
 

 

 
 

 
 
 

Politici de recuperare şi schimbare ca răspuns la pandemie 
Versiune rezumativă 

 
 

Adoptată la cea de-a 65-a întâlnire a Comitetului executiv EPSU, 24-25 Noiembrie 2020 
Pandemia COVID-19 a avut un impact enorm asupra lucrătorilor şi a comunităţilor noastre. 
Acesta a necesitat un răspuns masiv din partea ţărilor europene atât în ceea ce priveşte 
abordarea impactului direct asupra sănătăţii, cât şi abordarea efectului de impact al măsurilor de 
urgenţă. 
Au fost luate iniţiative substanţiale şi, în unele cazuri, fără precedent pentru a aborda efectele 
economice şi sociale secundare. Scopul nu ar trebui să fie o revenire la lumea pre-COVID, ci să 
se ofere soluţii pentru unele dintre problemele fundamentale legate de finanţarea serviciilor 
publice, de investiţiile publice şi de inegalităţile care au împiedicat un răspuns complet şi eficient 
la pandemie. 
 
Guvernele naţionale şi instituţiile europene şi globale trebuie acum supuse presiunii pentru a 
converti aceste iniţiative pe termen scurt în schimbări de politică pe termen lung. Aceasta trebuie 
să implice o transformare fundamentală a finanţării şi furnizării de servicii publice şi a funcţionării 
economiei, care să acţioneze pentru a pune capăt inegalităţilor şi exploatării şi pentru a asigura 
o tranziţie justă în abordarea schimbărilor climatice. 
 
Aceasta înseamnă să facem faţă provocărilor pe termen scurt, mediu şi lung, care includ 
necesitatea: 

• de a consolida sănătatea publică şi serviciile sociale şi de a îmbunătăţi salariile şi condiţiile 
lucrătorilor din sector, inclusiv atingerea nivelurilor de acoperire cu personal sigure şi 
eficiente esenţiale pentru a răspunde nevoilor celor care beneficiază de îngrijire; 

• de  a garanta sănătatea şi siguranţa lucrătorilor din serviciile publice; 

• de a creşte finanţarea şi investiţiile în serviciile publice, în general, pentru a garanta 
cantitatea şi calitatea furnizării, asigurând finanţarea oraşelor şi a municipalităţilor care au 
suferit pierderi de venituri în timp ce se aflau pe prima linie a luptei împotriva COVID-19; 

• de a lua în considerare măsurile de creştere a veniturilor publice printr-o impozitare 
progresivă care ar putea include direcţionarea bogăţiei şi a proprietăţii, analizând în acelaşi 
timp iniţiative pentru a evita acumularea de datorii care ar putea submina redresarea pe 
termen lung în unele ţări; 

• de a se lua măsuri pentru a se asigura o redresare economică durabilă într-un mod care să 
abordeze şi inegalităţile şi schimbările climatice; 

• de a se consolida negocierile colective şi dialogul social şi drepturile lucrătorilor din serviciile 
publice şi ale sindicatelor, recunoscând în special rolul vital al lucrătorilor din prima linie, 
care au menţinut societăţile noastre unite în timpul situaţiei de urgenţă; şi 

• de a regândi rolul instituţiilor europene şi globale în edificarea unei coordonări eficiente ca 
răspuns la pandemie, în special în sectoare cheie precum sănătatea şi asistenţa socială. 

 
Sindicatele europene din serviciile publice vor acţiona: 
1. pentru a îmbunătăţi organizarea şi finanţarea serviciilor sociale şi de sănătate publică, 

pentru a asigura dreptul omului la sănătate şi îngrijire; 
2. pentru a creşte finanţarea şi investiţiile în serviciile publice, în general, pentru a contribui la 

o societate socială corectă; 
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3. pentru a asigura finanţarea recuperării şi utilizării fondurilor în conformitate cu Acordul 
ecologic şi social şi cu condiţionalităţile legate de negocierea colectivă şi respectarea 
impozitării; 

4. pentru finanţe publice stabile pe termen lung, pe baza justiţiei fiscale; 
5. pentru consolidarea negocierilor colective şi a dialogului social şi a drepturilor lucrătorilor din 

serviciile publice şi ale sindicatelor; 
6. pentru a aborda noi modalităţi de lucru; 
7. cu privire la propunerile de resetare pentru zona euro, Uniunea Europeană şi Europa în 

general; şi  
8. cu privire la comunicările, lobby-ul şi campaniile necesare pentru realizarea obiectivelor 

noastre. 
 

Politici de recuperare şi schimbare ca răspuns la pandemie 
 

Reacţia la pandemia COVID-19 a necesitat un răspuns masiv din partea ţărilor europene, atât în 
ceea ce priveşte implicaţiile directe asupra sănătăţii, cât şi efectul direct al măsurilor de urgenţă, 
inclusiv blocaje stricte, care au închis zone extinse ale economiei. Faptul că astfel de politici au 
fost adoptate şi puse în aplicare într-un timp scurt arată ce este posibil dacă guvernele sunt 
dispuse să ia măsuri radicale. Guvernele naţionale şi instituţiile europene şi globale trebuie 
acum supuse presiunii pentru a converti aceste iniţiative pe termen scurt în schimbări de politică 
pe termen lung, în aşa fel încât să implice o transformare fundamentală a finanţării şi furnizării 
de servicii publice şi funcţionarea economiei care să lucreze pentru a pune capăt inegalităţilor şi 
exploatării şi să asigure o tranziţie justă în abordarea schimbărilor climatice. 
Există o serie de întrebări şi acţiuni fundamentale care trebuie întreprinse pe termen scurt, 
mediu şi lung şi care abordează: 

• Consolidarea serviciilor publice de sănătate şi sociale şi îmbunătăţirea salariilor şi a 
condiţiilor lucrătorilor din sector, inclusiv prevederi pentru nivelurile de personal în funcţie de 
nevoile celor care beneficiază de îngrijire. 

• Sănătatea şi siguranţa lucrătorilor din serviciile publice şi legătura crucială cu sănătatea 
publică. 

• Finanţarea şi investiţiile în servicii publice, în general, pentru a garanta cantitatea şi calitatea 
furnizării, asigurându-se finanţarea pentru oraşele şi municipalităţile care au suferit şi vor 
continua să sufere pierderi de venituri în timp ce se află în prima linie a luptei împotriva 
COVID-19. 

• Nevoia de măsuri care să asigure o redresare economică durabilă, care să abordeze şi 
nevoia de a combate inegalităţile, schimbările climatice şi asigurarea urgentă de formare şi 
locuri de muncă de calitate, în special pentru lucrătorii mai tineri. 

• Consolidarea negocierilor colective şi a dialogului social şi a drepturilor lucrătorilor din 
serviciile publice şi ale sindicatelor, recunoscându-se în special rolul vital al lucrătorilor din 
prima linie care au menţinut societăţile noastre unite în timpul situaţiei de urgenţă. 

• Reconsiderarea rolului instituţiilor europene şi globale în asigurarea unei coordonări 
eficiente ca răspuns la pandemie, în special în sectoare cheie, precum sănătatea şi 
asistenţa socială. 

