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POLITICA SOCIALĂ ȘI DE OCUPARE A
FORȚEI DE MUNCĂ: PRINCIPII GENERALE

Dimensiunea socială a integrării europene a fost dezvoltată considerabil de-a lungul anilor.
Aceasta reprezintă un aspect esențial al Strategiei Europa 2020, care are drept scop asigurarea
unei „creșteri favorabile incluziunii”, caracterizate prin niveluri ridicate de ocupare a forței
de muncă și prin reducerea numărului persoanelor aflate în situație de sărăcie sau expuse
riscului de excluziune socială.

TEMEI JURIDIC

Articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolele 9, 10, 19, 45-48, 145-150
și 151-161 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

OBIECTIVE

Promovarea ocupării forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, o protecție
socială adecvată, un dialog între conducere și personal, dezvoltarea resurselor umane în
vederea menținerii unei rate ridicate a ocupării forței de muncă și combaterea excluziunii sunt
obiectivele-cheie ale UE și ale statelor sale membre în domeniul social și de ocupare a forței de
muncă, astfel cum se descrie la articolul 151 din TFUE.

REALIZĂRI

A. De la Tratatul de la Roma la Tratatul de la Maastricht
Pentru a le permite lucrătorilor și familiilor acestora să beneficieze pe deplin de dreptul la libera
circulație și să caute un loc de muncă pretutindeni pe piața comună, Tratatul de la Roma a
prevăzut coordonarea sistemelor de securitate socială ale statelor membre. Tratatul de la Roma a
consacrat principiul egalității de remunerare între bărbați și femei, a cărui aplicabilitate directă a
fost recunoscută de Curtea de Justiție, și a prevăzut instituirea Fondului social european (5.10.2).
Preocupările legate de dezechilibrele structurale și de creșterea inegală au condus ulterior la o
politică socială mai proactivă în Europa. În 1974, Consiliul a adoptat primul Program de acțiune
socială.
Actul Unic European (AUE) a introdus prevederi referitoare la armonizarea condițiilor de
sănătate și siguranță la locul de muncă. Hotărând cu majoritate calificată în cooperare cu
Parlamentul, Consiliul a adoptat o serie de directive de stabilire a cerințelor minime în acest
domeniu. AUE a introdus, de asemenea, posibilitatea negocierii de acorduri colective între
partenerii sociali la nivel european și a instituit o politică comunitară de coeziune economică
și socială.
ajuns la un consens cu privire la necesitatea de a acorda o atenție sporită aspectelor sociale legate
de finalizarea pieței interne. După lungi dezbateri, șefii de stat și de guvern din 11 state membre,
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fără participarea Regatului Unit, au adoptat la Summitul de la Strasbourg din decembrie 1989
Carta comunitară privind drepturile sociale fundamentale ale lucrătorilor (Carta socială).
Odată cu semnarea Tratatului de la Maastricht, promovarea unui nivel înalt de ocupare a
forței de muncă și de protecție socială a fost introdusă oficial drept una dintre sarcinile atribuite
Comunității Europene (CE). Cu toate acestea, întrucât nu au fost în măsură să ajungă la un
acord în unanimitate pe parcursul conferinței interguvernamentale, 11 state membre au hotărât
să avanseze prin încheierea unui Acord privind politica socială, scutind astfel Regatul Unit de
la participare (Protocolul nr. 14 la tratat).
B. De la Tratatul de la Amsterdam la Tratatul de la Lisabona
În cele din urmă, situația neplăcută creată prin autoexcluderea voluntară a Regatului Unit a
fost depășită prin semnarea Tratatului de la Amsterdam, atunci când toate statele membre,
inclusiv Regatul Unit (în urma unei alternanțe la guvernare), au fost de acord cu privire la
integrarea Acordului privind politica socială în textul Tratatului CE, cu anumite modificări
minore (articolele 151-161 din TFUE). La articolul 153, cooperarea a fost înlocuită cu procedura
de codecizie, care a fost extinsă, de asemenea, la dispozițiile privind Fondul social european
