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Introducere
Prezentul proiect încearcă să ofere un răspuns la una din provocările proiectului pe care
Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugalia (REAPN) (Reţeaua europeană de combatere a
sărăciei), în parteneriat cu alte şapte organizaţii, l-a depus pentru programul PROGRESS
2007-2013, în cadrul liniei de buget „Mutual learning on social inclusion and social protection”
(„Învăţarea reciprocă despre includerea socială şi protecţia socială”), aprobat prin
Directoratul General pentru Ocuparea forţei de muncă, Probleme Sociale şi Egalitate de
Şanse.
În cadrul acestui proiect – „Punţi de includere” – se menţionează faptul că obiectivul acestuia
este tocmai identificarea posibilelor punţi dintre strategiile de ocupare a forţei de muncă şi de
includere. În acest sens, prima etapă a fost elaborarea unei panorame a interconexiunilor
existente între aceste strategii, la nivel european; a doua etapă a fost dezvoltarea acestor
interconexiuni în cele şase ţări partenere, iar a treia şi ultima etapă a fost verificarea, prin
intermediul logicii studiilor de caz, a modului în care aceste strategii sunt puse în practică la
nivel local, prin intermediul a trei sau patru situaţii referitoare la economia socială.
Pe lângă atingerea obiectuvului principal al proiectului, prezentul studiu oferă, de asemenea,
o imagine de ansamblu care poate facilita elaborarea a şase studii naţionale. Pe de altă
parte, vom încercă să prezentăm o serie de reflecţii şi întrebări cu privire la modul în care pot
fi depăşite dificultăţile şi problemele de relaţionare a acestor strategii.
Nu toate politicile din domeniul muncii conduc la includere socială şi reciproc. Cu toate
acestea, în societăţile noastre, majoritatea proceselor de includere au la bază deţinerea unui
loc de muncă, dat fiind că locul de muncă permite crearea relaţiilor sociale, conferă un statut
social şi asigură resursele necesare pentru supravieţuire. În acelaşi timp, societatea în
ansamblu şi economia acesteia pot facilita includerea sau excluderea. Domeniul
învăţământului, domeniul sănătăţii, domeniul construcţiilor, domeniul divertismentului şi
domeniul cultural reprezintă alte componente care pot sau nu să conducă la apariţia
proceselor de includere socială. Această prezentare nu va face o referire directă la aceste
sectoare.
Conform obiectivelor proiectului „Punţi de includere”, prezentarea de faţă se concentrează
asupra economiei sociale şi a întreprinderilor sociale. Economia socială, care cuprinde multe
categorii, are un caracter mai amplu decât întreprinderile sociale. Aceste întreprinderi nu
reprezintă decât una dintre multele dimensiuni mai dinamice ale economiei sociale.
Întreprinderile sociale sunt caracterizate de: 1) capacitatea de includere a persoanelor
sărace, excluse şi care nu deţin un loc de muncă; 2) abilitatea de a vinde bunuri şi servicii pe
piaţa privată şi publică; 3) statutul de întreprinderi non-profit şi de lipsa de remunerare a
capitalului; 4) urmărirea rezultatelor economice pentru asigurarea durabilităţii. Un element
principal al acestor întreprinderi este participarea membrilor, acest element conducând în
acelaşi timp la unele contradicţii. Întreprinderile sociale sunt puternic legate de nevoile din
teritoriu şi contribuie la dezvoltarea locală, protejează de regulă patrimoniul cultural şi
ambiental. De asemenea, acestea creează de regulă locuri de muncă, organizează şi susţin
pregătirea (personală şi profesională) şi se concentrează pe dimensiunea de includere
socială care depăşeşte dimeniunea muncii.
Acest studiu porneşte de la identificarea unui set de întrebări care pot constitui un cadru
general. Cel de-al doilea capitol prezintă istoria strategiilor europene de ocupare a forţei de
muncă şi de includere socială, în încercarea de a identifica şi a analiza disparităţile dintre
acestea. Summit-ul de la Lisabona din anul 2000 poate fi considerat ca fiind punctul
culminant al acestui itinerariu „în zig-zag” care a avut totuşi precedente importante ce nu
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trebuie subestimate. Summit-ul a condus la luarea unor decizii importante care au reînnoit şi
au reformulat aceste strategii până în prezent. Vom încerca să demonstrăm modul în care
această istorie a fost alcătuită din discuţii în cadrul cărora conceptele şi argumentele utilizate
au evoluat concomitent cu diferiţii actori. Conform obiectivului proiectului „Punţi de includere”,
vom încerca, de asemenea, să privim mai îndeaproape componentele economiei sociale şi,
în special, componenta întreprinderilor sociale, în principal pentru că aceste organizaţii au
fost cele care au suportat în mod direct consecinţele măsurilor luate la nivel european şi
naţional şi, în acelaşi timp, au încercat să le influenţeze pe acestea din urmă. La final, vom
prezenta un set de reflecţii şi întrebări din sfera acestui proiect sau din alte domenii în care
am putut interveni, în speranţa că aceste indicii şi reflecţii pot contribui la consolidarea
relaţiilor dintre strategiile de ocupare a forţei de muncă şi strategiile de includere socială.
