
PLANUL DE ACȚIUNE AL SOCIALISTS AND DEMOCRATS 
GROUP IN THE EUROPEAN PARLIAMENT PENTRU LUPTA 

ÎMPOTRIVA PANDEMIEI CU COVID-19
25 DE PROPUNERI PENTRU A DEPĂȘI CRIZA

ACȚIUNE URGENTĂ

1.  Investiții la nivelul Uniunii Europene în cercetare și o comunicare eficientă a datelor pentru un  
tratament eficient și un potențial vaccin împotriva COVID-19, care trebuie să fie accesibil tuturor.

2.  Înmagazinarea la nivelul Uniunii a echipamentelor medicale necesare, precum și a materialelor și 
proviziilor, furnizarea kit-urilor de testare pentru regiunile care sunt foarte afectate, procurarea colectivă 
eficientă și flexibilă a proviziilor medicale, împuternicirea agențiilor de sănătate publică (ECDC, EMA) prin 
mobilizarea tuturor instrumentelor de sănătate publică disponibile la nivel european;

3.  Crearea imediată a Coronaobligațiunilor garantate printr-un program de achiziție al Băncii  
Centrale Europene.

4.  Activarea Mecanismului European de Stabilitate (MES) cu o linie de creditare specifică pentru a 
evita spread-ul ratelor dobânzilor la obligațiunile de stat, fără măsuri suplimentare de condiționalitate.

5.  Lansarea unei scheme europene temporare de venit minim pentru a proteja toate tipurile de  
muncitori, liber-profesioniști și întreprinderi mici, incluzând în mod special muncitorii și liber-profesioniștii 
angajați în form precare de muncă și familiile cu venituri mici.

6.  O garantare a împrumuturilor pentru proprietarii primei locuințe pentru a preveni neachitarea 
creditelor ipotecare, precum și o schemă specifică pentru protejarea chiriașilor în fața riscului de evacuare 
în cazul unui șoc economic survenit în timpul crizei.

7.  Asigurarea continuă a aprovizionării și distribuirii de bunuri esențiale și de echipamente medicale 
și de protecție vitale în interiorul Pieței Unice;

8.  Acordarea permisiunii pentru a fi asigurată flexibilitate completă prin cadrul de Ajutor de Stat, 
incluzând activarea Art. 107(3) pentru „a remedia tulburări serioase” și implementarea noii propuneri a 
Comisiei pentru Cadrul Temporar pentru oricât timp va fi nevoie în timpul perioadei de recuperare.

9.  Asigurarea aprovizionării cu mâncare din agricultură, pescării și întreprinderi alimentare pe durata 
și după imediata criză de sănătate, protejând producția lor continuă și transportul fără bariere în interiorul 
Pieței Unice.

10.  O coordonare și o împărtășire de informații mai bună între Statele Membre cu privire la închiderea 
granițelor și la restricții, inclusiv privitor la căile de trecere pentru protejarea lanțului de aprovizionare.

11.  Lansarea Schemei de Reasigurare a Alocațiilor de Șomaj și a unei Garantări de Angajare  
temporare la nivel european pentru a se adresa posibilului șomaj masiv, în funcție de viteza recuperării.  
Aceste propuneri are trebui să fie ghidate de o strategie europeană amplă de recuperare socială, atât la 
nivelul UE, cât și la nivel național, în dialog atent cu partenerii sociali, protejând drepturile muncitorilor și 
asigurând bunăstare pentru toți.

12.  Lansarea unei Strategii complete Anti-Sărăcie și întărirea sistemelor de protecție socială.  
Recuperarea Socială Europeană ar trebui să se concentreze pe cei mai vulnerabili, incluzând aici copii și 
gospodăriile monoparentale.



13.   Traversarea clivajului digital și investirea în accesul de calitate la internet, în mod special pentru 
a susține școlarizarea și educația online în zonele mai puțin accesibile, împreună cu oferirea de facilități 
fiscale indivizilor și familiilor pentru a cumpăra computere și tablete.

14.   Luarea de măsuri preventive pentru refugiați și solicitanții de azil care se află în puncte fierbinți și 
centre de detenție.

