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POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Otvaranje većeg broja boljih radnih mjesta jedan je od glavnih ciljeva strategije Europa
2020. Europska strategija zapošljavanja, sa svojim smjernicama za zapošljavanje i pratećim
programima kao što su Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), izrađena je
s ciljem ostvarivanja rasta, mobilnosti radne snage i socijalnog napretka i otvaranja radnih
mjesta.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3. stavak 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članci 8. do 10., 145. do 150., 156. do
159. i 162. do 164. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

CILJEVI

Važna načela, ciljevi i aktivnosti navedeni u Ugovoru obuhvaćaju promicanje visokog stupnja
zaposlenosti razvijanjem koordinirane strategije, posebno u pogledu stvaranja stručne, obučene
i prilagodljive radne snage te tržišta rada koja mogu reagirati na ekonomske promjene. Prema
horizontalnoj klauzuli iz članka 9. UFEU-a, pri definiranju i provedbi politika i aktivnosti Unije
mora se uzeti u obzir cilj postizanja visokog stupnja zaposlenosti.

POSTIGNUĆA

A. Rane faze (od 1950-ih do 1990-ih)
Radnici su već 1950-ih godina dobivali pomoć za prilagodbu u okviru Europske zajednice za
ugljen i čelik (EZUČ). Pomoć se dodjeljivala radnicima u proizvodnji ugljena i čelika čija su
radna mjesta bila u opasnosti zbog restrukturiranja industrije. Europski socijalni fond (ESF)
(5.10.2.) osnovan početkom 1960-ih bio je glavno oružje u borbi protiv nezaposlenosti.
Tijekom 1980-ih i početkom 1990-ih, akcijski programi za zapošljavanje bili su usmjereni na
posebne ciljne skupine, a uspostavljeno je i više sustava za praćenje i dokumentiranje stanja.
Kako bi se potaknulo slobodno kretanje radnika te im se pomoglo u pronalasku posla u
nekoj drugoj državi članici, 1992. bivši sustav SEDOC poboljšan je i preimenovan u EURES
(Europska služba za zapošljavanje). EURES je mreža za suradnju između Komisije, javnih
službi za zapošljavanje država članica Europskog gospodarskog prostora (uz Švicarsku) i drugih
partnerskih organizacija.
B. Prema sveobuhvatnijoj politici zapošljavanja
1. Bijela knjiga o rastu, konkurentnosti i zapošljavanju (1993.)
S obzirom na visoku nezaposlenost u većini država EU-a, Bijelom je knjigom pokrenuta
rasprava o europskoj gospodarskoj strategiji i strategiji zapošljavanja tako što je pitanje
zapošljavanja prvi put postalo prioritet programa Europske unije.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hr/FTU_5.10.2.pdf


Kratki vodič o Europskoj uniji - 2017 2

2. Doprinos Ugovora iz Amsterdama (1997.)
Nova glava o zapošljavanju iz Ugovora iz Amsterdama, koji je stupio na snagu u svibnju
1999., pružila je osnovu za uspostavljanje europske strategije zapošljavanja i osnivanje stalnog
Odbora za zapošljavanje utemeljenog na Ugovoru koji ima savjetodavnu ulogu za promicanje
koordinacije među državama članicama u pogledu politika zapošljavanja i tržišta rada. Politika
zapošljavanja ipak ostaje u isključivoj nadležnosti država članica. Uvođenjem socijalnog
protokola u Ugovor povećana je uključenost socijalnih partnera.
3. Luksemburški proces: Europska strategija zapošljavanja 1997. – 2004.
Na izvanrednom sastanku na vrhu na temu zapošljavanja održanom u Luxembourgu u studenom
1997. pokrenuta je Europsku strategiju zapošljavanja (EES) zajedno s otvorenom metodom
koordinacije, tzv. luksemburški proces, godišnji ciklus koordinacije i nadzora nacionalnih
politika zapošljavanja utemeljen na obvezi država članica da uspostave niz zajedničkih ciljeva.
Strategija je osmišljena na temelju sljedećih elemenata:
— smjernica za zapošljavanje koje je razradila Komisija, a usvojilo Vijeće;

— nacionalnih akcijskih planova (NAP-ovi);

— zajedničkog izvješća o zapošljavanju koje je objavila Komisija, a usvojilo Vijeće;

— preporuka po državama članicama koje je razradila Komisija, a usvojilo Vijeće.

