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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0091/2012, adresată de José Luís Baro Fuentes, de cetățenie spaniolă, în 
numele organizației Empleo Senior, privind introducerea unui fond structural care 
să promoveze încadrarea în muncă a persoanelor cu vârste de peste 45 de ani

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, în numele organizației Empleo Senior, subliniază dificultățile întâmpinate de 
șomerii cu vârste de peste 45 de ani, avertizând că, în pofida experienței și productivității lor, 
aceștia se confruntă cu discriminarea și sunt afectați în mod disproporționat de actualele 
denaturări ale pieței muncii. Petiția menționează că rata șomajului în rândul celor cu vârste de 
peste 45 de ani în Spania este de 20 %, comparabilă doar cu rata șomajului în rândul celor cu 
vârste de sub 30 de ani. Petiționarul observă în plus că șomajul la această grupă de vârstă 
tinde să fie pe termen lung, mai ales atunci când șomerii au responsabilități familiale mai 
grele, și să aibă consecințe grave în ceea ce privește contribuțiile de securitate socială. 
Petiționarul solicită Parlamentului European să ofere un sprijin mai pronunțat și mai extins în 
favoarea șomerilor cu vârste de peste 45 de ani (prin combaterea discriminării pe motiv de 
vârstă, oferirea de îndrumări în materie de inserție profesională, crearea de stimulente pentru 
ocuparea forței de muncă și suplimentarea resurselor destinate programelor de educație și 
formare). Mai presus de toate, petiționarul solicită Parlamentului European să adopte o 
rezoluție în care să ceară introducerea unui fond structural pentru promovarea inserției 
profesionale a persoanelor cu vârste de peste 45 de ani.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 septembrie 2012
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Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor și bărbaților cu vârste cuprinse 
între 20 și 64 de ani până la 75 % este unul dintre obiectivele principale ale Strategiei 
Europa 2020 subscris de Consiliul European ca parte a Strategiei Europa 2020. Este un 
obiectiv împărtășit de statele membre și Uniune. Cu toate acestea, atingerea cu succes a 
respectivului obiectiv va necesita o mai mare participare a lucrătorilor în vârstă, a celor slab 
calificați și a tinerilor.

Fondul social european („FSE”) are ca obiectiv creșterea oportunităților de ocupare a forței de 
muncă pentru lucrători, inclusiv pentru cei în vârstă de peste 45 de ani1. Creșterea accesului la 
ocuparea forței de muncă, încurajarea îmbătrânirii active și prelungirea vieții profesionale, 
precum și sporirea adaptabilității lucrătorilor sunt priorități cheie ale FSE în perioada de 
programare 2007-20132. FSE cofinanțează, de exemplu, formarea lucrătorilor în vârstă pentru 
a ocupa mai mult timp un loc de muncă, îndrumarea adaptată pentru persoanele care caută un 
loc de muncă – inclusiv pentru șomerii în vârstă de peste 45 de ani – cu scopul de a-i aduce 
înapoi pe piața muncii, precum și forme flexibile de organizații de muncă pentru a prelungi 
viața profesională. 
În actuala perioadă de programare, statele membre au alocat aproximativ 1 miliard de euro 
(din 75 de miliarde de euro) pentru măsuri care încurajează îmbătrânirea activă și prelungirea 
vieții profesionale. Creșterea adaptabilității lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor 
este prioritatea FSE cu cea mai mare alocare (mai mult de 20 %) și sprijină, de asemenea, 
lucrătorii în vârstă de peste 45 de ani. Aceștia din urmă ar trebui să beneficieze, de asemenea, 
de măsuri active și preventive privind piața muncii, care reprezintă 15,3 % din alocările 
generale acordate prin FSE.
Datele disponibile cu privire la participarea la proiectele din cadrul FSE în 20113

demonstrează că persoanele în vârstă (persoanele cu vârste cuprinse între 55 și 65 de ani) au 
reprezentat 6,37 %, în timp ce grupul de persoane cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani au 
reprezentat 62,18 %.

