
1 

 

Direcţia pentru Uniunea Europeană 

  

FIȘĂ DE INFORMARE 
Răspunsul la coronavirus. Utilizarea fiecărui euro disponibil,  

prin orice modalitate posibilă, pentru a salva viețile și mijloacele de trai 

 

  

DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                SOC 1 

1. Data adoptării: 02.04.2020 

2. Responsabil: Nicholas Smith, membru al Comisiei, responsabil pentru locuri de muncă și 

drepturi sociale 

3. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Răspunsul 

la coronavirus. Utilizarea fiecărui euro disponibil, prin orice modalitate posibilă, pentru a salva 

viețile și mijloacele de trai 

4. Date de identificare: COM(2020)143 

5. Tipul documentului: nelegislativ 

6. Tipul examinării: fond 

7. Stadiul actual şi etape viitoare:  

 Parlamentul European - etapă pregătitoare (cf. OEIL); comisia competentă pentru raport - 

Comisia pentru afaceri sociale (EMPL); s-a solicitat aviz de la alte 5 comisii;  
 

 
I. CONTEXT  

 

Pandemia COVID-19 reprezintă o criză de sănătate publică cu repercusiuni socio-economice 

importante în întreaga lume, inclusiv în Uniunea Europeană (UE) și în statele sale membre. În ceea 

ce privește ocuparea forței de muncă, se presupune că impactul său va fi mult mai grav decât criza 

financiară din perioada 2008-2009. Astfel, Organizația Internațională a Muncii a Organizației 

Națiunilor Unite (OIM) estimează că, în al doilea trimestru al anului 2020, Europa va pierde 7,8% 

din totalul orelor de lucru, ceea ce reprezintă echivalentul a 12 milioane de lucrători cu normă 

întreagă. Diverşi analiști au subliniat necesitatea unor răspunsuri politice coordonate, îndrăznețe și 

rapide, pentru a atenua impactul crizei asupra cetățenilor, societăților și economiilor.  

 

În comunicarea sa din martie 2020 privind răspunsul economic coordonat al UE la epidemia de 

COVID-19, Comisia Europeană a inclus o secțiune referitoare la măsurile de îmbunătățire a 

impactului ocupării forței de muncă asupra lucrătorilor și sectoarelor, menționând în acest sens 

eficacitatea sistemelor de șomaj parțial (engleză: STW) și disponibilitatea UE de a sprijini, pe cât  

posibil, statele membre în îndeplinirea acestui obiectiv. Astfel, în cadrul schemelor publice de 

șomaj parțial, care se regăsesc în diferite forme în numeroase state membre, firmele care întâmpină 

dificultăți pot reduce temporar numărul de ore lucrate de angajați (parțial sau integral), dar își pot 

plăti angajații pentru orele nelucrate prin intermediul sprijinului din surse publice. Prin urmare, 

astfel de scheme joacă o funcție de stabilizare și oferă sprijin atât lucrătorilor, cât și firmelor, 

susținând veniturile gospodăriilor și evitând un număr mare de concedieri. În ceea ce privește 

lucrătorii independenți, măsuri similare pot asigura înlocuirea veniturilor în caz de urgență.  

 

II. PREZENTAREA PROPUNERII 

 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=620
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0143&l=en
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740893/lang--en/index.htm
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/03/PC-06-2020-130320.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0112
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La 2 aprilie 2020, Comisia Europeană a propus o serie de inițiative menite să abordeze impactul 

economic al crizei provocate de COVID-19. Astfel, Comisia a prezentat propuneri suplimentare 

(extinderea inițiativei pentru investiții în răspunsul la coronavirus - CRII Plus - și crearea unui nou 

instrument de solidaritate), dar și prezenta comunicare de tip umbrelă, în care a subliniat măsuri 

specifice de ajutor de stat pe care Statele membre le pot lua pentru a atenua presiunea 

negativă pe care o are focarul de COVID-19 asupra ocupării forței de muncă în UE.  
 

Comisia a propus mai multe inițiative printre care; 

 

1. Înființarea unui instrument temporar numit Sprijin pentru atenuarea riscurilor de 

șomaj în caz de urgență (SURE). Propunerea de regulament ar permite Comisiei să ofere asistență 

financiară în valoare totală de până la 100 de miliarde de euro, sub formă de împrumuturi 

acordate statelor membre care se confruntă cu o creștere bruscă a cheltuielilor publice, pentru 

păstrarea ocupării forței de muncă, sumă pe care Comisia este abilitată să o colecteze de pe piețele 

de capital, emițând obligațiuni garantate de bugetul UE și cel puțin 25 de miliarde de euro garanții 

retroactive, care vor fi acordate de toate statele membre ale UE.  

SURE se aseamănă cu Mecanismul european de stabilizare financiară (MESF). Spre deosebire de 

celelalte instrumente de împrumut ale UE, acesta se bazează pe o condiționalitate ușoară (adică, 

fondurile împrumutate trebuie utilizate pentru finanțarea schemelor naționale de șomaj parțial). 