 
Pe termen scurt 
 
Impactul COVID-19 a scos la iveală slăbiciunea de lungă durată a multor sisteme de sănătate în 
ceea ce priveşte lipsa lor de pregătire pentru a aborda focarul. Lucrătorii din sistemul public de 
sănătate s-au confruntat de multe ori cu provocarea unor riscuri mari pentru ei şi familiile lor. Au 
lucrat pentru a opri răspândirea infecţiei, cei din îngrijirea socială ‒ în special din instituţiile de 
îngrijire a persoanelor vârstnice şi din îngrijirea la domiciliu ‒ lucrând în condiţii extrem de 
dificile, de multe ori chiar fără acces la echipamente de protecţie personală de bază. 
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Creşterea numărului de infectări din multe ţări europene în luna august a arătat că pandemia nu 
era încă sub control, iar sistemele de sănătate şi lucrătorii din domeniul sănătăţii continuă să se 
confrunte cu presiuni grave. Guvernele trebuie să se asigure că spitalele, sistemele de sănătate 
şi asistenţă socială au capacitatea şi echipamentul necesar pentru a face faţă, observând că 
mulţi lucrători au avut norme de muncă excesive în timpul focarului iniţial. Sistemele noastre de 
sănătate şi îngrijire au nevoie de mai mult personal şi de condiţii de muncă mai bune pentru a 
face faţă stresului legat de muncă. Sistemele de sănătate şi lucrătorii au fost adesea stresaţi 
dincolo de limită chiar înainte de criză. Pregătirea pentru crize înseamnă că trebuie să existe un 
tampon de personal pentru a face faţă evenimentelor extraordinare. 
 
Pe termen scurt, problemele legate de furnizarea de EIP (echipament individual de protecţie) şi 
protocoalele de siguranţă rămân de rezolvat. În timp ce lucrătorii din domeniul sănătăţii ar trebui 
să aibă în continuare prioritate, multe alte grupuri de lucrători, în special cei în contact direct cu 
publicul, şi pentru care distanţarea socială fizică este dificil sau aproape imposibil de respectat în 
cadrul asistenţei sociale şi al instituţiilor închise, nu dispun de EIP de care au nevoie pentru a-şi 
îndeplini sarcinile în condiţii de siguranţă. Aici sunt incluşi lucrătorii din casele de îngrijire, din  
îngrijirea la domiciliu, din alte servicii sociale şi educaţionale, aziluri şi centre de migraţie, servicii 
de deşeuri, servicii de pompieri şi birouri publice ale ministerelor şi administraţiilor publice etc.  
 
Trebuie efectuate evaluări de risc ale infecţiei cu COVID-19, ţinându-se seama atât de condiţiile 
de la locul de muncă, cât şi de caracteristicile psihologice şi fizice ale lucrătorilor. Ar trebui luate 
apoi măsurile de prevenire şi protecţie necesare sau trebuie să se ofere un loc de muncă 
alternativ fără riscuri, în cazul lucrătorilor deosebit de vulnerabili. 
 
Astfel de evaluări trebuie, de asemenea, să abordeze riscurile specifice identificate pentru 
lucrătorii din comunităţile etnice negre şi minoritare. 
 
Scopul aici nu este doar de a proteja sănătatea lucrătorilor înşişi, ci şi de a asigura siguranţa 
utilizatorilor serviciilor, precum şi a lucrătorilor din multe alte sectoare cheie, cum ar fi comerţul 
cu amănuntul, aprovizionarea, sistemul de justiţie şi transportul public etc. 
 
Există, de asemenea, nevoia urgentă de a se asigura producţia şi distribuţia altor echipamente 
medicale, cum ar fi ventilatoarele şi de a se oferi facilităţi sporite pentru testare. Acest lucru 
ridică întrebări cu privire la capacitatea UE şi a guvernelor naţionale de a le procura, precum şi a 
cererilor de conversie şi / sau de rechiziţionare a capacităţii productive. Guvernele ar trebui să 
fie îndemnate să adopte politici industriale care includ înfiinţarea sau transformarea fabricilor 
locale pentru a produce aceste bunuri pentru a garanta aprovizionarea, prevenind în acelaşi 
timp riscuri sporite de corupţie. Există, de asemenea, rolul pe care UE îl poate şi ar trebui să-l 
joace în sprijinirea ţărilor vecine şi a altor ţări. 

 
În cazul în care ţările au luat măsuri pentru a relaxa măsurile de blocare, este crucial ca 
sindicatele să fie implicate în negocierea regulilor şi procedurilor care se aplică înainte de orice 
revenire treptată la muncă. Aceste reguli şi proceduri, inclusiv testarea COVID-19, furnizarea de 
măşti şi practicile relevante de sănătate şi siguranţă sunt şi mai importante acolo unde există 
dovezi ale unei creşteri a numărului de infectări şi în care măsurile restrictive sunt reintroduse la 
nivel naţional sau local. Sindicatele trebuie să insiste asupra rolului lor, să solicite negocierea 
acordurilor ca o condiţie a oricărei reveniri şi să asigure implicarea serviciilor de securitate şi 
sănătate în muncă. 
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Provocările pe termen mediu şi lung  
 

Principalele provocări de abordat sunt acoperite în următoarele opt secţiuni:   
1. Organizarea şi finanţarea serviciilor sociale şi de sănătate publică (pagina 5) 
2. Finanţarea şi investiţiile în serviciile publice în general (pagina 7) 
3. Finanţarea recuperării (pagina 8) 
4. Finanţele publice pe termen lung (pagina 10) 
5. Consolidarea negocierilor colective, a dialogului social şi a drepturilor lucrătorilor din 

serviciile publice şi ale sindicatelor (pagina 12) 
6. Noi moduri de lucru (pagina 13) 
7. Zona euro, Uniunea Europeană şi Europa în general ‒ propuneri de resetare (pagina 14) 
8. Comunicare, lobby şi campanie (pagina 15) 
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1. Organizarea şi finanţarea serviciilor sociale şi de sănătate publică 
 
Criza a dezvăluit modul în care unele ţări şi regiuni cu reţele publice mai bune de asistenţă 

medicală au reuşit mai bine să facă faţă pandemiei, în timp ce altele au avut politici inadecvate 
pentru a răspunde unui focar precum COVID-19 şi nu au reuşit să investească corespunzător în 
strategii mai generale de sănătate publică şi de prevenţie, inclusiv în sănătate şi siguranţă la 
locul de muncă. Pe lângă acestea, se constată, de asemenea, că nu s-a menţinut sau nu s-a 
mărit finanţarea pentru asistenţă medicală şi socială pentru a răspunde cerinţelor tot mai mari 
ale unei populaţii în vârstă şi pentru a răspunde nevoilor speciale de sănătate şi îngrijire socială 
din zonele rurale. 

Deşi, în multe cazuri, guvernele naţionale nu au reuşit să ofere finanţare adecvată pentru 
serviciile de sănătate, în cadrul Uniunii Europene trebuie să se ţină seama de rolul Comisiei 
Europene. 

