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POLITIKA ZAPOSLOVANJA

Eden glavnih ciljev strategije Evropa 2020 je ustvarjanje več in boljših delovnih mest.
Evropska strategija zaposlovanja s smernicami in podpornimi programi zaposlovanja, kot
je program za zaposlovanje in socialne inovacije, naj bi pomagala ustvarjati rast in delovna
mesta ter prispevala k mobilnosti delavcev in družbenemu napredku.

PRAVNA PODLAGA

Člen 3(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter členi 8–10, 145–150, 156–159 in 162–164
Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

Med pomembna načela, cilje in dejavnosti, omenjene v Pogodbi, spada tudi spodbujanje
visoke stopnje zaposlenosti z razvijanjem usklajene strategije, in to predvsem za zagotavljanje
kvalificirane, usposobljene in prilagodljive delovne sile in trgov dela, ki se odzivajo na
gospodarske spremembe. V skladu s horizontalno klavzulo v členu 9 PDEU bi bilo treba
pri opredeljevanju in izvajanju politik in dejavnosti Unije upoštevati cilj visoke stopnje
zaposlenosti.

DOSEŽKI

A. Začetki politike zaposlovanja (od 50. do 90. let prejšnjega stoletja)
Delavci so imeli v okviru Evropske skupnosti za premog in jeklo že v petdesetih letih prejšnjega
stoletja možnost prejeti tako imenovano pomoč za prilagoditev. Namenjena je bila delavcem
v sektorju premoga in jekla, katerih delovna mesta so bila ogrožena zaradi prestrukturiranja
industrije. Glavno orodje v boju proti brezposelnosti je bil Evropski socialni sklad, ustanovljen
v začetku 60. let prejšnjega stoletja (5.10.2).
V 80. in začetku 90. let 20. stoletja so bili akcijski programi za zaposlovanje osredotočeni
na posamezne ciljne skupine, vzpostavljenih pa je bilo tudi nekaj sistemov za spremljanje in
dokumentiranje.
Da bi spodbudili prosto gibanje in delavcem pomagali poiskati delo v drugih državah članicah,
so nekdanji sistem SEDOC leta 1992 izboljšali in preimenovali v EURES (Evropska služba za
zaposlovanje). EURES je mreža za sodelovanje med Komisijo, javnimi zavodi za zaposlovanje
držav članic EGS (in Švice) in drugimi partnerskimi organizacijami.

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


Kratki vodič po Evropski uniji - 2017 2

B. Celovitejši politiki zaposlovanja naproti
1. Bela knjiga o rasti, konkurenčnosti in zaposlovanju (1993)
Glede na visoko brezposelnost v večini držav EU je bela knjiga sprožila razpravo o evropski
gospodarski strategiji in strategiji zaposlovanja ter vprašanje zaposlovanja prvič postavila na
vrh evropske agende.
2. Prispevek Amsterdamske pogodbe (1997)
Z vključitvijo novega poglavja o zaposlovanju v Amsterdamsko pogodbo, ki je začela veljati
maja 1999, je bila postavljena podlaga za uvedbo evropske strategije zaposlovanja, na osnovi
Pogodbe pa je bil ustanovljen tudi stalni Odbor za zaposlovanje s svetovalnim statusom, ki naj
bi pripomogel k usklajevanju med državami članicami glede politike zaposlovanja in trga dela.
Vseeno je politika zaposlovanja v izključni pristojnosti držav članic. V Pogodbi je bil zapisan
socialni protokol, s čimer se je povečalo vključevanje socialnih partnerjev.
3. Luxembourški proces: evropska strategija zaposlovanja 1997–2004
Na izrednem vrhunskem srečanju o delovnih mestih novembra 1997 v Luxembourgu sta
bili sprejeti evropska strategija zaposlovanja in odprta metoda usklajevanja, imenovana
luxembourški proces – gre za letni cikel usklajevanja in spremljanja nacionalnih politik
zaposlovanja, ki temelji na zavezi držav članic, da bodo določile skupne cilje. Strategija je
temeljila na naslednjih elementih:
— smernice za zaposlovanje, ki jih oblikuje Komisija in sprejme Svet;

— nacionalni akcijski načrti;

— skupno poročilo o zaposlovanju, ki ga objavi Komisija in sprejme Svet;

— priporočila za posamezne države, ki jih oblikuje Komisija in sprejme Svet.