Aceasta este ultima versiune a Prezentării generale, rezultat al discuţiilor purtate între diferiţii
parteneri din cadrul proiectului. Prima dezbatere a avut loc în aprilie 2008 (în cadrul celei de
a doua întâlniri transnaţionale a proiectului, care a avut loc la Bruxelles). În urma acestei
întâlniri, s-a creat un spaţiu de discuţie prin intermediul Platformei CIARIS, în vederea
detalierii şi îmbunătăţirii documentului. Trebuie reţinut că studiile naţionale care vor fi
realizate de fiecare partener poate contribui la identificarea unor aspecte şi, în special, la
analizarea măsurii în care, aspectele prezentate aici, la nivel european, pot reflecta şi
influenţa provocările şi strategiile la nivel naţional. În încheiere, experienţele avute la nivel
local vor oferi o altă ocazie de reflecţie comparativă care fără îndoială va contribui la
îmbunătăţirea cunoştinţelor noastre transnaţionale şi a capacităţii comparative.

1. Întrebări de început
După cum am precizat deja, obiectivul acestei lucrări este reprezentarea unei panorame
evoluţioniste a interconexiunilor dintre politicile sociale şi cele din domeniul muncii şi, mai
precis, a relaţiilor dintre strategiile de ocupare a forţei de muncă şi strategiile de includere
socială. Intenţia noastră este de a analiza istoria acestor relaţii, în ce mod, când şi unde s-au
creat pentru prima dată; ce anume asigură armonizarea acestora; dacă punctele comune au
fost rare sau, dimpotrivă, frecvente; cum se explică perioadele de apropiere şi de separare şi
ce au reprezentat aceste apropieri pentru relaţiile dintre strategii; cum au supravieţuit
împreună sau unele alături de celelalte şi care au fost principalele disensiuni; în ce măsură
rezultatele acestor relaţii au fost pozitive sau negative.
Ideea existenţei unor cercuri virtuoase capabile să asigure condiţiile necesare pentru
eradicarea sărăciei este întâlnită din ce în ce mai des. În cadrul acestui studiu, încercăm să
analizăm în ce măsură interconexiunea dintre ocuparea forţei de muncă la nivel european şi
strategiile de includere socială poate avea rezultate pozitive pentru persoanele care nu deţin
un loc de muncă şi cele care suferă de pe urma sărăciei şi a excluderii sau, dimpotrivă, cine
este exclus din politicile de includere socială şi de ocupare a forţei de muncă? Perioadele
de apropiere dintre aceste două strategii au fost virtuale sau virtuoase?
Cea de a doua întrebare se referă al istoria „cuplului”. Coordonarea, integrarea, asocierea şi
punerea în aplicare a strategiilor nu reprezintă o sarcină uşor de îndeplinit. Ca şi în cazul
celor mai reuşite familii, separarea şi tendinţa de a avea vieţi paralele sunt la fel de frecvente
ca şi tendinţa de unificare şi eforturile de a rămâne împreună. Ignoranţa, liniştea şi lipsa
dialogului sunt deseori considerate cauzele separării şi a divorţului. Luarea în comun a
deciziilor şi împărţirea responsabilităţilor, sentimentele şi cunoaşterea reciprocă contribuie de
regulă la stabilitatea relaţiei. Putem sugera ipoteza conform căreia aceste cauze şi factori
influenţează şi relaţiile dintre strategiile de ocupare a forţei de muncă şi de includere socială.
Câteva dintre întrebările la care trebuie să se ofere un răspuns sunt: care sunt cauzele şi
tendinţele care au contribuit la perioadele de apropiere şi de depărtare şi care a fost
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comportamentul actorilor care influenţează şi înconjoară acest cuplu? De asemenea, ar
trebui să încercăm să identificăm timpul şi locul acestor perioade de divergenţă şi
convergenţă.
Istoria acestei relaţii poate fi rezumată astfel: există o istorie timpurie care începe în anul
1957 şi care pare să continue între 1989 şi 1994. Această relaţie a fost consolidată în 1997,
prin intermediul Tratatului de la Amsterdam, a summit-ului de la Luxembourg şi a
Programului Comunitar „Al treilea sistem şi ocuparea forţei de muncă”. Lisabona 2000
reprezintă un nou punct culminant prin încurajarea unui trio care încearcă să combine
dezvoltarea economică, ocuparea forţei de muncă şi coeziunea socială. Într-o anumită
măsură, Lisabona 2000 reprezintă începutul unei noi etape în istoria acestui cuplu. Este
foarte important să analizăm această a doua etapă care, cu realizările şi eşecurile inerente,
continuă până în prezent.