Comisia și Consiliul sunt actorii principali în aplicarea Regulamentului, iar Parlamentul este 

informat cu privire la rapoartele Comisiei privind utilizarea asistenței financiare și continuarea 

evenimentelor excepționale care justifică aplicarea acestuia. Regulamentul propus se bazează pe 

articolul 122 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

 

Comisia a prezentat SURE ca o operaționalizare a propunerii Schemei europene de reasigurare a 

șomajului pe termen lung (EURS), anunțată în ianuarie 2020, care se speră a fi finalizată până la 

sfârșitul anului 2020. Deși ambele instrumente urmăresc obiectivul de a sprijini stabilizarea 

veniturilor în timpul recesiunilor majore, ele se adresează unor grupuri diferite (SURE se 

concentrează pe angajatori, angajați și pe lucrătorii independenți, iari EURS pe șomeri). De 

asemenea, SURE acoperă toate statele membre, nu doar pe cele din zona euro, și este acordat 

necondiționat. Acesta prevede controale și audituri care să garanteze că finanțarea oferită a fost 

utilizată în mod corespunzător. Principala caracteristica a SURE este faptul că este denumit în mod 

explicit predecesorul unei viitoare scheme de asigurări pentru șomaj în UE. 

 

2. Adaptarea Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane cu 

scopul de a se asigura că livrările de alimente vor continua să ajungă la destinație, concomitent cu 

garantarea siguranței celor care fac livrările și a celor care le primesc. Această măsură se alătură 

măsurilor deja luate de majoritatea Statelor membre, de distanțare socială menită să încetinească 

răspândirea virusului. Se preconizează introducerea utilizării de bonuri electronice pentru a reduce 

riscul de contaminare, precum și posibilitatea de a cumpăra de echipamente de protecție pentru 

persoanele care furnizează ajutorul. 

 

3. Măsuri specifice în sprijinul pescarilor și al fermierilor europeni, care joacă un rol 

esențial în menținerea lanțului de aprovizionare cu alimente și în susținerea comunităților locale. În 

acest sens, Comisia va propune, în curând, o serie de măsuri, prin intermediul politicii agricole 

comune: prelungirea termenelor pentru introducerea cererilor de sprijin și procesarea a acestora de 

către autoritățile administrative, majorarea avansurilor pentru plățile directe și plățile pentru 

dezvoltarea rurală sau oferirea de mai multă flexibilitate pentru controalele la fața locului, cu scopul 

de a minimiza nevoia de contact fizic și de a reduce sarcina administrativă. 

 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1588449136686&uri=CELEX:52020DC0143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012E122
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-european-unemployment-(reinsurance)-benefit-scheme/05-2019
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4. Permiterea utilizării fiecărui euro disponibil din fondurile structurale și de investiții 

europene pentru răspunsul la coronavirus, cu o marjă maximă de flexibilitate, respectiv fără limite 

aplicate transferurilor între fonduri sau între regiuni, fără impunerea unor limite de cheltuieli pentru 

fiecare obiectiv de politică și fără cerințe de cofinanțare. Astfel, toate fondurile neangajate din cele 

trei fonduri ale politicii de coeziune (Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european și Fondul de coeziune) vor fi mobilizate pentru a combate efectele crizei de sănătate 

publică.  

 

5. Redirecționarea fiecărui euro disponibil din bugetul UE aferent anului 2020 pentru 

salvarea vieților omenești  și satisfacerea nevoilor sistemelor de sănătate europene, prin intermediul 

noului Instrument pentru sprijin de urgență, în valoare de 3 miliarde de euro, din care 300 de 

milioane de euro vor fi alocate Mecanismului civil de protecție al UE (RescEU) în vederea sprijinirii 

stocurilor comune de echipamente. Principalele priorități vor fi: gestionarea crizei de sănătate 

publică și asigurarea echipamentelor și materialelor vitale, asigurarea intensificării eforturilor de 

testare și realizarea de achiziții, direct în numele statelor membre. 

 

III. ETAPE VIITOARE 

Majoritatea propunerilor Comisiei vor fi supuse aprobării Consiliului, cum este și cazul 

instrumentului SURE, care va avea un caracter temporar, iar durata și domeniul său de aplicare sunt 

limitate la abordarea consecințelor pandemiei de coronavirus. 

Pe măsură ce situația continuă să evolueze, Comisia va prezenta mai multe propuneri și va colabora 

cu celelalte instituții ale UE pentru a avansa cât mai rapid posibil. 

