demografice asupra 
diferitelor grupuri din societate și asupra zonelor și regiunilor care sunt afectate în mod 
disproporționat în Europa; invită Comisia și statele membre să aloce mai multe resurse 
din FEDR pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport și telecomunicații în zonele 
cu o populație foarte îmbătrânită, precum și, în primul rând, în zonele rurale și în zonele 
afectate de depopulare;

4. Mobilitatea echitabilă

53. 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, inclusiv cu agențiile de recrutare; invită statele membre 
să asigure respectarea reglementărilor într-o manieră mai fermă și să combată practicile 
agențiilor de ocupare a forței de muncă pe durată determinată care nu acționează cu 
bună-credință; subliniază că acest cadru juridic ar putea prevedea: 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 de un contract colectiv de muncă sau de lege, un număr minim garantat de ore 
pe săptămână/lună pe care angajatorul nu le poate deduce la nicio rubrică din salariul 
minim sau din salariile prevăzute de contractele colective, 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, sancțiuni pentru societățile care folosesc 
practici de recrutare frauduloase și traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă, 
acces la informații privind contractele de muncă și drepturile lucrătorilor într-un limbaj 
care să poată fi înțeles de lucrători; solicită Comisiei și statelor membre să pună capăt 
plăților directe, efectuate în cadrul politicii agricole comune, către beneficiari care nu 
respectă legislația națională și europeană a muncii, convențiile OIM și contractele 
colective de muncă aplicabile;

54. evidențiază că libera circulație a lucrătorilor în UE este o libertate fundamentală și o 
parte integrantă a succesului pieței interne; accentuează că libera circulație a serviciilor 
trebuie să se realizeze fără subminarea drepturilor lucrătorilor și a drepturilor sociale; 
consideră că libera circulație a serviciilor merge mână în mână cu mobilitatea liberă și 
echitabilă a lucrătorilor care furnizează aceste servicii și că piața internă aduce beneficii 
atunci când sunt respectate normele privind condițiile de muncă și sunt protejate 
sănătatea și securitatea lucrătorilor mobili; constată că există o serie de zone gri și de 
portițe legale, astfel încât unii lucrători își exercită această libertate în condiții precare și 
deseori prin agenții de recrutare frauduloase și prin intermediari de pe piața muncii; 
solicită Comisiei și statelor membre să garanteze condiții de muncă decente și egalitate 
de tratament pentru toți lucrătorii mobili din UE;

55. solicită o abordare a UE menită să pună capăt concurenței nesănătoase legate de 
costurile forței de muncă și să intensifice convergența socială ascendentă pentru toți; 
invită Comisia și statele membre să asigure condiții de muncă echitabile și decente 



pentru lucrătorii mobili, transfrontalieri și sezonieri din UE și să le asigure acestora un 
acces egal la locuri de muncă și oportunități în alte state membre, precum și niveluri 
egale de protecție socială, astfel cum se prevede la articolul 45 alineatul (2) din TFUE; 
cere să se ia în considerare și practicile referitoare la lucrătorii detașați; îndeamnă statele 
membre să asigure o coordonare adecvată a securității sociale, inclusiv prin revizuirea 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială1 
și prin consolidarea portabilității drepturilor; invită să se promoveze în continuare 
digitalizarea sistemelor de securitate socială; invită statele membre și Comisia să 
asigure protecția tuturor lucrătorilor afectați în cazul transferurilor de întreprinderi și să 
evalueze necesitatea unei revizuiri a Directivei privind transferul întreprinderilor;

56. subliniază că practicile de a înființa filiale sau de a crea lanțuri de subcontractare cu 
scopul de a reduce securitatea socială, evitând obligațiile și contribuțiile angajatorilor, 
fără a crea în practică o asigurare socială efectivă sunt în detrimentul protecției 
lucrătorilor și al sustenabilității sistemelor de protecție socială și trebuie combătute de 
Comisie și de statele membre; invită Comisia și statele membre ca, în vederea echității 
pe piața internă, să ia măsuri legislative menite să pună capăt subcontractării abuzive și 
să asigure răspunderea solidară generală de-a lungul întregului lanț de subcontractare, 
cu scopul de a proteja drepturile lucrătorilor și revendicările acestora în situații precum 
întârzieri la plata salariilor, neplata contribuțiilor sociale, faliment, dispariția 
subcontractanților, subcontractanții de tip „cutie poștală” sau plata necorespunzătoare a 
salariilor de către aceștia; 

57. invită Comisia să asigure ferm respectarea clauzei sociale prevăzute de Directiva UE 
privind achizițiile publice în vigoare și să analizeze dacă este necesar să se revizuiască 
directiva respectivă astfel încât să se consolideze clauzele sociale din contractele 
publice, care să prevadă obligația operatorilor economici și a subcontractanților de a 
respecta pe deplin dreptul lucrătorilor la negociere colectivă și de a stabili condiții 
pentru punerea pe deplin în aplicare a contractelor colective sectoriale aplicabile și a 
condițiilor de muncă descrise în acestea, respectând totodată tradițiile și modelele pieței 
naționale a muncii; cere ca această revizuire să excepteze de la obligațiile privind 
achizițiile toate serviciile sociale și de protecție socială și să se creeze un mecanism 
european de excludere, astfel încât să fie excluși contractanții principali și 
subcontractanții care se implică în mod repetat în activități de concurență neloială și de 
fraudă fiscală; invită statele membre să asigure respectarea, verificarea și executarea;