Cea de a treia întrebare încearcă să ofere o prezentare a posibilelor consecinţe şi a
impactului acestei „relaţii”. Ceea ce este important nu este realizarea evaluării în sine, ci
analizarea modului în care această relaţie a influenţat, pe orizontală, actorii publici şi privaţi
care lucrează la nivel european şi, pe verticală, economia socială de la nivel local. Care a
fost rolul protecţiei sociale asupra relaţiei dintre cei care deţin un loc de muncă şi cei fără loc
de muncă? Presiunea crescândă prin intermediul dezvoltării măsurilor de activare implică o
schimbare în mecanismele şi procesele de ocupare a forţei de muncă şi de includere
socială? Ce interconexiuni s-au realizat între Planul Naţional de Acţiune pentru Includere şi
Planurile Naţionale de Acţiune pentru Ocuparea forţei de muncă? Programele actuale de
Reformă Naţională permit integrarea „locurilor de muncă mai multe şi mai bune” şi a unui
număr redus de obiective legate de sărăcie şi excludere? În ce mod au contribuit diferitele
„familii” din sectorul economiei sociale şi actorii din organizaţiile sindicale ale muncitorilor şi
societăţi la aceste strategii şi/sau au fost limitaţi de acestea?
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2. Itinerariu în zig-zag
Acest capitol analizează amplul itinerariu al relaţiilor dintre strategiile europene de includere
şi de ocupare a forţei de muncă iniţiat odată cu Tratatul de la Roma din 1957 şi care continuă
până în prezent. Acest parcurs nu este unul drept ci, dimpotrivă, marchează un drum
şerpuitor, care a avut multe curbe de-a lungul acestor ani, şi care nu întotdeauna a
reprezentat un progres. Au existat momente de accelerare şi perioade importante de
stagnare. Într-o anumită măsură, politicile europene sociale şi de ocupare a forţei de muncă
păreau să se ignore unele pe celelalte; alteori, acestea aveau un traseu paralel, cu
încrucişări de scurtă durată dar frecvente.

2.1. Preistoria, un singur partener1
Tratatul de la Roma, prin intermediul a două serii de articole, a făcut o declaraţie subtilă în
favoarea progresului social şi a îmbunătăţirii condiţiilor de trai şi de lucru. Prima serie făcea
referire la libera circulaţie a muncitorilor (articolele 48 -51), în timp ce a doua serie, numită
politică socială (articolele 117 - 128) prezenta o abordare simplă a recalificării muncitorilor,
pentru care urma să se constituie Fondul Social European. Prin adoptarea mecanismelor
acordului tripartit de la acea dată, Fondul a fost (şi încă mai este) administrat de către un
Comitet care include Comisia Europeană, organizaţii sindicale ale muncitorilor şi organizaţii
ale angajatorilor. În ciuda denumirii primite, acest Fond nu a fost creat drept bază a politicii
sociale europene, acesta jucând mai degrabă un rol important în polliticile de ocupare a forţei
de muncă, dat fiind faptul că obiectivul de luptă împotriva excluderii de pe piaţa forţei de
muncă a fost stabilit abia în anii ’90.
A existat o diferenţă fundamentală între cele două serii de articole, dacă se are în vedere
faptul că cea dintâi făcea obiectul unui proces decizional la nivel comunitar, în timp ce a doua
serie, adică prevederile privind ocuparea forţei de muncă, condiţiile de lucru, formarea
profesională şi siguranţa socială, a implicat în mod exclusiv colaborarea între Statele
Membre, iar unicul obiectiv al Comisiei Europene a fost promovarea studiilor şi organizarea
de consultări (articolul 118).
În acest fel, s-au stabilit încă de la început reguli de joc ambigue şi restrictive. Libera
circulaţie a persoanelor, bunurilor şi valorilor a reprezentat o caracteristică la nivel comunitar
ce a condus la crearea unei pieţe de mari dimensiuni; restul aparţinea suveranităţii Statelor
Membre care îşi apărau – şi încă îşi apără – suveranitatea cu încrâncenare.
Este important să menţionăm că primele decizii la nivel european în domeniul social au avut
un caracter compensator dată fiind reconversia suferită de industria franceză ca urmare a
negocierilor purtate cu cele şase State Membre (în special cu Germania) care alcătuiau fosta
Comunitate Economică Europeană (CEE). În acest fel, a doua învăţătură care poate fi
extrasă din acest început ezitant este faptul că deciziile care au stat la baza acestuia au fost
influenţate de consecinţele negative ale măsurilor europene din domeniul industrial bazate
pe nevoile de pe piaţa forţei de muncă dintr-o anumită ţară. Acest lucru ne conduce la o a
treia învăţătură: fondatorii patriei europene, convinşi că prin crearea unei pieţe de mari
dimensiuni se elimină cauzele principale ale conflictelor militare istorice şi se asigură
condiţiile necesare pentru creşterea economică, încă mai militau pentru ideea conform căreia
această creştere va aduce după sine o îmbunătăţire semnificativă a condiţiilor de trai.