Presiunea timpurie pentru a impune austeritatea la scurt timp după ultima criză financiară 
şi economică din 2008-2009 a lăsat o moştenire de servicii subfinanţate, în timp ce 
recomandările specifice pe ţări privind sănătatea s-au concentrat mai mult pe problema eficienţei 
costurilor, decât asupra calităţii şi accesului, exercitând în mod eficient presiuni asupra 
guvernelor din unele ţări pentru a reduce capacitatea în ceea ce priveşte numărul de paturi şi de 
unităţi de terapie intensivă. Neajunsurile din sectorul asistenţei sociale, mai presus de toate 
îngrijirile persoanelor în vârstă, au fost, de asemenea, scoase la iveală cu cruzime în această 
criză. Subfinanţarea şi personalul inadecvat au caracterizat deja sectorul cu un număr insuficient 
de paturi pentru tratament medical şi / sau serviciile de ambulatoriu, care au fost ignorate pe 
scară largă în primele zile de intervenţie de urgenţă, până când au fost dezvăluite lipsuri majore 
de EIP, împreună cu numărul şocant de morţi în unele case de îngrijire. Acest lucru ridică 
problema importantă a colectării eficiente a datelor cu privire la numărul de infectări şi de decese 
şi a accesului public deplin la aceste statistici. Sindicatele din serviciile publice trebuie să facă 
presiuni asupra guvernelor pentru a-şi concentra eforturile în vederea consolidării asistenţei 
medicale publice şi a abordării problemelor structurale legate de insuficienţa personalului, de 
salariile reduse şi să inverseze tendinţa către furnizarea de servicii private prin creşterea treptată 
a managementului public direct atât în domeniul sănătăţii, cât şi în cel social şi să asigure o 
coordonare eficientă între cele două sectoare. 

Atât serviciile de sănătate, cât şi cele de asistenţă socială se bazează pe o forţă de muncă 
predominant feminină, adesea din grupurile etnice de migranţi şi / sau negri şi minoritari. Cei mai 
mulţi sunt plătiţi insuficient, munca lor este subevaluată şi, în special în domeniul asistenţei 
sociale, se confruntă cu condiţii precare de angajare dictate de companii private şi 
multinaţionale care au câştigat contracte oferite de autorităţile locale în vederea reducerii 
costurilor ca răspuns la reducerile de finanţare din partea guvernului central. Există dovezi clare 
din unele ţări că lucrătorii etnici negri şi minoritari au fost afectaţi în mod disproporţionat de 
pandemie, mulţi lucrând în prima linie şi concentrându-se pe posturi cu salarii reduse de multe 
ori externalizate şi în gospodăriile cu venituri mai mici. Acestea ar fi, de asemenea, afectate în 
mod disproporţionat din punct de vedere al locurilor de muncă şi al veniturilor dacă se impun 
măsuri de austeritate. 

Consolidarea negocierilor colective în materie de sănătate, dar în special în domeniul 
asistenţei sociale, va fi esenţială pentru a se asigura capacitatea sindicatelor de a negocia 
îmbunătăţiri privind salariile, timpul de lucru şi alte condiţii, în special sănătatea şi siguranţa la 
locul de muncă. De asemenea, este important să le recunoaştem rolul în ţinerea pandemiei sub 
control. Pe termen scurt, acest lucru poate implica bonusuri speciale pentru a lucra ore 
suplimentare în medii cu risc ridicat, dar trebuie să existe şio perspectivă pe termen mai lung 
pentru a aborda necesitatea reevaluării fundamentale a locurilor de muncă din aceste sectoare. 

 
Puncte cheie 
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• Să se recunoască efortul şi rolul personalului medical în lupta împotriva COVID-19 şi să se 
asigurare finanţarea pentru a include prevederi referitoare la o creştere constantă a salariilor 
din sănătate şi asistenţă socială, ceea ce va reflecta o reevaluare în principal a locurilor de 
muncă asigurate de femei. 

• Să se oprească privatizarea oricăror servicii de sănătate şi asistenţă socială şi să se 
planifice readucerea serviciilor privatizate înapoi, în proprietate publică şi sub control public.   

• Să se consolideze capacitatea şi accesul la serviciile esenţiale de sănătate publică, sporind 
acoperirea şi eficacitatea, precum şi proprietatea şi gestionarea lor publică, ţinându-se 
seama de nevoile cetăţenilor. 

• Să se ofere finanţare suplimentară pentru asigurarea de sănătate publică şi asistenţă 
socială şi investiţii în vederea asigurării unor niveluri sigure şi eficiente de personal, locuri 
de muncă de calitate şi capacitate de rezervă şi pentru a evita orele de lucru excesive care 
expun în plus lucrătorii la infecţie. 

• Să se asigure în casele de îngrijire medicală şi în alte servicii de îngrijire rezidenţială 
protocoale de siguranţă în vigoare pentru a reacţiona rapid şi pentru a proteja rezidenţii şi 
personalul în caz de focar şi să se introducă mecanisme de coordonare a schimbului de 
informaţii şi răspuns în caz de pandemie. 

• Să se asigure continuitatea serviciilor de îngrijire şi asistenţă şi stabilitatea lucrătorilor din 
asistenţa socială. Să existe toate instrumentele de sprijinire a accesului serviciilor sociale la 
fondurile UE şi naţionale pentru sprijin financiar imediat pentru salarii şi alte costuri, inclusiv 
finanţarea răspunsurilor inovatoare la criză, cum ar fi furnizarea de sprijin la distanţă. 

o Integrarea completă a îngrijirii pe termen lung în sistemele de protecţie socială, inclusiv 
asigurarea de îngrijire pe termen lung, cu acoperirea tuturor cheltuielilor legate de îngrijire. 

• Garantarea contractelor permanente şi prioritizarea muncii cu normă întreagă şi a ocupării 
forţei de muncă de calitate în domeniul asistenţei medicale şi sociale şi luarea de măsuri 
pentru integrarea studenţilor şi a personalului precar care a contribuit la lupta împotriva 
pandemiei; consolidarea asistenţei medicale şi sociale trebuie să se asigure că 
îmbunătăţirile răspund nevoilor comunităţilor locale, în special în cazul în care sistemele de 
sănătate s-au concentrat în principal pe aprovizionarea spitalelor. 

• Creşterea capacităţii planurilor naţionale de pregătire. 

• Să se asigure furnizarea de echipamente medicale de bună calitate, să se creeze un stoc 
strategic european de echipamente de protecţie individuală şi să sesolicite un raport 
complet asupra situaţiei la nivel naţional şi european. 

• Creşterea bugetului UE pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi îmbunătăţirea 
capacităţii UE de a coordona planurile de pregătire. Să fie incluse ţările candidate, 
vecinătatea estică în aceste planuri şi să se asigure coordonarea acestor planuri la nivel 
european şi global. 

• Clarificarea rolurilor, a relaţiei şi mecanismelor de coordonare în conducerea sistemului de 
sănătate şi asistenţă socială la nivelul UE şi la nivel european şi monitorizarea eficacităţii 
normelor europene pentru a asigura o coordonare adecvată. 

• Consolidarea rolului partenerilor sociali şi a dialogului social în asistenţa medicală şi inclusiv 
în UE. 

• Implementarea modificărilor fundamentale ale semestrului european pentru a se asigura că 
acesta funcţionează pentru îmbunătăţirea asistenţei sociale şi a sănătăţii, inclusiv 
planificarea adecvată a pregătirii pentru crize de sănătate. 

• Sprijin psihosocial pentru personalul din sectoarele esenţiale ‒ sănătate, asistenţă socială şi 
asistenţă medicală, forţe de securitate etc. Având în vedere normele mari de muncă, orele 
suplimentare de lucru şi povara emoţională a anumitor locuri de muncă, apar cazuri de stres 
post-traumatic, depresie sau anxietate. 