IV. POZIȚII ALE DIVERSELOR INSTITUȚII EUROPENE 

 

La 9 aprilie 2020, Eurogrupul a discutat măsuri suplimentare pentru un răspuns coordonat la 

consecințele economice negative ale pandemiei de Covid-19, astfel cum au solicitat liderii UE la 26 

martie 2020 și s-a ajuns la un acord asupra a trei „plase de siguranță” și asupra unui plan de 

redresare care va dinamiza investițiile europene. Eurogrupul s-a angajat să încheie un acord rapid 

asupra SURE, care să fie dezbătut și aprobat de către ECOFIN. Între timp, unele state membre au 

raportat probleme în adoptarea rapidă a SURE, întâlnirea Eurogrupului fiind amânată. 

 

La 16 aprilie 2020, Consiliul ECOFIN a discutat despre impactul economic al pandemiei de Covid-

19 și despre răspunsul în materie de politici și a solicitat punerea rapidă în aplicare a măsurilor de 

urgență, în conformitate cu principiile convenite de Eurogrup. Președinția croată s-a angajat să 

demareze rapid negocierile privind propunerea Comisiei referitoare SURE. 

 

La 23 aprilie 2020, Consiliul European a discutat și adoptat concluzii despre progresele făcute în 

legătură cu diferitele dimensiuni ale răspunsului european la pandemia de Covid-19. Șefii de stat sau 

de guvern au aprobat acordul Eurogrupului cu privire la trei plase de siguranță pentru lucrători, 

întreprinderi și state, respectiv un pachet în valoare de 540 de miliarde de euro. Și au solicitat ca 

pachetul să devină operațional până la 1 iunie 2020. Liderii au mai convenit să depună eforturi 

pentru crearea unui fond de redresare și au încredințat Comisiei sarcina de a analiza nevoile exacte și 

de a prezenta de urgență o propunere. 

 

În sesiunea din 17 aprilie 2020, membrii Parlamentului European au adoptat măsuri suplimentare, 

astfel încât finanțarea UE să poată fi acordată imediat și cu flexibilitate maximă, pentru canalizarea 

fondurilor structurale ale UE care nu au fost încă utilizate pentru a combate impactul COVID-19 

asupra cetățenilor, au cerut un sprijin sporit pentru pescari, fermieri din domeniul acvaculturii și 

producătorii de produse agroalimentare, și au solicitat ca Fondul de ajutor european pentru cele mai 

defavorizate persoane să continue să ofere asistență acolo unde este nevoie. 

 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.politico.eu/article/finland-puts-brakes-on-commissions-unemployment-scheme/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/ecofin/2020/04/16/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-04-17-TOC_RO.html
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Comitetul Economic și Social European urmează să adopte un aviz privind măsurile specifice 

luate la nivelul UE pentru combaterea crizei COVID-19  

 

Poziția diverselor parlamente naționale este disponibilă aici și aici. 

 

Studii: 

- Maria Demertzis, M., A. Sapir, S. Tagliapietra and G. Wolff (2020) 'An effective economic 

response to the coronavirus in Europe', Policy Contribution 06/2020, Bruegel 

- ILO: COVID-19 causes devastating losses in working hours and employment,  International 

Labour Organization 

- EU-27 support for national short-time work schemes, European Parliament Think Thank 

- The SURE: Main Features, European Parliament Think Thank 

- Alcidi C., Corti F., Will SURE shields EU workers from the corona crisis?, Centre for European 

Policy Studies (CEPS), April 2020.  

- Beblavy M., Protecting employment in the time of coronavirus. What is the EU's €100 billion 

going to buy?, CEPS, April 2020. 

 

Link-uri utile: 

- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_582 

- https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy_ro 

- https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/645723/IPOL_IDA(2020)645723_

EN.pdf 

- https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

- https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649395/EPRS_BRI(2020)649395_

EN.pdf 

- https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/645736/IPOL_BRI(2020)645736_E

N.pdf 

- https://www.politico.eu/article/finland-puts-brakes-on-commissions-unemployment-scheme/ 

 

Daniela Șerban 

 03 mai 2020 

https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/introduction-specific-measures-addressing-covid-19-crisis
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200143.do?appLng=RO
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200139.do
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/03/PC-06-2020-130320.pdf
https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/03/PC-06-2020-130320.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740893/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740893/lang--en/index.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642826/EPRS_ATA(2020)642826_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/645721/IPOL_BRI(2020)645721_EN.pdf
https://www.ceps.eu/will-sure-shield-eu-workers-from-the-corona-crisis/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/protecting-employment-in-the-time-of-coronavirus/
https://www.ceps.eu/ceps-publications/protecting-employment-in-the-time-of-coronavirus/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_582
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy_ro
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/645723/IPOL_IDA(2020)645723_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/645723/IPOL_IDA(2020)645723_EN.pdf
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649395/EPRS_BRI(2020)649395_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649395/EPRS_BRI(2020)649395_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/645736/IPOL_BRI(2020)645736_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/645736/IPOL_BRI(2020)645736_EN.pdf
https://www.politico.eu/article/finland-puts-brakes-on-commissions-unemployment-scheme/