Europskom strategijom zapošljavanja visoka stopa zaposlenosti stavljena je na istu razinu po
važnosti kao makroekonomski ciljevi rasta i stabilnosti.
4. Lisabonska strategija (2000. – 2010.)
Europsko je vijeće u Lisabonu 2000. dogovorilo novi strateški cilj pretvaranja EU-a u
„najkonkurentniju i najdinamičniju svjetsku ekonomiju utemeljenu na znanju”, pri čemu je
potpuna zaposlenost prihvaćena kao opći cilj politike zapošljavanja i socijalne politike, te je
postavilo konkretne ciljeve koje je trebalo postići do 2010.
Europska strategija zapošljavanja revidirana je 2002. i ponovno pokrenuta 2005., s naglaskom
na rastu i radnim mjestima te u cilju pojednostavljivanja Lisabonske strategije. Revizija je
podrazumijevala uvođenje višegodišnjeg vremenskog okvira (prvi ciklus bio je od 2005. do
2008.). Od 2005. smjernice za zapošljavanje uvrštene su u opće smjernice ekonomske politike.
5. Strategija Europa 2020. (2010. – 2020.)
Ovom je desetogodišnjom strategijom za radna mjesta i pametan, održiv i uključiv rast po prvi
put određen niz glavnih ciljeva, uključujući:
— tržište rada: povećanje sudjelovanja stanovnika od 20 do 64 godine na tržištu rada na 75

% do 2020.;

— socijalna uključenost i borba protiv siromaštva: smanjivanje broja ljudi kojima prijeti
siromaštvo i socijalna isključenost za najmanje 20 milijuna;

— poboljšanje kvalitete i učinkovitosti sustava obrazovanja i usavršavanja: smanjivanje
omjera ranog prekida školovanja (s 15 %) na 10 % i povećanje udjela osoba starih između
30 i 34 godine s visokoškolskim ili sličnim obrazovanjem na najmanje 40 % (umjesto
31 %).

Države članice moraju u svoje nacionalne ciljeve uvrstiti svih pet glavnih ciljeva, uzimajući u
obzir svoje polazne situacije i nacionalne okolnosti.
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Deset integriranih smjernica sadrži šest općih smjernica za širu ekonomsku politiku (članak
121. UFEU-a) i četiri smjernice za zapošljavanje (članak 148. UFEU-a). Smjernicama za
zapošljavanje koje je Vijeće usvojilo u listopadu 2010. predviđeni su veća uključenost
muškaraca i žena na tržištu rada, smanjenje strukturne nezaposlenosti i promicanje kvalitete
radnih mjesta; razvoj stručne radne snage koja odgovara potrebama tržišta rada i promicanje
cjeloživotnog obrazovanja; poboljšanje kvalitete i učinkovitosti sustava obrazovanja i izobrazbe
na svim razinama i povećanje sudjelovanja u visokoškolskom ili sličnom obrazovanju; te
promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva.
U listopadu 2015. Vijeće je usvojilo revidirane smjernice pokazujući time snažnu usmjerenost
na tržište rada:
— jačanje potražnje za radnom snagom (otvaranje radnih mjesta, oporezivanje rada,

određivanje plaća);

— povećanje dostupne radne snage i poboljšanje njihovih vještina i kompetencija (relevantne
vještine i kompetencije, nužna ulaganja, rješavanje strukturnih nedostataka u sustavima
obrazovanja i usavršavanja, smanjenje prepreka zapošljavanju, posebno za skupine u
nepovoljnom položaju);

