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POLITICA DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ

Crearea mai multor locuri de muncă și de mai bună calitate reprezintă unul dintre obiectivele
principale ale Strategiei Europa 2020. Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă,
împreună cu orientările și programele sale de sprijin privind ocuparea forței de muncă, cum
ar fi Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI),
a fost concepută pentru a contribui la creșterea economică și crearea de locuri de muncă, la
mobilitatea lucrătorilor și la progresul social.

TEMEI JURIDIC

Articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolele 8-10,
145-150, 156-159 și 162-164 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

OBIECTIVE

Principalele principii, obiective și activități menționate în tratat includ promovarea unui nivel
înalt de ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea unei strategii coordonate, în special cu privire
la crearea unei forțe de muncă calificate, pregătite și adaptabile și a unor piețe ale muncii care
să reacționeze la schimbările economice. În conformitate cu clauza orizontală de la articolul 9
din TFUE, obiectivul atingerii unui nivel ridicat de ocupare a forței de muncă trebuie luat în
considerare în definirea și punerea în aplicare a politicilor și activităților Uniunii.

REALIZĂRI

A. Etapele inițiale (anii 1950-1990)
În anii 1950, lucrătorii beneficiau de „ajutorul pentru readaptare” în cadrul Comunității
Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO). Ajutorul era acordat lucrătorilor din sectoarele
cărbunelui și oțelului, unde locurile de muncă erau amenințate de restructurarea industrială.
Fondul social european (FSE) (5.10.2), creat la începutul anilor 1960, a reprezentat principala
armă de combatere a șomajului.
În anii 1980 și la începutul anilor 1990, au fost elaborate programe de acțiune privind ocuparea
forței de muncă ce vizau grupuri țintă specifice, precum și o serie de sisteme de observare și
de documentare.
Pentru a încuraja libera circulație și pentru a-i ajuta pe lucrători să-și găsească un loc de muncă
într-un alt stat membru, fostul sistem SEDOC a fost îmbunătățit, fiind redenumit EURES
(Serviciul european de ocupare a forței de muncă) în 1992. EURES este o rețea de cooperare
între Comisie și serviciile publice de ocupare a forței de muncă din statele membre ale SEE
(plus Elveția) și alte organizații partenere.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.10.2.pdf
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B. Către o politică mai cuprinzătoare privind ocuparea forței de muncă
1. Cartea albă privind creșterea economică, competitivitatea și ocuparea forței de muncă
(1993)
În contextul unor rate ridicate ale șomajului în majoritatea statelor membre ale UE, cartea
albă a lansat o dezbatere dedicată strategiei Europei privind economia și ocuparea forței de
muncă, stabilind pentru prima dată ocuparea forței de muncă drept cea dintâi prioritate a agendei
europene.
2. Contribuția Tratatului de la Amsterdam (1997)
Noul titlu privind ocuparea forței de muncă din Tratatul de la Amsterdam, care a intrat în
vigoare în mai 1999, a constituit baza pentru Strategia europeană de ocupare a forței de muncă
și a condus la crearea, în baza tratatului, a Comitetului permanent pentru ocuparea forței de
muncă, cu caracter consultativ, având ca rol promovarea coordonării politicilor statelor membre
în domeniul ocupării forței de muncă și al pieței forței de muncă. Statele membre continuă însă
să fie singurele responsabile de politica lor în materie de ocupare a forței de muncă. Includerea
unui „protocol social” în tratat a consolidat implicarea partenerilor sociali.
3. Procesul de la Luxemburg: Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă
1997-2004
Summitul extraordinar de la Luxemburg dedicat locurilor de muncă, din noiembrie 1997, a
lansat Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă (EES), precum și metoda deschisă
de coordonare — așa-numitul Proces de la Luxemburg, care reprezintă un ciclu anual de
coordonare și de monitorizare a politicilor naționale de ocupare a forței de muncă pe baza
angajamentelor statelor membre de stabilire a unui set comun de obiective. Strategia a fost
construită în jurul următoarelor componente:
— orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă, elaborate de Comisie și adoptate

de Consiliu;

— planurile naționale de acțiune (PNA);

— raportul comun privind ocuparea forței de muncă, publicat de Comisie și adoptat de
Consiliu;

— recomandările specifice fiecărei țări (CSR), elaborate de Comisie și adoptate de Consiliu.

Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă a pus obiectivul privind obținerea unor
rate ridicate de ocupare a forței de muncă pe picior de egalitate cu obiectivele macroeconomice
de creștere și stabilitate economică.
4. Strategia de la Lisabona (2000-2010)
În 2000, Consiliul European de la Lisabona a convenit asupra noului obiectiv strategic de
transformare a UE în „cea mai competitivă și dinamică economie bazată pe cunoaștere din
lume”, ocuparea integrală a forței de muncă fiind un obiectiv major al politicilor de angajare și
sociale, urmând ca, până în 2010, să se realizeze obiective concrete.
Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă a fost revizuită în 2002 și relansată în
2005, punându-se accentul pe creștere economică și crearea de locuri de muncă, în scopul
simplificării și raționalizării strategiei de la Lisabona. În urma revizuirilor, a fost introdus un
cadru multianual (primul ciclu fiind 2005-2008). Începând cu 2005, orientările privind ocuparea
forței de muncă au fost integrate în orientările generale ale politicilor economice (OGPE).
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5. Strategia Europa 2020 (2010-2020)
Această strategie pentru ocuparea forței de muncă și o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii, cu o durată de zece ani, a definit pentru prima dată o serie de obiective principale,
printre care:
— piața muncii: creșterea la 75 %, până în 2020, a participării pe piața muncii a persoanelor

cu vârsta între 20 și 64 de ani;

— incluziunea socială și combaterea sărăciei: eliminarea riscului de sărăcie sau excluziune
pentru cel puțin 20 de milioane de persoane;

— îmbunătățirea calității și performanțelor sistemelor de educație și formare: reducerea ratei
de abandon școlar la mai puțin de 10 % (de la 15 %) și creșterea la cel puțin 40 % (în loc
de 31 %) a procentului de persoane cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani care au absolvit
o formă de învățământ superior sau echivalent.

Toate cele cinci obiective principale trebuie să fie transpuse de statele membre în obiective
naționale, ținând seama de pozițiile inițiale și de circumstanțele naționale ale fiecărui stat
membru.
Șase dintre cele zece orientări integrate sunt orientări generale ale politicilor economice
(articolul 121 din TFUE), iar patru sunt orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă
(articolul 148 din TFUE). Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă adoptate
de Consiliu în octombrie 2010 prevedeau creșterea participării pe piața muncii a femeilor și a
bărbaților, reducerea șomajului structural și promovarea calității locurilor de muncă; dezvoltarea
unei forțe de muncă calificate care să răspundă nevoilor pieței muncii și promovarea învățării pe
tot parcursul vieții; îmbunătățirea calității și a performanței sistemelor de educație și formare la
toate nivelurile și creșterea participării la învățământul terțiar sau cel echivalent; și promovarea
incluziunii sociale și combaterea sărăciei.
În octombrie 2015, Consiliul a adoptat orientări revizuite care demonstrează o orientare fermă
către piața forței de muncă:
— stimularea cererii de forță de muncă (crearea de locuri de muncă; impozitarea veniturilor

salariale; stabilirea salariilor);

— consolidarea ofertei de forță de muncă, a aptitudinilor și a competențelor (promovarea
aptitudinilor și a competențelor relevante; realizarea investițiilor necesare; combaterea
deficiențelor structurale din cadrul sistemelor de educație și de formare; reducerea
obstacolelor care stau în calea ocupării forței de muncă, în special pentru grupurile
dezavantajate);