Conform acestor fondatori, construcţia europeană ar trebui să aibă o bază din „beton
economic” care ar permite construirea pereţilor de cooperare politică. Toate celelalte vor
1
O parte din această preistorie este inspirată din Estivill, J. (1998). Las Políticas sociales de la Unión Europea
en los albores del nuevo milenio. Rev. Derecho Social Internacional y Comunitario n· 32. Ministerio del Trabajo y
Asuntos Sociales. Madrid
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rezulta progresiv din aceasta. La acea dată, politica socială nu se afla pe ordinea de lucru
europeană. În aceste condiţii, „cuplul” nu putea fi realizat, deoarece una dintre părţi lipsea.
Caracteristica principală a panoramei europene a fost dezvoltată în anii ’60 şi continuă şi
astăzi, şi conţine următoarele aspecte: 1) dezvoltarea economică este o condiţie necesară
dar nu suficientă pentru îmbunătăţirea bunăstării sociale; 2) integrarea monetară, financiară
şi a pieţei nu asigură în mod obligatoriu o abordare din punct de vedere al protecţiei sociale;
3) deciziile referitoare la politica economică luate la nivel european au drept rezultat crearea
unor inegalităţi între persoane, grupuri sociale şi teritorii, precum şi excluderea acestora. Cu
toate acestea, discuţia rămâne deschisă. Din acest motiv, strategiile europene sociale şi de
ocupare a forţei de muncă au oscilat între politicile auxiliare şi cele compensatorii, între
armonizare şi convergenţă, între funcţia stimulativă şi o intervenţie mai activă, între
presiunea exercitată de stat şi legitimitatea organismelor suprastatale şi cele subordonate
statului.
Până în 1974 nu au avut loc modificări esenţiale. Sub influenţa dezvoltării economice
cunoscută ulterior sub denumirea de „cei treizcei de ani glorioşi”, care au marcat o creştere
moderată în numărul populaţiei şi a speranţei de viaţă, reducerea duratei vieţii active,
creşterea nivelului învăţământului obligatoriu, intrarea progresivă a femeilor pe piaţa forţei de
muncă concomitent cu dezvoltarea sistemului de protecţie socială şi a pieţei forţei de muncă
cu rate ale şomajului forarte scăzute (aceste rate fiind ridicate în anumite regiuni precum
Italia de sud) şi un procent foarte scăzut al sărăciei – susţinută la nivel naţional şi local de
sistemul financiar public şi privat -, nu existau motive valide în favoarea unei puternice
intervenţii suprastatale.
Între 1961 şi 1972, prin Fondul Social s-au acoperit în principiu nevoile guvernului italian
pentru reintegrarea imigranţilor proprii, precum şi ale Germaniei – pentru recalificarea
profesională a persoanelor care au suferit accidente de lucru. În cadrul Conferinţei de la
Haga din 1969 şi al Conferinţei de la Paris din 1972 s-a afirmat recunoaşterea faptului că
armonizarea pieţelor forţei de muncă cu politicile naţioanle referitoare la ocuparea forţei de
muncă nu se realiza în mod automat, iar Fondul Social prezenta numeroase inconvenienţe şi
inconsecvenţe. Mai întâi, având în vedere dependenţa capacităţii de intervenţie a acestuia de
importanţa dispozitivelor şi resurselor financiare ale Statelor Membre, şi drept urmare,
neluarea în considerare a tuturor nevoilor acestora, unele dintre acestea erau privilegiate în
detrimentul celorlalte. Apoi, dat fiind faptul că nu exista o strategie generală, ci numai un
mecanism de compensare bazat pe criterii de eligibilitate, era imposibil să se realizeze sau
să se menţină un buget coerent al comunităţii sau o orientare corespunzătoare a ajutoarelor.
În al treilea rând, caracterul retroactiv al Fondului social nu permitea înlăturarea şi
anticiparea şomajului cauzat de reconversiile industriale şi modificările rapide din domeniul
tehnologic2.
Din aceste motive, prin reforma Fondului din 1971 s-a încercat modificarea modului său de
funcţionare şi a obiectivelor acestuia. Ulterior, cu ajutorul Fondului s-a început susţinerea
pregătirii profesionale, a accesului la locurile de muncă şi a promovării ocupării forţei de
muncă, precum şi a relocării muncitorilor. În anii ’70 au fost emise mai multe Directive şi
Regulamente referitoare la aspecte legate de libera circulaţie a muncitorilor. Cel mai
important aspect, însă, a fost autorizarea Consiliului de a spori intervenţia acestui Fond, care
a continuat până în 1983, când a avut loc o nouă reformă. Această reformă a permis
utilizarea Fondului şi în agricultură, în domeniul textil şi în domeniul construcţiilor, precum şi
pentru grupuri specifice precum muncitorii migranţi, persoanele dezavantajate, femeile,
şomerii şi persoanele cu vârstă sub 25 de ani aflate în căutarea primului loc de muncă.