Z evropsko strategijo zaposlovanja je bilo zaposlovanje prvič postavljeno ob bok
makroekonomskima ciljema rasti in stabilnosti.
4. Lizbonska strategija (2000–2010)
Evropski svet v Lizboni je leta 2000 za Evropsko unijo določil nov strateški cilj, in sicer postati
najbolj konkurenčna in dinamična na znanju temelječa družba na svetu, pri čemer je polno
zaposlenost opredelil kot najpomembnejši cilj politike zaposlovanja in socialne politike ter
določil konkretne cilje, ki bi jih bilo treba doseči do leta 2010.
Evropska strategija zaposlovanja je bila pregledana leta 2002 in je ponovno zaživela leta 2005
s poudarkom na rasti in delovnih mestih, z njo pa naj bi poenostavili lizbonsko strategijo.
Spremembe so zajemale tudi uvedbo večletnega okvira (prvi cikel je potekal od leta 2005 do
leta 2008). Od leta 2005 so smernice za zaposlovanja vključene v širše smernice gospodarske
politike.
5. Strategija Evropa 2020 (2010–2020)
Ta desetletna strategija za delovna mesta ter pametno, trajnostno in vključujočo rast je prvič
opredelila nekatere glavne cilje:
— na področju trga dela: do leta 2020 na trgu dela povečati udeležbo oseb, starih med 20 in

64 let, na 75 %;

— na področju socialnega vključevanja in boja proti revščini: najmanj 20 milijonov ljudi rešiti
revščine in socialne izključenosti;



Kratki vodič po Evropski uniji - 2017 3

— na področju izboljšanja kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja:
zmanjšati osip v šolah na 10 % (s 15 %) in v starostni skupini od 30 do 34 let zvišati delež
tistih, ki imajo zaključeno terciarno ali enakovredno izobraževanje, na vsaj 40 % (z 31 %).

Države članice morajo vseh pet glavnih ciljev pretvoriti v nacionalne cilje, ob tem pa upoštevati
svoj izhodiščni položaj in nacionalne okoliščine.
Deset integriranih smernic vsebuje šest širših smernic gospodarske politike (člen 121 PDEU)
in štiri smernice za zaposlovanje (člen 148 PDEU). Smernice za zaposlovanje, ki jih je
Svet sprejel oktobra 2010, naj bi pripomogle k večji udeležbi žensk in moških na trgu
dela, zmanjšanju strukturne brezposelnosti in večji kakovosti delovnih mest, k oblikovanju
usposobljene delovne sile, ki bo ustrezala potrebam trga dela, in k spodbujanju vseživljenjskega
učenja, h kakovostnejšim in uspešnejšim izobraževalnim sistemom in sistemom usposabljanja
na vseh ravneh ter večjemu vključevanju v terciarno ali enakovredno izobraževanje pa tudi
k večji socialni vključenosti in boju proti revščini.
Komisija je marca 2015 objavila revidirane smernice, ki so močno usmerjene na trg dela, za:
— večje povpraševanje po delovni sili (ustvarjanje delovnih mest, obdavčitev dela, določanje

plač);

— boljšo ponudbe delovne sile, znanj in kompetenc (ustrezna znanja, spretnosti in
kompetence; neposredne naložbe, odprava strukturnih pomanjkljivosti v sistemih
izobraževanja in usposabljanja, zmanjšane ovire za zaposlovanje, zlasti za prikrajšane
skupine);

— okrepitev delovanja trga dela (načela prožne varnosti za manj razdrobljen trg dela,
vključitev socialnih partnerjev, boljša aktivna politika zaposlovanja, boljše javne službe za
zaposlovanje; mobilnost delavcev);

— zagotavljanje pravičnosti, boj proti revščini in spodbujanje enakih možnosti (posodobitev
sistemov socialne varnosti, zdravstvenega varstva in sistemov dolgotrajne nege in oskrbe,
načela aktivnega vključevanja, bolj usmerjene socialne politike za preprečevanje osipa in
socialne izključenosti).

6. Podporni instrumenti financiranja in politične smernice
Program EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) 2014–2020, ki sta ga sprejela
Parlament in Svet, povezuje tri že obstoječe programe:
— PROGRESS (program za zaposlovanje in socialno solidarnost) zagotavlja ustvarjanje

analitičnega znanja ter podpira izmenjavo informacij in vzajemno učenje;

— EURES (Evropske službe za zaposlovanje) je mreža za zaposlitveno mobilnost, ki nudi
informacije, usmerjanje in storitve zaposlovanja/razporejanja po vsej EU;

— program za mikrofinanciranje in socialno podjetništvo omogoča dostop do
mikrofinanciranja za posameznike in mikropodjetja ter krepitev zmogljivosti za ponudnike
mikrokreditov, obenem pa spodbuja socialna podjetja, torej tista, katerih glavni namen je
dosegati socialne cilje.

Čeprav lahko Evropski socialni sklad podpira širok nabor pobud, je Evropski svet februarja 2013
določil ustanovitev pobude za zaposlovanje mladih s proračunom do 6,4 milijarde EUR za
obdobje 2014–2020 (3,2 milijarde iz Evropskega socialnega sklada in 3,2 milijarde iz namenske
proračunske vrstice) (5.10.2). Namenjena je mladim med 15. in 24. letom, ki niso zaposleni
in se ne izobražujejo ali usposabljajo, in sicer izključno v regijah, kjer stopnja brezposelnosti
mladih presega 25 %.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.2.pdf
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V pomoč in podporo pobudam politike na področju zaposlovanja so različni instrumenti
financiranja.
Komisija je decembra 2012 predlagala sveženj ukrepov za zaposlovanje mladih – vrsto
namenskih ukrepov, s katerimi naj bi državam članicam pomagali pri spopadanju z vztrajno
visoko brezposelnostjo in socialno izključenostjo mladih:
— priporočilo Sveta o evropskem jamstvu za mlade (april 2013), v katerim naj bi zagotovili,

da bodo vsi mladi do 25. leta starosti v štirih mesecih po prijavi na zavodu za zaposlovanje
ali pridobitvi formalne izobrazbe dobili kakovostno ponudbo za zaposlitev, možnost
nadaljnjega izobraževanja ali pripravništvo;

— evropsko koalicijo za vajeništva (oblikovano julija 2013), ki dopolnjuje Evropski pakt za
mlade in je bila sprejeta leta 2015 s sodelovanjem vodilnih evropskih podjetij za uveljavitev
vajeništva;

— priporočilo Sveta o okviru za kakovost pripravništev (marec 2014).