 
2. Finanţarea şi investiţiile în serviciile publice în general 
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Cheltuielile cu asistenţa socială au fost absolut critice în răspunsul la criză nu doar prin 

rolul lor de stabilizator automat, ci şi pentru asigurarea protecţiei celor mai vulnerabili.  
În timp ce sănătatea şi asistenţa socială sunt în fruntea preocupărilor, este clar că multe 

alte servicii publice au fost afectate de criză, de la servicii cheie, cum ar fi colectarea deşeurilor, 
apă şi energie până la serviciile de securitate socială şi ocuparea forţei de muncă, care au fost 
cruciale pentru a face faţă consecinţelor rezultate din închiderea unor zone mari ale economiei. 
În multe ţări, aceste servicii şi lucrătorii care le furnizează au fost semnificativ afectaţi de 
austeritatea care a urmat impulsului iniţial al cheltuielilor publice ca răspuns la criza economică 
şi financiară din 2009 şi contribuţia lor la economie şi la societate subevaluată timp de mulţi ani. 
Lucrătorii din domeniul energiei au menţinut spitale şi alte infrastructuri importante în funcţiune, 
în ciuda impactului liberalizării care a subminat capacitatea şi coordonarea sistemelor energetice. 
Moştenirea austerităţii a avut un impact semnificativ şi ar fi fost devastator dacă răspunsul la 
criza COVID-19 ar fi fost similar ‒ un impuls pe termen scurt pentru a relansa economia, urmat 
de ani de restrângere a cheltuielilor publice, care ar submina, de asemenea, măsurile de 
asigurare a unei redresări economice durabile. 

În multe cazuri, serviciile publice au devenit mai scumpe pentru cetăţeni, deoarece 
controlul public asupra ofertei, cererii şi preţurilor a slăbit şi economiile de scară s-au pierdut. 
Trebuie să se acorde prioritate furnizării şi planificării publice, precum şi cercetării şi dezvoltării 
axate pe obiectivele serviciului public, nu pe profitul privat. 

La fel ca în cazul asistenţei medicale şi sociale, prioritatea ar trebui să fie finanţarea 
publică adecvată pentru servicii de calitate şi ocuparea forţei de muncă de calitate în serviciile 
publice şi nu reducerile bugetare, privatizarea sau dependenţa de parteneriatele public-privat. 

Prin urmare, ar trebui evitată continuarea liberalizării serviciilor de interes general şi 
recuperarea celor liberalizate în trecut. Această pandemie a scos la iveală faptul că nu tuturor 
oamenilor le este asigurat dreptul omului la apă, unii oameni neavând posibilitatea să respecte 
recomandările minime de igienă şi fiind astfel expuşi unor pericole suplimentare. Această 
situaţie trebuie eliminată pentru toate pandemiile viitoare prin interzicerea liberalizării şi 
impunerea statelor membre să facă din dreptul omului la apă o realitate pentru toţi. 

Odată cu pierderea masivă a veniturilor pentru municipalităţi din cauza impactului 
măsurilor de reducere a pandemiei, în planurile lor de redresare guvernele şi UE vor trebui să se 
asigure că finanţarea este uşor accesibilă. Autorităţile locale sunt mari angajatori şi prin 
contracte şi subvenţii publice angajează indirect mulţi oameni. 

Răspândirea pandemiei a scos la iveală inegalităţile din întreaga societate, deoarece 
adesea lucrătorii cu salarii reduse nu prestează munci unde pot lucra de acasă şi, prin urmare, 
sunt disponibilizaţi, lucrează mai puţine ore, sau continuă să lucreze, dar adesea fără măsurile 
necesare de siguranţă la locul de muncă sau în timpul navetei zilnice. De asemenea, aceştia 
locuiesc de regulă în spaţii mici şi / sau (supra) aglomerate, unde virusul se poate răspândi mai 
rapid. Acest lucru ridică serioase întrebări cu privire la distribuirea sprijinului financiar şi la 
echilibrul dintre sprijinirea companiilor şi a celor mai nevoiaşi. 

Rolul Uniunii Europene este esenţial în dezbaterea privind finanţarea publică pentru 
servicii şi investiţii publice. Suspendarea Pactului de stabilitate şi creştere şi a pactului fiscal este 
o măsură pozitivă pentru a se asigura că statele membre nu sunt constrânse să crească 
pragurile de cheltuieli şi investiţiile publice cu 3% şi de deficit şi datorie cu 60%. UE are nevoie 
de o guvernanţă economică şi socială axată pe schimbări fundamentale pe termen lung pentru a 
sprijini o redresare pe termen lung prin creşterea cheltuielilor şi a investiţiilor publice. Tipurile de 
reforme structurale din UE şi din alte ţări europene care au implicat adesea privatizarea, 
reducerea cheltuielilor sociale şi a pensiilor şi atacuri împotriva legislaţiei muncii pentru 
reducerea salariilor, nu sunt cele necesare. 
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• Revizuirea fundamentală a Pactului de stabilitate şi creştere şi anularea pactului fiscal în 
UE, însoţită de o revizuire fundamentală a guvernanţei economice cu scopul de a se 
concentra pe asigurarea convergenţei, reducerea inegalităţilor şi un efort coordonat spre 
inovare, cercetare şi coeziune socială. 

• Pentru toate ţările, o „regulă de aur” care să excludă domenii specifice de investiţii publice 
din calculul datoriilor şi deficitelor ar putea include, de asemenea, un tratament special al 
finanţării publice pentru sănătate publică şi asistenţă socială, cel puţin pentru următorii 10 
ani. 

• De asemenea, trebuie asigurată finanţarea altor domenii cheie ale serviciilor publice, în 
special ale administraţiilor locale şi regionale. 

• Sprijinirea şi îmbunătăţirea serviciilor publice vor fi cruciale pentru abordarea multor 
probleme care au fost expuse de criză, nu în ultimul rând inegalităţile sociale şi economice 
care contribuie la generarea unor riscuri mai mari pentru sănătate. 

• Uniunea Europeană şi alte organisme globale trebuie să îşi schimbe gândirea de la viziunea 
lor restrânsă asupra finanţelor publice şi a bugetului echilibrat şi să recunoască rolul social 
şi economic central al serviciilor publice. 

• Este nevoie de acţiuni pentru sprijinirea celor mai afectate state şi consolidarea coordonării 
la nivel paneuropean. Acest lucru va contribui la contracararea punctelor de vedere 
naţionaliste care nu recunosc impactul social şi economic al pandemiei asupra întregii 
Europe. 

 
3. Finanţarea recuperării 

 
Blocarea societăţilor şi închiderea unor zone largi de activitate economică au avut un 

impact masiv asupra economiei. O prăbuşire a PIB între 20% şi 30% în perioada principală de 
blocare de trei luni se va traduce în scăderi anuale ale PIB de 5%‒10% pentru 2020, cu mult 
peste scăderea medie de 4% înregistrată în Europa 2009 la nivelul maxim al ultimei crize. 