2

Hatt, Ph., (1991). Trente ans d’intervention du F.S.E. en Le fonds Social Européen. Commission des
Communautés Européennes. Rev. Europe Sociale n·2, Luxembourg. (pag. 80 şi 81)
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În lumina acestor schimbări3 care au avut impact şi asupra bugetului, a fost necesară
înfruntarea consecinţelor şocului petrolier de la începutul anilor ’70 care a scuturat puternic
modul de gândire şi convingerile referitoare la scenariul socio-economic european prin
degradarea pieţei forţei de muncă, reducerea extinderii statelor cu sistem de ajutor social
(Welfare States) şi accelerarea rupturii legăturilor primare, conducând astfel la apariţia a
ceea ce unii au numit câţiva ani mai târziu noua sărăcie4 sau alţii preferă să o numească
excludere socială.

2.2. Apariţia şi dezvoltarea unui nou partener: programele europene de
combatere a sărăciei
Faptul că primul draft al politicii sociale la nivel european a fost rezultatul deciziei Consiliului
European din 21 iunie 1974, concretizându-se în crearea Programului Comunitar de Acţiune
Socială, nu a fost o coincidenţă. Acest Program a conţinut aproximativ 20 de măsuri
organizate pe trei axe de intervenţie: realizarea unui sistem mai performant de ocupare
integrală a forţei de muncă; îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de muncă; crearea unui
echilibru mai solid între evoluţia acestuia şi participarea actorilor sociali şi a muncitorilor din
întreprinderi la luarea deciziilor socio-economice la nivel comunitar. S-a recunoscut pentru
prima dată în cadrul acestui Program imposibilitatea de a crea o politică socială specifică
fiecărui Stat Membru, într-o Europă care se apropie de integrare. Se încearcă o tentativă de
a include unele aspecte sociale, însă accentul este pus pe aspectele legate de ocuparea
forţei de muncă. Această primă ocazie de relaţionare între strategiile de ocupare a forţei de
muncă şi cele de includere a fost ratată, deoarece acestea din urmă nu erau stabilite încă, iar
obiectivele programului nu puteau fi amânate. Abia în 1984 se va elabora un nou Program de
Acţiune Socială5 de către Consiliul European.
În ciuda obstacolelor, la un an după lansarea acestui Program important, a fost implementat
primul Program european de eradicare a sărăciei. La începutul acestuia, în 1975 (şi până în
1979), Consiliul a adoptat definiţia clasică în baza căreia „săracii sunt persoanele al căror
venit este mai mic de 50% din venitul mediu per capita al ţării în care locuiesc”. Conform
acestei definiţii, 12,6% din populaţia totală a CEE trăia în sărăcie. În cadrul acestui Program
a fost finanţat un set de proiecte pilot mici – acestea au permis elaborarea a unui număr de
nouă rapoarte referitoare la nouă ţări care la momentul respectiv făceau parte din CEE (între
timp, la CEE au aderat şi Danemarca, Irlanda şi Marea Britanie). În aceste rapoarte care
prezintă şi caracterizează situaţiile de sărăcie6, s-a început stabilirea unei legături directe
între pierderea locului de muncă şi sărăcie. Însă recunoaşterea acestei legături nu însemna
că oragnismele europene trebuiau să ia măsuri în această privinţă.
La cinci ani după finalizarea primului Program, datorită insistenţelor autorităţilor irlandeze, a
fost iniţialt cel de-al doilea Program, implementat între 1985 şi 1989. În decembrie 1984,
Consiliul a adoptat o a doua definiţie a sărăciei: „[…] prin „săraci” se înţelege acea categorie
de persoane, grupuri şi familii ale căror resurse materiale, sociale şi culturale sunt atât de
reduse încât nivelul de trai nu se încadrează nici măcar în cel minim acceptabil în Statele
Membre în care locuiesc”. Ambele definiţii, utile şi criticabile în aceeaşi măsură ca orice alte
definiţii, subliniază lipsa şi relativitatea. A doua definiţie introduce noţiunea pluridimensională
de sărăcie, integrând astfel conceptul de excludere socială.

3

Comunităţile europene (2007). European Social Fund. 50 years investing in people. Luxemburg.
A se vedea Candel, F. (1988). La nueva pobreza. Barcelona. Ed. 62; Room,G.(1990). New poverty in the
European Community. Sant Martin Press. Londra; Saraceno,C. (1990). Nuova povertà o nuovi rischi di povertà
en Negri, (Ed.) Povertà in Europa e trasformazione dello stato sociale. Milano. F. Angeli; Paugam, S.(1991). La
desqualification sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté. Paris. P.U.F.
5
Lénoir, D. (1994). L’Europe sociale. La Découverte. Paris. (pag. 84)
6
Comisia Europeană (1981). Rapport final de la Commission au Conseil du premier programme de projets et
études pour combattre la pauvreté. Bruxelles.
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În acest al doilea Program se confirmă caracterul structural al procesului de sărăcire. În
cadrul Programului au fost promovate 91 de proiecte concentrate asupra a opt tipuri de
grupuri ţintă, din perspectiva acţiune – cercetare. Fiecare ţară avea propriul evaluator şi
fiecare grup ţintă avea propriul coordonator. Toţi aceşti actori se adunau într-un „centru de
informaţii” ale cărui funcţii erau coordonarea şi redactarea principalelor documente de
discuţie. Activităţile cu caracter transnaţional dobândesc un rol important. Au fost dezvoltate
studii comparative care facilitau măsurarea şi o mai bună aplicare a definiţiilor deja
prezentate, precum şi a altor concepte precum „nesiguranţă”, „marginalizare”, „noua sărăcie”
etc.