— îmbunătățirea funcționării piețelor muncii („principiile flexicurității” pentru reducerea
segmentării pieței forței de muncă; implicarea partenerilor sociali; îmbunătățirea politicilor
active în domeniul pieței forței de muncă; îmbunătățirea serviciilor publice de ocupare a
forței de muncă; mobilitatea forței de muncă);

— asigurarea echității, combaterea sărăciei și promovarea egalității de șanse (modernizarea
sistemelor de securitate socială, a sistemelor de sănătate și a sistemelor de îngrijire pe
termen lung; principiile „incluziunii active”; politici sociale orientate pentru prevenirea
părăsirii timpurii a școlii și a excluziunii sociale).
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6. Instrumente financiare de sprijin și inițiative de politică
Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) 2014-2020, adoptat de
Parlament și de Consiliu, reunește trei programe existente:
— PROGRESS (Programul pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială), care

prevede generarea de cunoștințe analitice și sprijină schimbul de informații și învățarea
reciprocă;

— EURES (rețeaua de servicii europene pentru ocuparea forței de muncă), care este o rețea de
mobilitate a forței de muncă, ce oferă informații, îndrumare și servicii de recrutare/plasare
la nivelul UE;

— Microfinanțare și antreprenoriat social, care include accesul la microfinanțare pentru
persoane fizice și microîntreprinderi și consolidarea capacității pentru furnizorii de micro-
credite și sprijină întreprinderile sociale, adică întreprinderile al căror scop principal este
de natură socială.

Deși Fondul social european (FSE) poate sprijini o gamă largă de inițiative în statele membre,
Consiliul European a convenit în februarie 2013 să instituie Inițiativa privind ocuparea forței
de muncă în rândul tinerilor cu un buget de până la 6,4 miliarde de euro (3,2 miliarde din
cadrul FSE și 3,2 miliarde dintr-o linie bugetară specifică) pentru perioada 2014-2020 (5.10.2).
Inițiativa vizează tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani care nu sunt încadrați profesional
și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) din regiunile afectate în mod
deosebit de șomaj.
Instrumentele de finanțare contribuie la sprijinirea inițiativelor de politică din domeniul ocupării
forței de muncă.
În decembrie 2012, Comisia a propus Pachetul pentru ocuparea forței de muncă în rândul
tinerilor, o serie de măsuri pentru a ajuta statele membre să combată în mod specific șomajul
în rândul tinerilor și excluziunea socială, date fiind rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor
și caracterul persistent al acesteia:
— o Recomandare a Consiliului privind o garanție europeană pentru tineret (aprilie 2013),

care are drept scop să asigure că toți tinerii cu vârsta sub 25 de ani primesc o ofertă de
bună calitate de angajare, de continuare a educației, de intrare în ucenicie sau de efectuare
a unui stagiu în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la momentul în care nu
mai participă la o formă de învățământ formal;

— Alianța europeană pentru ucenicii (lansată în iulie 2013), însoțită de Pactul european pentru
tineret,lansat în 2015 împreună cu întreprinderi europene importante pentru stabilirea de
ucenicii;

— o Recomandare a Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii (martie 2014).

În decembrie 2016, Comisia a prezentat o comunicare pe tema „Investiția în tinerii Europei”,
grupând activitățile precedente și stabilind, printre altele, un nou Corp european de solidaritate
care se concentrează pe acordarea de ajutor în eventualitatea unor dezastre naturale sau a unor
probleme sociale în cadrul comunităților. Câteva luni mai târziu, în mai 2017, Comisia a propus
un temei juridic specific și un buget de aproximativ 340 de milioane EUR pentru această
inițiativă.
Au fost lansate inițiative de politică suplimentare pentru alte grupuri afectate de criză. În
februarie 2016, Consiliul a adoptat Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind
integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă. Aceasta se concentrează