Guvernele naţionale au pus în aplicare o serie de măsuri pentru a sprijini economia şi a 
proteja locurile de muncă, acestea fiind completate de acţiuni ale Uniunii Europene. Comisia 
Europeană estimează că astfel de iniţiative totalizează peste 4 miliarde EUR defalcate după 
cum urmează: 

 

€2450 mld Măsuri naţionale de lichiditate (inclusiv unele luate prin suspendarea normelor 
privind ajutorul de stat 

€750 mld Facilitatea de recuperare şi rezilienţă a UE (672,5 miliarde €) plus alte măsuri 
bugetare (din care 360 miliarde € în împrumuturi) 

€330 mld Măsuri naţionale luate în temeiul flexibilităţii normelor bugetare ale UE 

€240 mld Mecanismul european de stabilitate (MES): sprijin pentru criza pandemică acordat 
statele membre 

€200 mld Finanţarea Grupului Băncii Europene de Investiţii pentru companii 

€100 mld SURE – Finanţarea UE pentru schemele de muncă pe termen scurt 

€70  mld Sprijin bugetar direct al UE 

 
O mare parte din acestea sunt mai degrabă sub formă de împrumuturi sau garanţii de 

împrumut, decât transferuri şi nu includ Programul de achiziţii de urgenţă de 750 miliarde € al 
Băncii Centrale Europene (BCE) care, pe lângă 120 miliarde € deja angajate, acoperă achiziţiile 
de obligaţiuni din sectorul public şi privat. Acest lucru a contribuit în mod esenţial la calmarea 
pieţei obligaţiunilor la mijlocul lunii martie, când a existat o creştere a randamentelor 
obligaţiunilor, afectând în special Grecia şi Italia. 
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ETUC a salutat aceste mişcări, subliniind, în acelaşi timp, că este important ca orice 
împrumut acordat statelor membre, cum ar fi iniţiativa MES, să nu impună condiţii precum 
obligativitatea de a aplica tipurile de reforme structurale care au fost o parte esenţială a 
sistemului de guvernanţă economică al UE. Orice împrumut ar trebui să fie, de asemenea, pe 
termen (foarte) lung, cu sprijinul BCE pentru a se menţine ratele dobânzilor scăzute. Planul de 
redresare al Comisiei Europene este un pas în direcţia corectă, cu angajamentul de a creşte 
veniturile la nivel european pentru a finanţa subvenţii şi împrumuturi pentru sprijinirea statelor 
membre. Există totuşi îngrijorări cu privire la faptul că normele propuse vor permite statelor 
membre să blocheze aprobarea planurilor naţionale de redresare ale altor ţări, în încercarea de 
a impune condiţii fiscale sau de altă natură. UE trebuie să stabilească măsuri pentru a preveni 
acest lucru. 

Rămâne de văzut cum se va desfăşura alocarea de subvenţii şi împrumuturi pentru fiecare 
ţară, dar dacă există riscul ca acestea să crească în continuare povara acelor ţări cu niveluri 
ridicate ale datoriei, atunci ar putea fi necesare măsuri mai radicale. Acestea ar putea implica un 
fel de anulare a datoriilor, de restructurare sau monetizare a datoriilor. În acest din urmă caz, 
aceasta ar însemna schimbarea competenţei Băncii Centrale Europene, astfel încât aceasta să 
devină pe deplin un împrumutător de ultimă instanţă şi să poată opera în acelaşi mod ca băncile 
centrale din ţările cu monedă proprie. Acest lucru ar deschide posibilitatea de a face faţă 
datoriei, aşa cum se face în economii precum Japonia, Marea Britanie şi SUA, unde băncile 
centrale garantează cumpărarea datoriilor publice. Dobânda pe care o plăteşte banca centrală 
este apoi rambursată ca dividende către guvernul naţional. 

Deşi există o recunoaştere generală a necesităţii unei impulsionări masive şi urgente a 
economiei sub diferite forme, aceasta ridică întrebări cu privire la modul în care acest sprijin este 
oferit companiilor din sectorul privat. În primul rând, accesul la banii publici trebuie să fie limitat 
la companiile care respectă drepturile lucrătorilor, plătesc salarii decente, furnizează rapoarte 
publice pentru fiecare ţară, nu folosesc paradisuri fiscale şi alte măsuri pentru a evita 
impozitarea. Guvernele trebuie să asigure o supraveghere publică adecvată a tuturor salvărilor 
de la faliment, ceea ce poate însemna, în unele ţări, să fie reprezentate în consilii, pentru a 
preveni corupţia şi gestionarea necorespunzătoare şi pentru a verifica ce investiţii se fac. 
Trebuie elaborate alte criterii în legătură cu negocierile colective şi drepturile sindicale, precum 
şi cu economia cu emisii reduse de carbon. 

Există, de asemenea, posibilitatea de a acorda prioritate acţiunilor privind schimbările 
climatice, mai degrabă decât de a profita de preocuparea cu privire la redresarea economică 
pentru a amâna acţiunea. Trebuie puse la dispoziţie fonduri pentru a sprijini transformarea 
industriilor dăunătoare din punct de vedere ecologic, precum transportul aerian, industria 
automobilelor şi a materialelor plastice. Trebuie să existe sprijin pentru industriile ecologice, 
pentru reciclare, reducerea dimensiunilor şi mai multă concentrare pe durabilitate, mai degrabă 
decât pe creştere. Într-adevăr, există mai multe dovezi că, pe de o parte, nivelurile ridicate de 
poluare au contribuit la deteriorarea stării de sănătate, ceea ce a făcut ca oamenii să fie mai 
vulnerabili la COVID-19, pe de altă parte, reducerile dramatice ale transportului şi ale altor 
activităţi poluante au dus deja la îmbunătăţiri majore în ceea ce priveşte calitatea aerului. 
Criteriile de salvare a companiilor de la faliment trebuie, de asemenea, să fie legate de 
investiţiile relevante pentru climă şi nu numai de economia cu emisii reduse de carbon. Acestea 
trebuie să includă şi chestiunea unei tranziţii corecte. 

 
Puncte cheie 

• Amploarea impactului economic este mult mai mare decât criza economică şi financiară şi 
necesită o acţiune coordonată la o scară mai mare Împrumuturile UE pentru a finanţa 750 
miliarde € în subvenţii şi împrumuturi sunt binevenite, dar va fi crucial modul în care acestea 
sunt alocate, în special elementul de subvenţie. 

• Pentru ţările cele mai afectate pot fi necesare măsuri mai radicale care ar putea include, de 
exemplu, împrumuturi pe termen foarte lung la rate de dobândă favorabilă şi un angajament 



EPSU ‒ POLITICI DE RECUPERARE ŞI DE SCHIMBARE CA RE REACŢIE LA PANDEMIE 

 

 10 

pe termen lung pentru achiziţiile de obligaţiuni de la BCE pentru a preveni situaţia în care 
capacitatea lor de recuperare pe termen lung ar putea fi  inhibată de o povară mai mare a 
datoriilor. 

• Acţiunea la nivelul UE nu trebuie să se bazeze pe obligarea statelor membre să întreprindă 
reforme structurale şi statele membre nu trebuie să aibă posibilitatea de a bloca aprobarea 
planurilor naţionale de redresare ale altor ţări sau să impună condiţionalităţi fiscale sau de 
altă natură. 

• Sprijinul financiar public pentru companiile private trebuie să se bazeze pe aplicarea unei 
serii de condiţii ecologice şi sociale stricte, inclusiv impozite. 