15.   Comisia și statele membre ar trebui să includă toate țările Vest-Balcanice în platformele și  
mecanismele UE de luptă împotriva COVID-19.

16.   Uniunea Europeană trebuie să arate solidaritate internațională. Un Fond de Răspuns Solidar în 
fața COVID-19 a fost lansat de OMS. Este bine venită mobilizarea unei sume de 25 de milioane de euro din 
Fondul European de Dezvoltare care urmează a fi canalizată prin intermediul OMS.

17.  Investiții și consolidarea sistemelor publice de sănătate în Europa, de la încurajarea statelor 
membre să consolideze angajarea de personal medical care să beneficieze de resurse suficiente, la salarii 
și echipament medical și până la sistemele naționale de sănătate.

18.  Suficiente resurse UE printr-un Cadru Multi-Anual de Finanțare ambițios pentru 2012-2027. Este 
de la sine înțeles că alocarea a 1,3% din VNB propus de Parlamentul European nu va fi suficientă pentru 
recuperarea din această criză, având în vedere circumstanțele actuale.

19.  Completarea acțiunii imediate a MES și a BCE prin crearea unei Trezorerii Europene, împuternicită 
să emită euro-obligațiuni într-o manieră stabilă. Este nevoie să susținem eforturile continue ale Statelor 
Membre de a întări și stabiliza recuperarea economică și socială și să oferim sprijin financiar pentru a  
urmări dezvoltarea durabilă pe termen lung a UE și Pactul Ecologic European.

20.  Reformarea regulilor fiscale europene pentru a impune capacitatea lor contra-ciclică și a le  
transforma în imbolduri pentru nevoile semnificative de investiții publice care se nasc din Pactul Ecologic 
European. Scopul final este să asigurăm durabilitatea de mediu, economică și socială și împărțirea egală 
a greutăților și beneficiilor tranziției.

21.  Revizuirea și Extinderea Propriilor Resurse ale UE (art. 311 al Tratatului), cu scopul reducerii  
contribuțiilor din VNB ale statelor membre și a creșterii cuantumului de venituri noi, necesare  
implementării noilor priorități și agendei de politici europene.

22.  O nouă Analiză Anuală a Creșterii Durabile pentru a reîncadra actualul Semestru European în 
contexte economice și sociale care sunt fundamental schimbate de la lansarea acestuia în noiembrie 
2019. Ar trebui folosită drept pârghie pentru a atinge Scopurile de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

23.  O nouă Politică Industrială Europeană pentru a o face nu doar mai competitivă, dar și mai  
rezistentă în fața șocurilor globale și o prioritate pentru sectoarele strategice. Aceasta ar trebui să conducă, 
de asemenea, la o producție europeană sporită de medicamente și ingrediente farmaceutice, dispozitive 
medicale, echipament și materiale. Participarea publică sau chiar naționalizarea corporațiilor strategice și 
relevante pentru sistem trebuie să fie o ultimă opțiune dacă grupurile industriale și corporațiile din acele 
sectoare nu pot supraviețui în alt mod crizei. Noul Fond pentru o Tranziție Justă ar trebui mobilizat în acest 
sens, iar amploarea sa ar trebui să poată permite susținerea pentru dezvoltarea activității industriale în 
zona de produse și echipamente medicale.

24.  O Politică Regională și de Coeziune robustă și bine finanțată ca o unealtă vitală pentru a susține 
recuperarea economică și socială coezivă la nivelul întregii Uniuni. Aceasta ar trebui însoțită de o  
simplificare a procedurii de accesare a fondurilor.

25.  Consolidarea rezistenței Europei prin a învăța toate lecțiile din criza contemporană în ceea ce 
privește pregătirea insuficientă pentru cazurile de urgență și capacitățile de răspuns în caz de urgență în 
domeniul sănătății, al economiei și cel social. Comisia Europeană ar trebui să trimită o propunere pentru 
o strategie de rezistență europeană ambițioasă și de largă întindere către Parlament și Consiliu în viitorul 
apropiat, ținând cont și de impactul urgenței climatice.

ACȚIUNE PE TERMEN MEDIU

ACȚIUNE PE TERMEN LUNG