În raportul final, coordonatorii generali ai Programului au accentuat ideea conform căreia
simptomele care conduc la sărăcie sunt legate de lipsa accesului la activităţile economice,
precum şi pierderea acestora (muncă, ocupare a forţei de muncă), iar tendinţele restrictive
ale măsurilor de protecţie socială contribuie la acestea. Cu toate acestea, un progres mai
evident s-a constatat în cazul abordării grupurilor ţintă care a accentuat legătura dintre piaţa
forţei de muncă şi existenţa persoanelor care suferă de pe urma sărăciei, în special cu
referire la şomerii care nu posedă un loc de muncă pentru o perioadă îndelungată şi
persoanele şi grupurile sociale marginalizate.
În ceea ce priveşte primul dintre aceste grupuri, raportul final7 începea prin criticarea unui
şomaj situaţional şi secundar, rezultat al unor situaţii speciale, şomajul pe termen lung fiind
astfel produsul politicilor naţionale şi europene de reconversie industrială şi a noilor
tehnologii. Considerând cele 16 milioane de şomeri existenţi la nivelul anului 1986, măsurile
de instruire propuse prin Fondul Social European păreau insuficiente şi deseori
necorespunzătoare, dat fiind că măsura cea mai astringentă era crearea de noi locuri de
muncă. Pierderea involuntară şi neaşteptată a locului de muncă, în cadrul unui sistem în care
piaţa forţei de muncă reprezintă sursa principală de putere economică, conduce la o sărăcie
multidimensională şi la o spirală de degradare (pierderea locuinţei, reducerea consumului,
pierderea structurii familiale, crearea de datorii şi izolarea, reducerea auto-aprecierii şi a
statutului social…). Acest lucru este şi mai evident în ţările din Europa de sud unde sistemele
instabile de protecţie socială şi lipsa graficelor de venituri minime au complicat şi mai mult
situaţia. În urma acestor analize, prin intermediul celor 14 proiecte s-a propus dezvoltarea
competenţelor şomerilor prin diferite acţiuni sociale, încurajarea auto-organizării şi a
capacităţii de a face presiuni asupra autorităţilor publice locale şi naţionale, relaţionarea cu
alţi actori şi participarea la activităţile economice şi sociale, accentuarea nevoii astringente
de coordonare a măsurilor aplicate la nivel european, naţional şi local.
În ceea ce priveşte persoanele şi grupurile marginalizate, raportul final8 al acestui grup indică
existenţa unei instituţionalizări a nevoilor acestora printr-un tip de „codificare a ofertei”,
facând aluzie la nevoia de identificare a unor acţiuni integrate şi inovative. Acest lucru ar
presupune o reanaliză a diversităţii grupurilor marginalizate din lume, o monitorizare care nu
creează dependenţă ci susţine o autonomie care asigură acces la drepturi şi stabilirea unor
strategii integrate prin muncă. Au fost subliniate următoarele aspecte: munca în cadrul
comunităţilor (munca protejată), munca pe o piaţă secundară şi munca promovată prin
cooperative sociale şi prin alte metode şi structuri de integrare socio-economică.
Este important de menţionat că în cadrul acestui program, o primă reflecţie asupra
caracterului transnaţional s-a datorat proiectelor experimentale promovate conform unor
grupuri specifice care au reunit strategii şi acţiuni sociale şi de ocupare a forţei de muncă,
şomeri şi alte grupuri marginalizate.
7

A se vedea analiza din Papantonios, A. (1992) Chômage et pauvreté. L’expérience de quatorze projets. Revue
Service Social dans le Monde n·1-2. Mons. (pag. 19 - 30).
8
A se vedea analiza din Marques Balsa, C. e Giuglia, S. (1992) Populations et collectivités marginalisés. Revue
Service Social dans le Monde n·1-2. Mons. (pag. 51 - 63).
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În al treilea Program european dezvoltat între 1989 - 1994, grupul ţintă, în cadrul căruia au
fost implementate numai zece proiecte inovative, a pierdut în favoarea a 42 de proiecte
teritoriale mai ample. Aceste proiecte teritoriale aveau drept obiect stabilirea unor
parteneriate integrate şi a unor principii de participare. Pe măsură ce Programul evolua, în
Franţa a apărut conceptul de „excludere”9, cu antonimul „includere” – concept care zece ani
mai târziu va fi utilizat pe scară largă, fiind din ce în ce mai prezent. În acea perioadă
predomina conceptul de „inserare” care, în unele limbi latine are un înţeles diferit de
„integrare” (în limba engleză considerat sinonim al termenului „inserare”).