 
4. Finanţele publice pe termen lung 

Măsurile de sprijin economic introduse în multe ţări includ adesea amânarea impozitului 
pentru companiile afectate de criză. Deşi acest lucru poate fi acceptat ca o iniţiativă pe termen 
scurt pentru întreprinderile mici şi pentru lucrătorii independenţi, provocarea va fi să ne asigurăm 
că acest lucru nu se va încetăţeni în răspunsurile pe termen lung la criză. Măsurile bazate pe 
datorii şi relaxarea cantitativă, oricât de utile ar fi pentru finanţarea unei urgenţe de sănătate 
publică, s-ar putea să nu fie sustenabile pe termen lung. Nivelul şi sfera de impozitare trebuie să 
fie reevaluate în mod fundamental pentru a permite o nouă abordare a finanţelor publice, cu o 
impozitare progresivă, transparentă şi eficientă la bază şi o utilizare a banilor publici strâns 
legată de activităţi utile din punct de vedere social şi ecologic. Este necesară o acţiune urgentă 
pentru a remedia lipsa de lungă durată a justiţiei fiscale, ceea ce a contribuit la creşterea 
inegalităţilor şi la deteriorarea serviciilor publice. 

În ultimii ani, dezvăluirile repetate ale modului în care companiile şi persoanele bogate 
folosesc paradisuri fiscale şi exploatează alte mijloace de reducere a facturilor fiscale au condus 
la mai multe iniţiative de revizuire a legislaţiei fiscale şi de acoperire a unor lacune, dar acestea 
au fost adesea dezamăgitoare, sau nu au fost încă implementate. 

Sistemele de impozitare mai progresive pot include impozite pe proprietate şi avere, 
precum şi rate mai ridicate ale impozitului pe profit şi pe societate. Comisia Europeană a vorbit 
mult despre mutarea impozitării de la forţa de muncă la alte forme de impozitare, cum ar fi 
impozitele pe carbon, dar acest lucru nu ar trebui să împiedice un sistem mai progresiv de 
impozitare a veniturilor cu rate mai mari pentru cei cu salarii mai mari şi pentru profiturile 
corporative, precum şi o dezbatere, înainte de plata oricărui impozit, despre menţinerea unor 
rate mai mici pentru persoanele cu venituri mai mici şi nu despre creşterea pragurilor. 

La nivelul UE, directivele propuse privind raportarea de la ţară la ţară şi o bază comună 
consolidată de impozitare a întreprinderilor urmează să fie îmbunătăţite şi adoptate în Consiliu, 
dar au devenit cu atât mai urgente, cu cât este necesar să se asigure o rată minimă de 25% 
pentru impozitul pe profit pentru a opri tendinţa descendentă a impozitului pe profit şi pentru a 
realiza sisteme fiscale mai echilibrate între capital şi forţa de muncă. 

Pe lângă acţiuni mai drastice împotriva paradisurilor fiscale, a căror definiţie dată de UE 
rămâne inadecvată, există necesitatea introducerii unor norme eficiente pentru impozitarea cifrei 
de afaceri sau a profiturilor companiilor digitale; acestea figurează printre marile corporaţii care 
au cunoscut profituri în creştere, ca să nu spunem în plină explozie, de la începutul crizei. 

Un răspuns la ultima criză a fost sprijinul în creştere pentru o taxă pe tranzacţiile financiare 
(TTF). Aceasta nu a fost văzută doar ca o măsură de creştere a unei surse potenţiale de venit la 
nivel european, ci şi ca o posibilitate de reglementare a modului în care a funcţionat sectorul 
financiar. În timp ce progresele către o TTF stagnează în momentul de faţă, ar putea să se 
înţeleagă mai bine nevoia unor măsuri coordonate ale UE pentru a sprijini redresarea şi 
potenţialul de a revizui ideea unui impozit european care ar putea fi bazat pe veniturile mai mari 
şi / sau bogăţia personală fără a exclude şi măsurile privind impozitul pe profit. 
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• Ca obiectiv pe termen scurt, la nivelul UE, să se lichideze şi să se prevină noi lacune 
fiscale, să se consolideze cererile pentru adoptarea şi implementarea raportării publice 
pentru fiecare ţară, a unei baze de impozitare a corporaţiilor, o rată minimă de impozitare de 
25% şi tranzacţiile financiare şi relansarea ideii unui impozit digital UE, cu o directivă clară 
pentru crearea sa în fiecare ţară.  

• Necesitatea urgentă de a spori finanţele publice atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
european justifică discuţia cu privire la o serie de măsuri posibile care ar putea include 
introducerea unei taxe progresive pe avere pentru solidaritate a UE care ar merge la un 
fond de urgenţă pentru ajutorarea celor săraci; impozite pe dividende pe termen scurt; 
impozite pe companiile digitale; impozite mai mari pe veniturile superioare şi TVA redusă 
(de exemplu, pentru echipamentele individuale de protecţie) ca parte a unei treceri spre o 
impozitare mai progresivă. 

• Investiţii în administraţia publică a impozitelor şi a forţei de muncă, unde aproape 100000 de 
locuri de muncă au dispărut între 2008 şi 2018 în 28 de ţări europene, iar multe astfel de 
locuri de muncă sunt încă ameninţate. 

• Contracararea argumentului potrivit căruia reducerile de impozite sunt o modalitate bună de 
a pune bani în buzunarele oamenilor, astfel încât aceştia să poată cheltui şi să redreseze 
economia cu propuneri alternative de stimulare a economiei. 

 
 

5. Consolidarea negocierilor colective şi a dialogului social şi a drepturilor lucrătorilor din 
serviciile publice şi ale sindicatelor 

 
OIM a stabilit un plan în patru puncte pentru a răspunde crizei, inclusiv solicitarea de a 

consolida dialogul social, negocierile colective şi instituţiile şi procesele de relaţii de muncă. Într-
adevăr, în multe ţări, cu Italia ca prim exemplu, sindicatele au jucat un rol cheie în reacţia la 
criză, negocierea acordurilor privind sănătatea şi siguranţa, munca pe termen scurt şi alte 
măsuri. În Suedia, sindicatele din serviciile public au negociat deja un nou acord referitor la 
salariu, timpul de lucru şi situaţiile de urgenţă, care a intrat în vigoare pentru prima dată în 
serviciul de sănătate din Stockholm. 

În schimb, guvernele din Ungaria şi Polonia au profitat de situaţie pentru a promova o 
legislaţie care slăbeşte drepturile sindicale şi de negociere colectivă. Alte guverne, inclusiv în 
Lituania şi Croaţia, au luat în considerare astfel de măsuri, dar s-au retras în faţa opoziţiei 
sindicale şi politice. 

 
În ultimii ani, sindicatele din serviciile publice ‒ în special cele din domeniul sănătăţii şi 

asistenţei sociale ‒ au făcut campanii pentru personal, subliniind munca excesivă şi epuizarea 
în rândul lucrătorilor, care încearcă să compenseze nivelurile inadecvate de acoperire cu 
personal. Deşi această problemă este acută în multe ţări în domeniul sănătăţii, ea mai există şi 
în alte sectoare, cum ar fi penitenciarele. Ignorarea acestor probleme a contribuit la 
intensificarea impactului COVID-19 şi subliniază importanţa asigurării unor niveluri sigure şi 
eficiente de acoperire cu personal pe agenda negocierilor colective, precum şi, desigur, a unor 
drepturi solide de negociere colectivă pentru a oferi îmbunătăţiri salariale şi condiţii care vor 
contribui, de asemenea, la soluţionarea problemelor de personal. 