58. este îngrijorat de volumul important al veniturilor fiscale care au fost pierdute din cauza 
evitării obligațiilor fiscale pe scară largă; invită Consiliul să accelereze negocierile 
privind legislația referitoare la raportarea publică pentru fiecare țară și la baza fiscală 
consolidată comună a societăților și să revizuiască atât criteriile Grupului de lucru 
pentru Codul de conduită privind impozitarea întreprinderilor, cât și criteriile pentru 
lista UE a jurisdicțiilor necooperante;

59. salută înființarea Autorității Europene a Muncii (ELA); solicită ca ELA să devină 
funcțională cât mai curând posibil; solicită ca ELA să facă în permanență schimb de 
informații cu autoritățile competente în domeniul ocupării forței de muncă ale statelor 
membre în ceea ce privește bunele practici și să realizeze inspecții provizorii; subliniază 
că, pentru ca ELA să fie eficientă în combaterea practicilor ilegale și a exploatării și 
abuzului asupra lucrătorilor, ar trebui să i se acorde posibilitatea de a efectua controale 

1 JO L 166, 30.4.2004, p. 1. 



și de a impune penalități întreprinderilor neconforme; subliniază că pentru aceasta este 
nevoie, de asemenea, de extinderea mandatului Autorității, astfel încât să fie acoperite 
acte legislative ale UE, precum, de exemplu, Directivele 2008/104/CE1, 2014/36/UE2 
2009/52/CE3 ale Parlamentului European și ale Consiliului, și să fie inclusă legislația 
relevantă a UE în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă; consideră că ELA 
și inspectoratele naționale ar trebui să aibă obligația de a efectua o inspecție comună sau 
concertată atunci când un partener social național le aduce la cunoștință cazuri de abuz; 
îndeamnă, prin urmare, Comisia să includă aceste aspecte în evaluarea mandatului ELA 
prevăzut pentru 2024 și să implice părțile interesate Care cunosc bine diferitele modele 
de piață a muncii în activitatea și evaluările ELA; consideră, de asemenea, că gestiunea 
ELA ar trebui să respecte aceeași structură tripartită precum alte agenții și, astfel, să 
permită reprezentarea în mai mare măsură a partenerilor sociali în consiliul de 
administrație, inclusiv în ceea ce privește drepturile de vot;

60. solicită Comisiei să prezinte, în urma unei evaluări corespunzătoare a impactului, o 
propunere privind un număr de securitate socială digital al Uniunii Europene, astfel cum 
a anunțat în 2018, care să încurajeze și să protejeze mobilitatea lucrătorilor și să poată 
institui și un mecanism de control pentru persoanele fizice și pentru autoritățile 
competente, pentru a garanta acoperirea lucrătorilor și plata contribuțiilor la asigurările 
sociale în conformitate cu obligațiile, cum ar fi o carte de muncă personală, și că 
normele UE privind mobilitatea forței de muncă și coordonarea securității sociale sunt 
aplicate într-un mod corect și eficient; consideră, de asemenea, că lucrătorii, 
reprezentanții acestora și inspectoratele trebuie să aibă acces la informații actualizate cu 
privire la angajatorii lor și la drepturile lor salariale și sociale, în conformitate cu 
acordul colectiv sectorial sau cu legislația națională, după caz, și în conformitate cu 
criteriile de protecție a datelor;

61. invită Comisia să studieze posibilitățile de a permite lucrătorilor resortisanți ai țărilor 
terțe să obțină permise de muncă în UE, cu condiția ca toate garanțiile prevăzute de 
legislația muncii la nivel național și la nivelul UE să asigure efectiv protecția și condiții 
de muncă decente și pentru resortisanții țărilor terțe și ca acest lucru să nu ducă la 
denaturări ale pieței muncii; solicită Comisiei Europene să desfășoare o anchetă extinsă 
privind tendințele resortisanților țărilor terțe detașați sub aspectul condițiilor lor de 
muncă și subliniază nevoia unor posibile măsuri de politică la nivelul UE sau la nivel 
național, pe baza rezultatului anchetei; 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; subliniază că, deseori, resortisanții țărilor terțe sunt 
mai vulnerabili la exploatare și, prin urmare, au nevoie de protecție; evidențiază faptul 
că printre astfel de practici abuzive se numără detașările fictive, activitățile 
independente fictive, subcontractarea și agențiile de recrutare frauduloase, societățile de 
tip „cutie poștală” și munca nedeclarată; invită Comisia și statele membre să asigure 
respectarea legislației aplicabile și a normelor privind condițiile de încadrare în muncă 

1 Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind munca prin agent de muncă temporară (JO L 327, 5.12.2008, p. 9).

2 Directiva 2014/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării 
unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri (JO L 94, 28.3.2014, p. 375).

3 Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de 
stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de 
resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168, 30.6.2009, p. 24).



în cazul resortisanților țărilor terțe, pentru a elimina abuzurile, și invită statele membre 
să pună în aplicare elementele de protecție din Directiva 2009/52/CE, asigurând 
mecanisme accesibile și eficace de depunere a plângerilor, care să permită recuperarea 
efectivă a salariilor și a contribuțiilor la asigurările sociale datorate;

o

o     o

62. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