(5.10.2), libera circulație a lucrătorilor și securitatea socială pentru lucrătorii migranți din
Comunitate (5.10.4). Articolul 19, în noua sa versiune, a acordat CE posibilitatea de a adopta
măsurile „necesare în vederea combaterii oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine
etnică, pe religie sau convingeri, pe handicap, vârstă sau orientare sexuală”. Pe baza acestui text,
au fost adoptate în termen scurt două directive: Directiva 2000/43/CE de punere în aplicare a
principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică și
Directiva 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea
ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă.
De asemenea, Tratatul de la Amsterdam a inclus și promovarea unui nivel înalt al ocupării
forței de muncă pe lista obiectivelor UE și a încredințat CE responsabilitatea de a veni în
sprijinul și în completarea activităților statelor membre din acest domeniu, cu scopul de a
încuraja cooperarea dintre acestea și de a dezvolta o „strategie coordonată”, și anume Strategia
europeană pentru ocuparea forței de muncă (SEOFM) (articolele 145-150 din Tratatul TFUE),
care are la bază o metodă deschisă de coordonare (MDC) (5.10.3).
Cu ocazia lansării Strategiei de la Lisabona din martie 2000, menită să transforme UE în cea
mai competitivă economie la nivel mondial, șefii de stat au recunoscut, de asemenea, că creșterea
economică nu este în sine suficientă în lupta împotriva sărăciei sau a pericolului de excludere
socială. MDC avea să fie extinsă ulterior, înglobând pensiile, sănătatea și îngrijirile pe termen
lung în cadrul așa-numitei „MDC sociale”.
În 2000, în cadrul Summitului de la Nisa, a avut loc adoptarea Cartei drepturilor fundamentale
a UE, elaborate de o convenție specială. A fost creat un comitet de protecție socială pentru a
promova cooperarea în materie de politici de protecție socială între statele membre și cu Comisia
(Articolul 160 TFUE), dar au fost respinse toate propunerile de extindere a sferei de aplicare
a procedurii de codecizie.
În optica revizuirii intermediare a Strategiei de la Lisabona din 2005, liniile directoare pentru
ocuparea forței de muncă, adoptate în cadrul SEOFM, au fost incluse în Orientările integrate
pentru creștere și ocuparea forței de muncă, iar procesul de reformă de la Lisabona a fost
sincronizat cu MDC socială pe baza unor cicluri de trei ani.
În 2005, a fost adoptată o nouă Agendă socială pentru perioada 2006-2010, pentru a însoți
relansarea Strategiei de la Lisabona. La nivelul UE , pentru perioada 2007-2013, a fost creat,
pentru susținerea punerii în aplicare a obiectivelor UE din domeniul social (5.10.9) un program
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pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială numit „Progress”. În 2007, a fost creat un
Fond european de ajustare la globalizare (FEAG), cu scopul de a oferi sprijin lucrătorilor care
și-au pierdut locul de muncă din cauza schimbărilor intervenite în structura comerțului mondial
(5.10.2).
La 13 decembrie 2007, a fost semnat Tratatul de la Lisabona, care a permis noi progrese
în consolidarea dimensiunii sociale a integrării europene. Tratatul privind Uniunea Europeană
evidențiază în prezent obiectivele sociale ale UE, printre care ocuparea integrală a forței de
muncă și solidaritatea dintre generații (articolul 3). Articolul 6 recunoaște Carta drepturilor
fundamentale ca având același caracter obligatoriu ca tratatele. Carta însăși recunoaște așa-
numitele „drepturi legate de solidaritate”, precum dreptul lucrătorilor la informare și
consultare, precum și drepturile la negocieri colective, la condiții de muncă echitabile și corecte
și dreptul la securitate socială și asistență socială. În Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene a fost introdusă o clauză socială orizontală, care afirmă următoarele: „În definirea
și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind
promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale
corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat
de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane” (articolul 9).
C. Evoluții înregistrate după Tratatul de la Lisabona
În iulie 2008, Comisia Europeană a publicat o Agendă socială reînnoită, intitulată „Oportunități,
acces și solidaritate în Europa secolului 21”, în semn de răspuns la creșterea șomajului
provocată de criza financiară și economică. Au fost introduse măsuri menite să crească
impactul instrumentelor financiare existente (FSE și FEAG). În plus, în 2010, a fost instituit
un nou instrument european de microfinanțare, prin intermediul căruia se acordă microcredite
întreprinderilor mici și persoanelor fără loc de muncă dornice să creeze sau să-și dezvolte propria
întreprindere.
Creșterea bazată pe incluziune (care încurajează o economie cu un grad ridicat de ocupare a
forței de muncă ce conduce la coeziune socială și teritorială) este unul dintre domeniile prioritare
ale Strategiei Europa 2020, succesoarea Strategiei de la Lisabona. Noul program strategic al
UE menționează pentru prima dată un obiectiv precis pentru pilonul său „social” (obiectivul de
reducere cu 20 de milioane a numărului persoanelor expuse la riscul de sărăcie până în 2020),
împreună cu un angajament reînnoit în favoarea unui obiectiv ambițios în domeniul ocupării
forței de muncă (o rată de ocupare a forței de muncă de 75% în ceea ce privește persoanele cu
vârste cuprinse între 20 și 64 de ani). Dintre cele șapte inițiative emblematice selectate pentru
a contribui la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020, trei se încadrează în domeniul
ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale: Agenda pentru noi competențe și locuri de
muncă, care vizează restructurarea politicilor de flexisecuritate pentru a îmbunătăți funcționarea
pieței muncii, a ajuta individul să capete competențele care se vor cere în viitor și a îmbunătăți
calitatea locurilor de muncă și condițiile de lucru, Tineretul în mișcare, care contribuie la
îmbunătățirea educației și a formării, ajută tinerii să studieze în străinătate și facilitează găsirea
unui loc de muncă și Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale,
care contribuie la difuzarea celor mai bune practici și pune la dispoziție finanțări pentru a
susține incluziunea socială și a combate discriminarea (a se vedea fișa tehnică 5.10.9). Începând
din 2010, obiectivele emblematice ale Strategiei Europa 2020 legate de ocuparea forței de
muncă și cele sociale au servit drept referință pentru evaluarea comparativă a SEOFM. Aceasta
a fost integrată în contextul semestrului european, care este un instrument procedural menit
să amelioreze coerența cronologică a coordonării politicilor UE în materie macroeconomică,
fiscală, de ocupare a forței de muncă, precum și a politicilor sociale, pe baza unor cicluri anuale
recurente. În urma creșterii nivelurilor de sărăcie, în 2014 a fost înființat Fondul de ajutor
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european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). Acesta asigură alimente și asistență
materială de bază, și activități de incluziune socială.
În aprilie 2017, într-o încercare de a face progrese către o uniune economică și monetară mai
echitabilă, Comisia a prezentat, după ce a stabilit că o Europă socială este una dintre principalele
priorități pentru Comisia Juncker, o comunicare privind Pilonul european al drepturilor
sociale (PEDS). Pilonul stabilește 20 de principii și drepturi-cheie pentru susținerea piețelor
muncii și sistemelor de bunăstare echitabile și funcționale, grupate în trei categorii: (i) șanse și
acces egal la piața muncii, (ii) condiții de lucru echitabile și (iii) acces la protecție și incluziune
socială. Pilonul social este însoțit de un „tablou de bord social” pentru monitorizarea
progreselor realizate (5.10.9).