 
Este esenţial ca, în recuperarea după cea mai gravă criză economică care a existat 

vreodată, lucrătorii să nu fie obligaţi să aleagă între condiţii de muncă sigure şi decente şi 
posibilitatea de a-şi păstra locul de muncă. Ameninţarea constă în faptul că angajatorii vor 
depune eforturi pentru schimbări negative în privinţa salariilor, a timpului de lucru şi a altor 
condiţii, în timp ce solicită „sacrificii” pentru a genera creştere. Respingem această atitudine. 
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• Sindicatele şi negocierile colective trebuie să joace un rol esenţial în eforturile de abordare a 
crizei, şi nu să fie subminate de măsurile de reducere a drepturilor lucrătorilor, sub 
acoperirea legislaţiei de urgenţă şi să combată orice încercări de reducere a salariilor 
lucrătorilor sau orice alte măsuri unilaterale în detrimentul funcţionarilor publici şi al 
lucrătorilor din serviciile publice. 

• Lucrătorii şi reprezentanţii sindicali ai acestora trebuie consultaţi cu privire la evaluările 
obligatorii ale riscurilor privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, aşa cum se 
prevede în orice legislaţie naţională relevantă şi în directiva-cadru a UE din 1989 privind 
sănătatea şi securitatea ocupaţională şi reiterată în ghidul Agenţiei pentru Securitate şi 
Sănătate în Muncă a UE referitor la COVID-19 şi revenirea la muncă; 

• În faţa riscurilor grave de infecţie, sindicatele şi lucrătorii au nevoie de sprijin atunci când 
retrag lucrătorii în faţa unui pericol grav sau iminent, aşa cum este garantat de dreptul 
prevăzut în multe sisteme juridice naţionale, precum şi Directiva referitoare la sănătate şi 
securitate UE din 1989.  

• Relansarea dialogului social sectorial din UE, în special în sectoare precum sănătatea şi 
asistenţa medicală, unde este esenţial să se abordeze aspecte precum formarea, 
securitatea şi sănătatea în muncă, să se asigure pregătirea pentru viitoarele pandemii şi să 
se abordeze punctele slabe structurale care au dus la un număr atât de mare de infectări şi 
decese în rândul personalului medical.  

• Comisia Europeană trebuie să aprecieze mai bine rolul negocierilor colective, al dialogului 
social sectorial la nivel naţional şi al UE. Drepturile de informare şi consultare şi-au 
demonstrat contribuţia şi Comisia trebuie să reconsidere refuzul de a pune în aplicare 
acordul guvernului central privind drepturile lucrătorilor la informare şi consultare în legătură 
cu restructurarea printr-un proiect de directivă pentru adoptare în Consiliu. 

• Guvernele, în strânsă consultare cu sindicatele, trebuie să elimine toate excluderile 
lucrătorilor din sectorul public de la standardele sociale minime ale UE, ca o recunoaştere 
concretă a rolului lor de nepreţuit în reacţia la COVID-19 şi prevenirea răspândirii acestuia. 

 
 
6. Noi moduri de lucru  

 
Răspunsurile la criza COVID-19 au inclus schimbări majore în acordurile de lucru, inclusiv 

în special o trecere masivă la telemuncă. Acest lucru a fost adesea efectuat cu un preaviz scurt, 
fără  a avea în vigoare procedurile corespunzătoare pentru a asigura sănătatea şi siguranţa la 
locul de muncă, precum şi echipamentul adecvat şi orice compensaţie relevantă. Aceasta a 
contribuit la menţinerea a mii de locuri de muncă şi a asigurat funcţionarea continuă a serviciilor 
publice, a contribuit la o reducere a deplasărilor la şi de la serviciu, precum şi a călătoriilor la şi 
de la şedinţe, contribuind la reducerea aglomeraţiei şi a poluării. Cu toate acestea, măsurile de 
urgenţă nu trebuie să devină o regulă şi sunt necesare procese adecvate de negociere pentru a 
asigura furnizarea adecvată de echipamente, instruire şi protocoale de sănătate şi siguranţă şi 
compensarea adecvată a costurilor, inclusiv scheme de asigurare pentru accidente de muncă în 
timpul muncii de la distanţă. 

 
Deşi telemunca poate oferi oportunităţi de îmbunătăţire a echilibrului dintre viaţa 

profesională şi cea privată, aceasta ar trebui introdusă pe baza unui acord cu sindicatele. 
Angajatorii pot face economii considerabile prin reducerea spaţiului de birouri, dar acest lucru nu 
ar trebui să fie în detrimentul sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor, în general, sau fără a se lua 
măsuri specifice pentru a aborda riscurile psiho-sociale şi nevoia de deconectare. Trecerea la 
telemuncă în momentul închiderii şcolilor ridică, de asemenea, întrebări cu privire la impactul 
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asupra femeilor, care în unele ţări europene reprezintă majoritatea forţei de muncă din sectorul 
public, cu o presiune crescută pentru a îmbina îngrijirea copiilor şi munca. Există, de asemenea, 
un risc crescut de violenţă domestică, atunci când cuplurile se confruntă cu perioade prelungite 
de blocare. Măsurile trebuie luate de autorităţile publice, dar sprijinul poate fi oferit şi prin 
acorduri negociate. Reorganizarea administraţiei publice trebuie să fie planificată în mod 
corespunzător pentru a explora noi modalităţi de lucru şi pentru a garanta o eficienţă 
îmbunătăţită şi un echilibru între viaţa profesională şi viaţa personală. 

 
Pentru mulţi lucrători din serviciile publice, răspunsul la COVID-19 a necesitat ore 

suplimentare, în special în cazul în care îmbolnăvirea colegilor şi carantinele au dus la absenţa 
de la muncă a mai multor angajaţi. Angajatorii din serviciile publice trebuie să negocieze cu 
sindicatele inovaţiile din organizarea muncii şi, în special, măsurile de soluţionare a problemelor 
apărute în timpul crizei, cum ar fi stresul crescut şi presiunea care decurg din anxietatea 
pandemică şi din izolarea socială. Lucrătorii nu trebuie să se confrunte cu epuizarea şi alte 
efecte negative asociate cu prezenţa online pentru perioade excesive de timp. Utilizarea muncii 
inteligente trebuie să devină unul dintre instrumentele pentru îmbunătăţirea echilibrului între 
viaţa profesională şi viaţa personală şi pentru garantarea dreptului la deconectare, securitatea 
datelor şi participarea sindicatelor. Schimbările radicale pe termen scurt, cum ar fi timpul de 
lucru redus, trebuie să ne determine să reflectăm la modul în care timpul de lucru este abordat 
pe termen lung şi a răspunsului la oricare alte crize în viitor. Ar trebui, de asemenea, să se 
evalueze impactul serviciilor publice online asupra accesului şi calităţii serviciilor furnizate 
cetăţenilor aflaţi într-o situaţie vulnerabilă. 

 
Puncte cheie 

 

• Să se negocieze inovaţia în organizarea muncii şi să se abordeze problemele legate de 
stresul şi presiunea crescute care decurg din anxietatea legată de pandemie şi izolarea 
socială şi să se exploreze potenţialul pentru dreptul la muncă de acasă şi alte moduri 
inteligente de lucru. 