Încurajarea îmbătrânirii active și prelungirea vieții profesionale în condiții optime este, de 
asemenea, una dintre prioritățile FSE în perioada 2007-2013 în Spania. Mai exact, strategia 
privind FSE a Spaniei urmărește să promoveze stabilitatea locurilor de muncă și să 
îmbunătățească adaptabilitatea lucrătorilor. În conformitate cu această strategie, FSE 
cofinanțează, printre altele, acțiuni: 
(i) de dezvoltare a unor sisteme și strategii pentru învățare pe tot parcursul vieții în cadrul 
întreprinderilor, completate de alte formări și servicii destinate angajaților;
(ii) de concepere și stabilire a unor modele de lucru noi și mai productive;
(iii) de dezvoltare a unor servicii de ocupare a forței de muncă, formare și de sprijin pentru a 
asista restructurarea în mai multe sectoare.

Aceste acțiuni reunesc administrația publică locală, centrele de cercetare, întreprinderile 
private relevante și utilizatorii finali în crearea unor soluții pentru prelungirea vieții 
profesionale, impulsionând în același timp dezvoltarea socială și economică a țării. Pentru 
informații suplimentare cu privire la programele FSE a se consulta site-ul: 
http://www.empleo.gob.es/uafse/.

                                               
1 În conformitate cu articolul 162 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
2 Articolul 3 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul social european 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1081:20060801:EN:PDF).
3 Datele privind participarea persoanelor cu vârste cuprinse între 45 și 64 de ani nu sunt disponibile.
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Propunerile legislative ale Comisiei pentru perioada de programare 2014-2020 sunt pe deplin 
în conformitate cu concluziile Consiliului European cum că politica de coeziune ar trebui să 
sprijine Strategia Europa 2020 și obiectivele principale ale UE. Propunerea de regulament 
privind FSE1 prevede că FSE ar trebui să sprijine obiectivul tematic privind ocuparea forței de 
muncă prin prioritățile de investiții privind, printre altele, îmbătrânirea activă și sănătoasă, 
accesul la locuri de muncă pentru solicitanții de locuri de muncă și adaptarea la schimbare a 
lucrătorilor. Propunerea prevede, de asemenea, că obiectivul tematic privind educația ar trebui 
urmărit, printre altele, prin priorități de investiții privind creșterea accesului la învățarea pe tot 
parcursul vieții și actualizarea competențelor și a aptitudinilor forței de muncă. În opinia 
Comisiei, aceste priorități de investiții ar trebui să permită statelor membre și regiunilor să 
țină cont pe deplin de problemele cu care se confruntă solicitanții de locuri de muncă și 
lucrătorii în vârstă de peste 45 de ani în momentul în care își concep programele operaționale. 
Cu toate acestea, rezolvarea cu succes a acestor probleme necesită ca statele membre și 
regiunile să le aloce resurse suficiente din bugetul FSE. Pentru a se asigura că este alocat un 
buget FSE adecvat pentru rezolvarea acestor probleme, precum și pentru alte provocări legate 
de ocuparea forței de muncă, educație și incluziune socială, Comisia a propus – ca parte din 
propunerea acesteia privind Cadrul financiar multianual2 – alocarea către FSE a unei proporții 
minime de 25 % din pachetul financiar al politicii de coeziune.

Concluzii

Comisia este de părere că Fondul social european ar trebui să continue să abordeze 
problemele cu care se confruntă șomerii în vârstă de peste 45 de ani la care petiționarul face 
referire. Pentru a se asigura că în următoarea perioadă de programare vor fi alocate suficiente 
resurse financiare pentru respectivele probleme și pentru alte provocări din domeniul ocupării 
forței de muncă, educațional și social, FSE ar trebui să beneficieze de o proporție minimă de 
cel puțin 25 % din pachetul financiar al politicii de coeziune. Pentru a rezolva problemele cu 
care se confruntă șomerii în vârstă de peste 45 de ani din Spania, Comisia recomandă 
petiționarului să contacteze autoritățile naționale și locale responsabile cu punerea în aplicare 
a programelor operaționale FSE în vederea dezvoltării în comun a unor proiecte care sprijină 
reintegrarea acestora pe piața muncii.

                                               
1 COM(2011)607 final/2 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0607:FIN:EN:PDF ).
2 Un buget pentru Europa 2020, COM (2011)500 final.


