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 Европска Комисија припремила је нов концепт за помоћ земљама чланицама и
привредама земаља Уније чији опстанак је угрожен настанком пандемије корона вируса,
у виду инцијативе по имену "Суре", који подразумева скраћивање радног времена.

  

"Она ће помоћи најугроженијим земљама, а пре свега Италији и Шпанији, који трпе
најјачи удар пандемије, да помогну својим грађанима и компанијама да преброде кризу",
изјавила је тим поводом председница Европске Комисије Урсула Фон Дер Лајен.

  

"Срца су нам сломљена због смрти хиљада људи које је убио коронавирус. Први и
најтежи ударац претрпеле су Италија и Шпанија и тугујемо због њих. Наш свакодневни
живот се драстично променио. Милиони људи не могу да иду на посао, али и даље
морају да купују намирнице и плаћају рачуне. А новац стиже од компанија које не
зарађују", рекла је тим поводом.

  

Она је објаснила да идеја иза „Суре“ инцијативе једноставна и предвиђа увођење
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"скраћеног радног времена уз подршку државе".

  

"Уколико нема поруџбина и компаније остану без посла због привремене кризе каква је
корона, не би требало да отпуштају раднике. Требало би да наставе да их запошљавају,
чак и ако имају мање посла. То слободно време радници могу да искористе да науче
нове вештине, од чега користи могу да имају и они, али и компанија за коју раде,“
објашњава Фон Дер Лајен.

  

Према њеним речима, на тај начин ће људи моћи да спрече настајање „рупе у џепу“
током кризе и моћи ће да наставе да плаћају рачуне или купе оно што им је потребно.  

  

Захваљујући програму "Суре", већи број људи ће моћи да задржи посао током кризе
изазване корона вирусом,“ каже Урсула Фон Дер Лајен.

  

Ти радници вратиће се својим редовним пословима и пуном радном времену након кризе,
када захтеви тржишта буду поново успостављени и натруџбине почну да пристижу,
сматра она.   Ипак, наводи, тај приступ неће имати позитивне ефекте само на раднике,
већ на целокупну економију.  

  

"То је неопходно како би смо без одлагања могли поново да покренемо економски мотор
Европе", рекла је Фон Дер Лајен и додала да ће Европска комисија ове недеље
предложити нови иструмент за подршку пословима са скраћеним радним временом.

  

"То ће помоћи земљама које су највише погођене, а примену тог инструмента ће
гарантовати државе чланице. То је пример Европске солидарности. То је за Италију,
Шпанију и друге земље. То је због будућности Европе", нагласила је председница
Европске Комисије.

  

Она је додала да је Европа научила лекције из економске кризе 2008. године и да су
државе које су примениле „Суре“ инструмент помогле милионима људи да задрже посао,
а компанијама за које су радили да преброде кризу.
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"Ублажио је ефекте рецесије, омогућио људима да задрже послове, а компанијама да се
верате на тржиште са новом енергијом", објаснила је она.
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