• Orice schimbare pe termen lung în sensul implementării muncii de la distanţă sau a muncii 
inteligente trebuie să fie convenită pe baza negocierilor colective, care să includă şi dreptul 
la deconectare. 

• Criza a ridicat probleme legate de distribuirea timpului de lucru şi de aranjamentele de 
urgenţă referitoare la salarii şi condiţii care trebuie să facă obiectul negocierilor cu privire la 
schimbările potenţiale pe termen lung. 

 
 

7. Zona euro, Uniunea Europeană şi Europa în general - propuneri de resetare 
 
Criza COVID-19 a necesitat un răspuns eficient şi coordonat la nivel european, dar 

instituţiile UE nu au fost pe deplin la înălţimea provocării. Iniţiativele naţionale au precedat 
adesea acţiunile la nivelul UE, care a fost îngreunată de lipsa de unitate şi solidaritate între 
statele membre. Rolul cheie al UE în calitate de coordonator a fost, de asemenea, limitat de 
resurse şi lipsa de claritate a rolului său în politica de sănătate. Lipsa de cooperare şi opoziţia 
faţă de mutualizarea datoriilor viitoare prin orice formă de obligaţiuni euro riscă să lase daune de 
lungă durată, nu în ultimul rând în ţări precum Italia şi Spania, care s-au confruntat cu cele mai 
grave focare. Acest lucru riscă să provoace creşterea sentimentului anti-UE şi să permită 
extremei drepte să câştige teren. 

 
O coordonare îmbunătăţită trebuie extinsă la alte ţări europene şi la nivel global, cum ar fi 

prin OMS, care trebuie reformată cu finanţare publică sporită, mai degrabă decât privată, şi un 
control public mai bun. EPSU va participa la discuţiile la nivelul UE privind Uniunea Europeană a 
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Sănătăţii. În ceea ce priveşte acest lucru, în timp ce EPSU solicită Comisiei Europene să pună 
întrebări OMS cu privire la necesitatea unei îndrumări care să garanteze protecţia lucrătorilor, 
asigurându-se că lucrătorii din prima linie primesc echipamente de protecţie personală optime, 
de exemplu, aparatele de respirat, nu doar măşti de faţă. Recomandările OMS privind sănătatea 
publică şi măsurile sociale la locul de muncă au fost elaborate fără implicarea lucrătorilor, iar 
cele privind distanţarea socială, evaluarea riscurilor şi strategia de testare sunt inadecvate 
pentru a proteja viaţa şi bunăstarea lucrătorilor. 

 
În cadrul zonei euro, provocarea rămâne să impunem ideea că este necesară o acţiune 

radicală în mutualizarea datoriilor şi în rolul şi atribuţiile Băncii Centrale Europene, punând sub 
semnul întrebării modul în care ambele instituţii sunt conduse în termeni de responsabilitate 
democratică. 

Atacurile împotriva drepturilor sindicatelor şi ale lucrătorilor, sub acoperirea legislaţiei de 
urgenţă, subliniază importanţa aplicării standardelor OIM. Acest lucru ridică întrebarea cu privire 
la modul în care acestea pot fi puse în aplicare mai eficient în cadrul Uniunii Europene şi la rolul 
UE în reacţia la atacurile împotriva drepturilor fundamentale, inclusiv în ceea ce priveşte ţările 
candidate şi cele învecinate. 

Consiliul Europei ar putea juca, de asemenea, un rol în această privinţă, dar şi în lumina 
recomandărilor sale, care s-au dovedit utile în legătură cu refugiaţii sau serviciile penitenciare în 
cadrul politicilor UE mai largi. 

Ca răspuns la impactul pandemiei asupra migranţilor, refugiaţilor şi fluxurilor continue de 
oameni către Europa, reţeaua Eucare ar trebui consolidată şi ar trebui să se efectueze o 
anchetă cu privire la impactul COVID-19 asupra sănătăţii lucrătorilor migranţi şi a refugiaţilor, 
precum şi a condiţiilor lor de muncă şi de viaţă. O nouă politică europeană privind migraţia, 
inclusiv o modificare a regulilor de la Dublin, trebuie să rămână în centrul politicii sindicale 
europene pe această temă chiar şi în acest moment de criză. 

 
 

8. Comunicarea, lobby şi campaniile 
 
Acest document prezintă modificările majore din instituţii şi politici care vor fi necesare 

pentru a asigura un răspuns cuprinzător la criză. Provocarea va fi de a pune în aplicare o serie 
de iniţiative de comunicare, lobby şi campanie pentru a le promova. Printre aspectele cheie care 
trebuie luate în considerare se numără:   

Nevoia de mesaje clare şi elaborarea unei serii de lozinci / teme cheie, cum ar fi Lupta 
pentru un viitor pentru toţi, Oamenii şi planeta noastră înaintea profiturilor, Un nou acord verde şi 
social pentru viitor; 

Lupta împotriva revenirii la austeritate va fi esenţială şi valoroasă pentru revizuirea şi 
refolosirea studiilor anterioare care critică austeritatea. 

 
Aceasta va implica noi tactici şi metode în modul în care facem lobby cu guvernele şi 

instituţiile europene, învăţând din experienţa afiliaţilor cu diferite iniţiative, cum ar fi campanii 
foto, petiţii, întâlniri publice virtuale cu politicieni etc. Întrucât demonstraţiile majore vor fi probabil 
imposibile pentru o perioadă de timp, acţiunea comună va fi importantă, la fel şi acţiunea 
industrială coordonată şi alte iniţiative, inclusiv acţiunile în justiţie, care trebuie să fie prezente în 
special în cazul în care sindicatele se confruntă cu impunerea austerităţii, inclusiv cu  ameninţări 
de reducere sau îngheţare a salariilor şi în cazul în care se confruntă cu aceleaşi presiuni din 
partea instituţiilor internaţionale, indiferent că este vorba de UE, de Fondul Monetar Internaţional 
sau o nouă formă de troică. 

 
Acţiunea în coaliţii poate fi importantă pentru stimularea revendicărilor cheie, aşa cum a 

demonstrat experienţa cu diferitele iniţiative din domeniul comerţului, al achiziţiilor publice, 



EPSU ‒ POLITICI DE RECUPERARE ŞI DE SCHIMBARE CA RE REACŢIE LA PANDEMIE 

 

 15 

dreptul la apă şi dreptul la energie. Există o serie de organisme, cum ar fi cele care militează 
împotriva sărăciei, pentru justiţia fiscală, acordul ecologic şi alte probleme, în care cooperarea 
va spori capacitatea de campanie şi de lobby a EPSU. 

 
Există posibilitatea de a profita de sprijinul exprimat pentru lucrătorii din serviciile publice 

şi, de exemplu, de a crea o formă de memorial durabil, cum ar fi transformarea zilei de 23.06 
(ziua lucrătorilor din serviciul public global) într-o zi europeană anuală a rememorării sacrificiilor 
şi dedicării tuturor lucrătorilor din serviciile publice; să cerem să existe o sărbătoare publică 
europeană / globală şi să o folosim ca zi de acţiune anuală pentru drepturile lucrătorilor din 
serviciile publice şi pentru servicii publice de calitate. 

 