— poboljšanje funkcioniranja tržišta rada (načela fleksibilne sigurnosti za smanjenje
rascjepkanosti tržišta rada, uključenost socijalnih partnera, poboljšanje aktivnih politika za
tržište rada, bolje javne službe za zapošljavanje, mobilnost radne snage);

— jamčenje pravednosti, suzbijanje siromaštva i promicanje jednakih mogućnosti
(modernizacija sustava socijalne zaštite, zdravstva i sustava dugotrajne skrbi, načela
aktivne uključenosti, ciljane socijalne politike za sprečavanje ranog prekida školovanja i
socijalne isključenosti).

6. Dodatni financijski instrumenti i političke inicijative
Programom EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), za razdoblje 2014. – 2020., koji
su Parlament i Vijeće i Parlament usvojili, objedinjena su tri postojeća programa:
— PROGRESS (Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost) čiji je cilj stvaranje

analitičkog znanja, podupiranje razmjene informacija i međusobnog učenja;

— EURES (Europska služba za zapošljavanje), mreža mobilnosti radne snage koja pruža
informacije, smjernice te usluge zapošljavanja u cijelom EU-u;

— Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo, koje podrazumijeva pristup
mikrofinanciranju za pojedince i mikropoduzeća te izgradnju kapaciteta za pružatelje
mikrokredita i jačanje socijalnih poduzeća, tj. poduzeća čiji je glavni cilj socijalne prirode.

Iako se Europskim socijalnim fondom (ESF) može se poduprijeti širok niz inicijativa, Europsko
je vijeće u veljači 2013. odlučilo osnovati Inicijativu za zapošljavanje mladih čiji proračun za
razdoblje 2014. – 2020. (5.10.2) iznosi do 6,4 milijarde EUR (3,2 milijarde iz ESF-a te 3,2
milijarde iz posebne proračunske linije). Inicijativa je usmjerena na mlade osobe u dobi od 15 do
24 godina koje nisu zaposlene i nisu uključene u sustav obrazovanja i osposobljavanja (NEET-
ovi) u regijama koje su posebno pogođene nezaposlenošću.
Financijski instrumenti pomažu u podupiranju političkih inicijativa u području zapošljavanja.
Komisija je u prosincu 2012. predložila Paket za zapošljavanje mladih koji obuhvaća niz
mjera za pomoć državama članicama za rješavanje posebno problema nezaposlenosti mladih i
socijalne isključenosti s obzirom na visoku i trajnu stopu nezaposlenosti mladih:

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hr/FTU_5.10.2.pdf
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— preporuku Vijeća o Europskom jamstvu za mlade (travanj 2013.) čiji je cilj zajamčiti
da sve osobe mlađe od 25 godina u roku od četiri mjeseca od gubitka zaposlenja ili
završetka formalnog obrazovanja dobiju kvalitetnu ponudu za zaposlenje, mogućnost
daljnjeg školovanja, naukovanja ili stažiranja;

— Europski savez za naukovanje (pokrenut u srpnju 2013.) koji je dopunjen Europskim
paktom za mlade, koji je pokrenut 2015. zajedno s vodećim europskim poduzećima radi
uspostave naukovanja;

— preporuku Vijeća o Kvalitetnom okviru za stažiranje (ožujak 2014.).