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Cu toate că rolul său a fost, o vreme îndelungată, unul pur consultativ și de supraveghere,
Parlamentul a fost mereu activ în dezvoltarea măsurilor UE din domeniul ocupării forței de
muncă și al politicii sociale, în vederea consolidării capacității UE de combatere a șomajului
și cu scopul de a îmbunătăți condițiile de muncă și de viață pentru toți. Încă din primele etape
ale integrării europene, Parlamentul a făcut în repetate rânduri apel la o politică mai activă în
domeniul social , care să reflecte importanța tot mai mare a Uniunii în domeniul economic,
și a sprijinit diferitele propuneri ale Comisiei din acest domeniu. Parlamentul a fost implicat
mai mult în pregătirea Tratatului de la Amsterdam decât cu ocazia precedentelor revizuiri ale
tratatelor, iar unele inovații importante reflectă recomandările sale, precum integrarea Acordului
social și inserarea unui capitol privind ocuparea forței de muncă.
Odată cu Strategia de la Lisabona, Parlamentul a insistat asupra rolului care ar trebui să revină
ocupării forței de muncă și considerentelor sociale în elaborarea de strategii de creștere care
să fie puse în aplicare la nivelul UE și la nivel național. Parlamentul a reamintit faptul că un
nivel înalt de protecție socială este esențial pentru Strategia de la Lisabona, considerând că
este inacceptabil ca populația să fie nevoită să trăiască sub nivelul de sărăcie și într-o situație
de excluziune socială. Parlamentul consideră, de asemenea, că Strategia de la Lisabona nu
a prevăzut obiective suficient de obligatorii în sfera socială și a invitat statele membre să
monitorizeze îndeaproape impactul ocupațional și social al reformelor puse în aplicare în cadrul
Strategiei Europa 2020. În aceeași ordine de idei, unul dintre mesajele transmise de Parlament
cu ocazia dezbaterilor pe tema crizei economice a fost un apel ferm în favoarea unui angajament
asumat de UE cu privire la menținerea modelelor sociale europene și a unei Europe sociale
puternice.
Întrucât monitorizarea și punerea în aplicare a obiectivelor emblematice ale Strategiei Europa
2020 fac parte din procesul semestrului european, Parlamentul a insistat în repetate rânduri ca
obiectivele legate de ocuparea forței de muncă și cele sociale să fie integrate într-un mod mai
eficient în cadrul semestrului european, între altele prin instituirea obligativității indicatorilor
sociali și prin includerea sărăciei copiilor și a muncii decente în cadrul indicatorilor, de exemplu.
De asemenea, Parlamentul consideră profund regretabil rolul restrâns care îi este încredințat
în cadrul semestrului european și a solicitat un acord interinstituțional care să-i permită să se
implice mai mult în acest proces.
În ultimul rând, Parlamentul a criticat aspru măsuri cum ar fi programele de ajustare economică,
întreprinse în afara cadrului supranațional. În martie 2014, Parlamentul a afirmat că doar
instituțiile cu adevărat răspunzătoare în mod democratic ar trebui să coordoneze procesul politic
de elaborare și de aplicare a programelor de ajustare pentru țările care se confruntă cu dificultăți
financiare acute.
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De asemenea, Parlamentul și-a confirmat atașamentul față de valorile sociale prin deciziile
luate cu privire la utilizarea resurselor financiare de la bugetul UE. Mai recent, Parlamentul a
reușit să se asigure că Fondul social european (FSE), care reprezintă principalul instrument de
care dispune Europa pentru combaterea șomajului și a excluziunii sociale, constituie 23,1% din
totalul finanțărilor acordate de UE pentru coeziune și că 20% din fondurile alocate fiecărui stat
membru de la FSE vor fi alocate în mod obligatoriu cheltuielilor aferente incluziunii sociale.
În Rezoluția sa din 25 februarie 2016 referitoare la semestrul european pentru coordonarea
politicilor economice, Parlamentul a solicitat Comisiei și statelor membre să ia măsuri menite să
stimuleze convergența socială în Uniune. De asemenea, acesta a invitat Comisia să definească
și să cuantifice conceptul său de echitate socială. Un apel similar a fost lansat încă o dată în
rezoluția Parlamentului din 15 februarie 2017.
La 19 ianuarie 2017, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la un pilon european al
drepturilor sociale.. Salutând pe deplin inițiativa Comisiei în acest domeniu, în rezoluție s-
a subliniat rolul important al aplicării unui set de bază de drepturi pentru toți, iar partenerii
sociali și Comisia au fost invitați să colaboreze pentru a prezenta o propunere de directivă-
cadru privind condițiile de muncă decente.
Susanne Kraatz
06/2017
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