Komisija je decembra 2016 izdala sporočilo o vlaganju v evropske mlade, v katerem je povezala
pretekle dejavnosti na tem področju in med drugim vzpostavila novo evropsko solidarnostno
enoto s poudarkom na enoti za pomoč v primeru naravnih nesreč ali socialna vprašanja
v skupnostih. Nekaj mesecev pozneje je Komisija maja 2017 za to pobudo predlagala namensko
pravno podlago in proračun v višini približno 340 milijonov EUR.
Za druge skupine, ki jih je prizadela kriza, so bile uvedene dodatne politične pobude. Svet
je februarja 2016 sprejel predlog Komisije za priporočilo Sveta o vključevanju dolgotrajno
brezposelnih na trg dela. Osredotoča se na prijavo na zavodu za zaposlovanje, poglobljeno
individualno oceno in pogodbo o vključitvi v zaposlovanje. Kot v primeru jamstva za mlade bo
tudi tu vzpostavljeno spremljanje.
Da bi državljane opremili z znanji in spretnostmi, je Komisija junija 2016 objavila novi program
znanj in spretnosti za Evropo. Ukrepi v okviru tega programa zaenkrat vključujejo Priporočilo
Sveta z dne 19. decembra 2016 o poti izpopolnjevanja za odrasle, revizijo evropskega ogrodja
kvalifikacij, ki jo je Svet sprejel maja 2017, predlog Komisije za sklep Evropskega parlamenta
in Sveta o reviziji okvira Europass (oktobra 2016) in profil spretnosti za državljane tretjih držav
(juniju 2017).

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Vloga Parlamenta na tem področju se je razvijala postopoma. Odkar velja Amsterdamska
pogodba, se mora Svet posvetovati s Parlamentom, preden sprejme smernice za zaposlovanje.
Poleg tega je odprta metoda usklajevanja okrepila vlogo parlamentov – ne le Evropskega,
temveč tudi nacionalnih parlamentov, ki morajo biti vključeni v določanje in doseganje
nacionalnih ciljev.
Stališče Evropskega parlamenta, da je zaposlovanje in socialna vključenost ena od
najpomembnejših prednostnih nalog Evropske unije, se kaže v njegovih resolucijah in drugih
prispevkih. Prepričan je, da morajo Evropska unija in države članice usklajevati svoja
prizadevanja.
Evropski parlament je na medvladni konferenci leta 1996 pozval k oblikovanju posebnega
poglavja o zaposlovanju v Amsterdamski pogodbi.
Odločno je podprl strategijo Evropa 2020. Številne pobude za boj proti brezposelnosti mladih,
na primer program jamstva za mlade in minimalni standardi za pripravništva, izvirajo prav
iz njegovih predlogov za konkretne, praktične ukrepe. Parlament vse od leta 2010 odločno
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podpira oblikovanje programa jamstva za mlade in spremlja njegovo izvajanje. V svoji resolucij
z dne 17. julija 2014 je pozval k oblikovanju evropskega pravnega okvira, s katerim bi uvedli
minimalne standarde za izvajanje jamstva za mlade in ki bi zajemal kakovostno vajeništvo, pri
čemer bi morali ti standardi zaobjeti tudi mlade med 25. in 30. letom. Kar zadeva evropsko
solidarnostno enoto, je v resoluciji z dne 6. aprila 2017 pozval Komisijo, naj v svoj prihodnji
zakonodajni predlog vključi jasen opis proračunskih ureditev, da se prepreči negativen vpliv
na obstoječe programi EU za mlade. Poleg tega je v svoji resoluciji z dne 29. oktobra 2015
podprl pristop, sprejet v priporočilu o dolgotrajni brezposelnosti. Nedavno intenzivno delo
Evropskega parlamenta za razvoj znanj in spretnosti je vplivalo na oblikovanje novega
programa za znanja in spretnosti za Evropo, ki ga je Komisija sprejela junija 2016. To vključuje:
resolucijo Evropskega parlamenta z dne 10. septembra 2015 o vzpostavitvi konkurenčnega trga
dela EU za 21. stoletje: usklajevanje znanj in spretnosti s povpraševanjem in zaposlitvenimi
možnostmi in resolucijo z dne 19. januarja 2016 o politikah za pridobivanje spretnosti v boju
proti brezposelnosti mladih.
Susanne Kraatz
06/2017
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