U prosincu 2016. Komisija je objavila komunikaciju o ulaganju u mlade ljude u Europi, u kojoj
su objedinjene prethodne aktivnosti te su uspostavljene, među ostalim, nove europske snage
solidarnosti usmjerene na pružanje pomoći u slučaju prirodnih katastrofa ili socijalnih pitanja u
zajednicama. Nekoliko mjeseci kasnije, u svibnju 2017., Komisija je za tu inicijativu predložila
konkretnu pravnu osnovu i proračun od oko 340 milijuna EUR.
Dodatne političke inicijative pokrenute su za ostale skupine pogođene krizom. U veljači 2016.
Vijeće je usvojilo Komisijin prijedlog Preporuke Vijeća o uključivanju dugotrajno nezaposlenih
osoba na tržište rada. Prijedlog je usmjeren na prijavu u službi za zapošljavanje, temeljitu
pojedinačnu procjenu i ugovor o uključivanju na tržište rada. Kao što je to slučaj s Jamstvom
za mlade, uspostavit će se sustav za praćenje.
Cilj Novog programa vještina za Europu, koji je Komisija objavila u lipnju 2016., jest dati
građanima vještine koje su relevantne za tržište rada. Mjere u okviru tog programa zasada
obuhvaćaju Preporuku Vijeća od 19. prosinca 2016. o načinima za usvajanje novih vještina
za odrasle, reviziju europskog kvalifikacijskog okvira koji je Vijeće usvojilo u svibnju 2017.
i prijedlog odluke Parlamenta i Vijeća, koji je podnijela Komisija, o reviziji okvira Europass
(listopad 2016.), kao i profil vještina EU-a za državljane trećih zemalja (lipanj 2017.).

ULOGA EUROPSKOG PARLAMENTA

Uloga Parlamenta u ovom području razvijala se postupno. Od stupanja na snagu Ugovora iz
Amsterdama mora se provesti savjetovanje s Parlamentom o smjernicama za zapošljavanje
prije nego što ih Vijeće usvoji. Osim toga, otvorenom metodom koordinacije pojačana je uloga
parlamenata, i to ne samo Europskog parlamenta, već i nacionalnih parlamenata koji bi u
potpunosti trebali biti uključeni u određivanje i postizanje nacionalnih ciljeva.
Rezolucije i drugi doprinosi odražavaju činjenicu da Europski parlament smatra zapošljavanje
i socijalnu uključenost jednim od najvažnijih prioriteta EU-a i vjeruje da EU i države članice
trebaju koordinirati svoje napore.
Na međuvladinoj konferenciji održanoj 1996. Parlament je pozvao na stvaranje posebnog
poglavlja u Ugovoru iz Amsterdama.
Parlament je čvrsto podržao strategiju Europa 2020. Određene inicijative za borbu protiv
nezaposlenosti mladih rezultat su konkretnih i praktičnih mjera koje je predložio Parlament,
poput programa Jamstvo EU-a za mlade i minimalnih standarda za pripravnike. Parlament od
2010. snažno podupire uspostavljanje programa Jamstvo za mlade i prati njegovo provođenje.
U svojoj Rezoluciji od 17. srpnja 2014. pozvao je na uspostavu europskog pravnog okvira
kojim bi se uveli minimalni standardi za provedbu Jamstva za mlade, uključujući kvalitetu
naukovanja, i uključenost mladih između 25 i 30 godina. Kad je riječ o europskim snagama
solidarnosti, u svojoj rezoluciji od 6. travnja 2017. Parlament je pozvao Komisiju da u svoje
buduće zakonodavne prijedloge uvrsti jasan opis proračunskih dogovora kako bi se izbjegao
negativan učinak na postojeće programe EU-a usmjerene na mlade ljude. Nadalje, Parlament je u
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svojoj Rezoluciji od 29. listopada 2015. podržao stav iz Preporuke o dugotrajnoj nezaposlenost.
Intenzivna aktivnost Parlamenta na razvoju vještina imala je učinak na Novi program vještina
za Europu koji je Komisija objavila u lipnju 2016. Tom su aktivnošću obuhvaćene: rezolucija
Parlamenta od 10. rujna 2015. o stvaranju konkurentnog tržišta rada EU-a za 21. stoljeće:
usklađivanje vještina i kvalifikacija s potražnjom i mogućnostima zapošljavanja i rezolucija od
19. siječnja 2016. o politici usmjerenoj na razvoj vještina u borbi protiv nezaposlenosti mladih.
Susanne Kraatz
06/2017
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