Chiar asupra acestei teme a „inserării economice” – terminologie folosită în special în Franţa
– a făcut referire o parte din acest al treilea Program în care au fost incluşi experţi şi proiecte
de origine latină. Ceea ce avea în comun acest grup cu restul Programului era perspectiva
unei sărăcii structurale, multidimensionale şi în creştere, pentru care se intenţiona
coordonarea diferitelor politici sociale, economice şi de alte tipuri (ocupare a forţei de muncă,
învăţământ, locuinţe, servicii sociale …) şi aplicarea principiului integrităţii acţiunilor
teritoriale. Ca urmare a hotărârii Consiliului de miniştri pe probleme sociale luată în timpul
Consiliului european din 29 septembrie 198910 (în cadrul căruia a fost introdus pentru prima
dată conceptul de „excludere socială”), grupul a insistat pe tema inserării socio-economice.
Mai multe proiecte din cadrul Programului, cunoscute sub denumirea „Sărăcie 3” (Amberes,
Perama, Argyroupolis, Limerik, Girona, Alto Belice, Utrecht şi Almeida), sunt dezvoltate în
conformitate cu aceste principii. Acest lucru este realizat prin metode mai mult sau mai puţin
convenţionale: colaborarea cu agenţiile locale de angajare (Centrele de angajare) sau
încercarea de convingere şi de implicare a sectorului conomic local; eforturi de inserare în
cadrul planurilor de dezvoltare locală sau urbană; promovarea întreprinderilor sociale şi
crearea unor reţele de parteneriat cu administraţiile locale, organizaţiile sindicale ale
muncitorilor şi organizaţiile întreprinderilor, autorităţile regionale şi locale (angajare, servicii
sociale, planificare teritorială …), precum şi cu lumea asociativă. Proiectul Girona11 din
Spania este reprezentativ pentru acest ultim tip de opţiune.
În Franţa, pornind de la modelul Roubaix şi printr-un proces de transferabilitate mai puţin
întâlnit şi neaşteptat, mecanismul parteneriatului Girona a reuşit să depăşească măsurile de
asistenţă necorespunzătoare pe care le promovase anterior. Într-un interval de puţin peste
un an a fost creată o bază de date comună cu şomerii şi persoanele excluse. S-au stabilit
contacte cu 140 de întreprinderi, 151 de persoane au fost angajate pe locuri de muncă
pentru persoane necalificate, având contract de muncă pe perioadă nedeterminată, şi fiind
păstrate pe postul respectiv pentru perioade mai mari de un an. Factorii cheie care explică
rezultatele bune sunt: buna cunoaştere a pieţei forţei de muncă locale şi adaptarea la nevoile
acesteia; dinamica puternică a parteneriatelor cu toate autorităţile locale; crearea de itinerarii
de inserare în cadrul cărora motivarea şi instruirea iniţială sunt urmate de o monitorizare la
locul de muncă. Această strategie a initerariilor de inserare avea să aibă ulterior un puternic
ecou în multe programe şi experienţe europene.
În unul dintre cele mai înălţătoare documente ale Comisiei Europene din acei ani12 se preciza
că, pe lângă schimbările de ordin demografic şi transformările familiilor, una dintre
principalele cauze de excludere a fost lipsa pieţei forţei de muncă, astfel lăsând un spaţiu
amplu pentru măsurile de integrare, cele mai importante fiind: contribuţiile acţiunilor la nivel
local, dalogul dintre actori, inclusiv economia socială, convergenţa protecţiei sociale,
confirmarea drepturilor, contribuţia fondurilor structurale şi legătura dintre politicile sociale şi
economice.
9

Estivill, J. (2003). Panorama internacional sobre la exclusión social. Conceptos y estrategias. STEP-OIT.
Geneva.
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Hotărârea Consiliului European şi a Ministerului pe probleme sociale referitoare la lupta împotriva excluderii
sociale (O.J.E.C. nr. 277 din data de 31.10.1989)
11
Ajuntament de Girona (1994) El dispositivo de inserción económica de Onyar Est. Girona. (205 pagini).
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Comunicatul Comisiei (1992). Intensifier la lutte contre l’exclusion sociale, promouvoir l’intégration. Bruxelles.
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În urma analizării Programului „Sărăcie 3”13, cele două capitole privind legăturile dintre
strategiile de inserare pe piaţa forţei de muncă şi strategiile de luptă împotriva excluderii sunt
de o reală importanţă. În primul dintre aceste capitole, se prezintă lipsa sinergiilor dintre
proiectele Sărăcie 3 şi cele care erau deja finanţate prin alte iniţiative comunitare create
recent, în cadrul Fondului Social European, precum Programele HORIZON şi NOW. Acest
lucru s-a întâmplat cu precădere atunci când programele au urmărit armonizarea aspectelor
sociale şi economice (HORIZON) şi, în special, lupta împotriva disciminării femeilor pe piaţa
forţei de muncă (NOW). În cadrul acestor iniţiative nu exista niciun fel de cooperare sau
legătură la nivel european sau naţional. Regulile, modurile de gândire şi termenele
împiedicau interacţiunea, iar, puţinele legături create la nivel local (40% din proiectele din
cadrul Programului „Sărăcie 3” au promovat un alt tip de proiecte prin aceste iniţiative) nu au
putut influenţa deciziile politice. Acesta este un alt exemplu de justificări pentru
neconcordanţe14. Acesta este motivul pentru care, la revizuirea regulamentelor privind
Fondurile structurale din 1994, în al treilea obiectiv au fost incluse nu numai lupta împotriva
şomajului pe temen lung, ci şi măsurile care să permită „facilitarea integrării persoanelor
ameninţate de excluderea de pe piaţa forţei de muncă”. Cu toate acestea, includerea acestui
obiectiv nu a produs o modificare semnificativă în Fondul Structural European şi nici la
stabilirea legăturilor care să permită conexiuni specifice.