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.10.2.pdf
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asupra înregistrării în cadrul unui serviciu de ocupare a forței de muncă, asupra unei evaluări
individuale aprofundate, precum și asupra unui acord de integrare în muncă. La fel ca în cazul
Garanției pentru tineret, va fi înființat un sistem de monitorizare.
Noua agendă pentru competențe în Europa, prezentată de Comisie în iunie 2016, are drept scop
să sprijine cetățenii să dobândească aptitudinile relevante pentru piața forței de muncă. Printre
acțiunile din cadrul acestei agende se numără, până în prezent, Recomandarea Consiliului din
19 decembrie 2016 privind parcursurile de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru
adulți, revizuirea Cadrului european al calificărilor (CEC) adoptat de Consiliu în mai 2017, o
Propunere a Comisiei de decizie a Parlamentului și a Consiliului privind revizuirea cadrului
Europass (octombrie 2016), precum și un profil al competențelor în UE pentru resortisanții
țărilor terțe (iunie 2017).

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Rolul Parlamentului în acest domeniu s-a dezvoltat treptat. Odată cu intrarea în vigoare a
Tratatului de la Amsterdam, Parlamentul trebuie consultat cu privire la orientările pentru
politicile de ocupare a forței de muncă înainte ca acestea să fie adoptate de către Consiliu. În
plus, metoda deschisă de coordonare a consolidat rolul parlamentelor, nu doar al Parlamentului
European, ci și al parlamentelor naționale, care ar trebui să fie implicate în stabilirea și realizarea
obiectivelor naționale.
Rezoluțiile și alte contribuții demonstrează faptul că Parlamentul consideră că ocuparea forței
de muncă și incluziunea socială reprezintă unele dintre cele mai importante priorități ale UE și
că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să-și coordoneze eforturile în acest sens.
În timpul Conferinței interguvernamentale din 1996, Parlamentul a solicitat includerea în
tratatul de la Amsterdam a unui capitol special în materie de ocupare a forței de muncă.
Parlamentul a susținut puternic Strategia Europa 2020. O parte dintre inițiativele de combatere
a șomajului în rândul tinerilor se bazează pe propunerile Parlamentului de acțiuni concrete,
practice, și anume Garanția pentru tineret a UE și standardele minime privind stagiile. Începând
din 2010, Parlamentul a sprijinit ferm înființarea Garanției pentru tineret, monitorizând totodată
punerea sa în aplicare. În rezoluția sa din 17 iulie 2014, Parlamentul a solicitat un cadru juridic
european, introducând standarde minime obligatorii pentru punerea în aplicare a garanțiilor
pentru tineret, inclusiv privind calitatea uceniciilor și vizând, de asemenea, tinerii cu vârsta
între 25 și 30 de ani. În ceea ce privește Corpul european de solidaritate, în rezoluția sa din 6
aprilie 2017, Parlamentul i-a solicitat Comisiei să includă în viitoarea sa propunere legislativă o
descriere clară a dispozițiilor bugetare pentru a evita un impact negativ asupra programelor UE
existente destinate tinerilor. De asemenea, în rezoluția sa din 29 octombrie 2015, Parlamentul
a sprijinit abordarea adoptată în Recomandarea privind integrarea șomerilor de lungă durată
pe piața forței de muncă. Activitatea intensivă a Parlamentului în domeniul dezvoltării
competențelor a avut un impact asupra Noii agende pentru competențe în Europa, publicată de
Comisie în iunie 2016. Această activitate include: Rezoluția Parlamentului European din 10
septembrie 2015 referitoare la crearea unei piețe a muncii competitive în UE pentru secolul XXI:
corelarea competențelor și a calificărilor cu cererea și oportunitățile de angajare, ca mijloc de
redresare în urma crizei și Rezoluția Parlamentului European din 19 ianuarie 2016 referitoare
la politicile de dezvoltare a competențelor pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor.
Susanne Kraatz
06/2017
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