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Către,
Guvernul României,
În atenția domnului Prim-Ministru Victor Orban

Ref: Solicitare sprijin pentru aprobarea instituirii unui instrument european, ca măsură de sprijin
pentru a atenua riscul de șomaj în caz de urgență (SURE)

Stimate domnule Prim-ministru,
BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL (BNS), alături de celelalte centrale sindicale europene,
reunite sub egida Confederației Europene a Sindicatelor, vă solicită să susțineți instrumentul
european SURE (Comisia Europeană a aprobat deja „Propunerea de Regulament al Consiliului
privind instituirea unui instrument european pentru sprijin temporar menit să atenueze riscurile de
șomaj în caz de urgență (SURE) în urma pandemiei COVID-19”. Această schemă este menită să
sprijine programele de șomaj tehnic și măsurile similare, pentru a ajuta statele membre să protejeze
locurile de muncă, angajații și persoanele care desfășoară o activitate independentă, împotriva
riscului de concediere și de pierdere a veniturilor.
Acest instrument urmează să fie finanțat direct de către Comisia Europeană, prin emiterea
de obligațiuni triplu-A ale UE, se intenționează astfel mobilizarea unor resurse ce vor ajunge până
la 100 de miliarde de euro (statele membre vor depune in acest sens garantii pro quota de până la
25 miliarde euro). Resursele astfel mobilizate vor fi utilizate pentru a oferi asistență financiară
suplimentară statelor membre care au în implementare aranjamente temporare pentru reducerea
timpului de lucru /compensarea veniturilor sau care intenționează să le introducă.
Scopul acestei inițiative este acela de a menține șomajul structural la un nivel cât mai
redus posibil, prin sprijinirea lucrătorilor pentru a-și păstra locurile de muncă, precum și
a companiilor pentru a supraviețui în timpul crizei. Acest demers este și rezultatul presiunii
exercitate de partnerii sociali asupra Comisiei Europene și statelor membre, în special în ultimele
zile, în urma informațiilor foarte alarmante cu privire la creșterea șomajului și a pierderilor de
venituri înregistrate de lucrătorii din întreaga Europă.
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Această Inițiativă introduce un instrument temporar de datorie comună, creat în baza
articolului 122 din Tratat și se bazează pe un instrument folosit în criza financiară precedentă,
pentru Mecanismul European de stabilitate financiară (MESF). Un astfel de instrument a fost creat
în 2010, fiind unul utilizat la nivel comunitar și nu interguvernamental, aplicabil tuturor statelor
membre și fără condiționalități macroeconomice.
În acest sens, SURE, în măsura în care acesta va fi aprobat de Consiliu, va fi finanțat prin
obligațiuni emise la nivelul UE, de o instituție a UE și poate constitui un prim pas către un
instrument de datorie comună, structural și totodată mai general.
După aprobarea regulamentului, Comisia va emite un set de orientări către statele membre
cu privire la modul în care va fi aplicat instrumentul. În acest sens partenerii sociali europeni și
naționali au solicitat Comisiei Europene să se asigure că:
-

Toate statele membre vor pune în aplicare aranjamente de reducere a timpului de lucru sau
măsuri similare, pentru a sprijini pierderea de venituri a lucrătorilor în această perioadă;
Aceste măsuri vor fi accesibile pentru toți lucrătorii, indiferent de sector sau de tipul
companiei;
Plățile se vor face către angajatori, pentru a evita astfel concedierile;
Partenerii sociali vor fi implicați pe deplin în proiectarea și implementarea sistemelor, la
nivel național, sectorial și de companie.

În cadrul discuțiilor purtate la nivel european, partenerii sociali au solicitat Comisiei un
angajament cu privire la continuarea demersurilor pentru construcția unui sistem european de
reasigurare a șomajului, un sistem permanent foarte necesar pentru a proteja lucrătorii din Europa
de viitoarele crize, SURE fiind doar o inițiativă ce va fi utilizată pentru criza apărută în această
perioadă.
În conformitate cu regulile europene, miniștri de finanțe din statele membre vor analiza în
ședința din 7 aprilie Regulamentul de instituire a SURE, acesta urmând să fie supus aprobării
Consiliului European în 9 aprilie a.c.. În cazul în care Regulamentul va fi aprobat, Comisia și
statele membre vor trebui să operaționalizeze acest mecanism în câteva săptămâni.
Pentru aprobarea acestui Regulament, conform articolului 122 din Tratat, este nevoie de o
majoritate calificată, nu unanimitate, ceea ce facilitează aprobarea. În plus, din informațiile
deținute de partenerii sociali europeni, Ppreședinta Comisiei, Dna von der Leyen a reușit să obțină
un consens major pentru aprobarea acestei inițiative. Cu toate acestea, este important ca toate
statele membre să contribuie la adoptarea și punerea în aplicare a schemei SURE.
Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm Domnule Prim Ministru să efectuați
demersurile necesare astfel încât România să susțină aprobarea Regulamentului de instituire a
schemei SURE și totodată să pregătească cât mai urgent posibil îndeplinirea condițiilor pentru
accesarea acestui instrument.
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Ați fost deschis până acum dialogului cu partenerii sociali și dorim cu adevărat să vă
mulțumim pentru acest lucru. Acum este timpul să atenuăm șocul generat de criză asupra
economiei României și a UE, astfel încât după finalizarea crizei sanitare să fim pregătiți să
repornim economia.
Este esențial ca în această perioadă să menținem locurile de muncă și funcționarea
întreprinderilor, inițiativa SURE este răspunsul Comisiei în acest sens. Aplicarea acestei scheme
le permite lucrătorilor să își plătească în continuare chiria, facturile și produsele alimentare și
contribuie la asigurarea stabilității atât de necesare în economie. Împrumuturile, bazate pe garanții
furnizate de statele membre, vor fi direcționate acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele și toate
statele membre vor putea să recurgă la acest instrument, deosebit de important în special pentru
statele membre cel mai grav afectate.
Este foarte important ca această schemă de sprijin să fie operaționalizată cât mai urgent
posibil, tocmai de aceea vă rugăm să vă asigurați că reprezentanții României votează favorabil
pentru introducerea acestui Regulament, iar statul român va pune la dispoziție garanțiile necesare,
pentru ca SURE – acest instrument foarte important pentru lucrătorii din Europa – să devină rapid
operativ în România.
Sperăm de asemenea să lucrăm împreună, toți actorii sociali, pentru a ne asigura că
măsurile sunt puse în aplicare într-un mod care să promoveze dialogul social și să asigure o
protecție sporită pentru lucrători.
Vă rămânem la dispoziție pentru orice clarificare necesară.

Cu desosebită considerație,
Dumitru COSTIN
Președinte
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