Dimpotrivă, cel de-al doilea capitol din evaluarea Programului „Sărăcie 3”, referitor la
dezvoltarea integrării, oferă o imagine mai optimistă. În acest capitol se demonstrează că
dezvoltarea locală poate contribui la inserarea socială şi la practicile de ocupare a forţei de
muncă. Unele proiecte Sărăcie 3 desfăşurate în Italia, Franţa, Danemarca, Belgia, Irlanda şi
Spania confirmă faptul că a fost posibilă înfiinţarea Agenţiilor de dezvoltare locală,
mobilizarea actorilor locali prin utilizarea resurselor neexplorate, satisfacerea nevoilor fără a
trece dincolo de procesele tradiţionale standard de instruire profesională. În acest fel,
raportul critică beneficiile fiscale, împrumuturile cu procente mici în cazul dobânzilor şi
ajutoarele financiare oferite întreprinderilor comerciale, şi accentuează importanţa tot mai
mare a rolului întreprinderilor sociale, indiferent de denumirea pe care o poartă: „Community
Business” în Marea Britanie şi în Irlanda, „Entreprises d’Insertion y Regies de Quartier” în
Franţa, „Entreprises de Formation par le Travail y Actions Intégrés de Devéloppement” în
Belgia sau “Cooperativas Sociales” în Italia şi Spania.
Prin urmare, Programul „Sărăcie 3”, pornind de la experienţe în teritoriu – perspectivă diferită
faţă de cea specifică Programului 2 organizată pe grupuri ţintă15 -, a implementat o serie de
măsuri foarte utile pentru articularea strategiilor de inserare pe piaţa forţei de muncă şi de
luptă împotriva excluderii, în special prin dezvoltarea locală şi unele aspecte de economie
socială. Prin accentuarea conceptului de exlcudere socială, se trezeşte, în acelaşi timp, un
interes tot mai mare pentru abordări mai bine integrate şi mai cuprinzătoare. Indiferent de
eforturile depuse, atât Programul „Sărăcie 2” cât şi Programul „Sărăcie 3” au eşuat în
tentativa de a mobiliza semnificativ organizaţiile sindicale ale muncitorilor şi organizaţiile
angajatorilor. Acest lucru nu le-a împiedicat însă să participe la seminarii transaţionale şi la
unele proiecte. La finalul Programului „Sărăcie 3”, conceptul de „responsabilitate socială a
întreprinderilor” a început să fie subiectul unor discuţii care, ulterior, se vor dovedi de o reală
importanţă.
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2.3. Ani de succese: 1989-1994
Deşi uneori „apa” dintre politica de ocupare a forţei de muncă şi politica socială pare stătută,
alteori aceasta pare să curgă foarte repede. Acest lucru a fost observat la sfârşitul anilor ’80
şi începutul anilor ’90. Semnarea Actului Unic European în 1986 şi intrarea sa în vigoare în
1987 reprezintă principalul context în care are loc această accelerare. Prin acest act se
confirmă dorinţa de creare a unei armonizări economice şi sociale mai mari şi de sporire a
competenţelor Comunităţii, permiţând astfel adoptarea anumitor decizii şi Directive cu
ajutorul majorităţii calificate (şi nu prin vot unanim). Se acordă un rol mai important
Parlamentului European şi, astfel, dialogul social este susţinut prin reforma din 1988 prin
care se menţionează Fondurile Structurale FEOGA (agricultură), FEDER (regional) şi ESF
(social).
În cadrul Fondurilor Structurale FEOGA a fost creat programul LEADER (pentru dezvoltarea
rurală) în 1991, finalizat în 1994. Începând cu acest an şi până în 1999 s-a desfăşurat
programul LEADER II, iar între 2000 şi 2006 programul LEADER +. Pe parcursul tuturor
acestor ani, grupurile de acţiune locale au promovat strategii pentru crearea a locuri de
muncă noi, investind în infrastructură, dezvoltând strategii pentru păstrarea populaţiilor locale
şi îmbunătăţirea producţiei agricole.
Tot în cadrul acestui document şi prin intermediul amendamentelor din 1993 se organizează
două iniţiative noi pentru perioada 1994-1999: EMPLOYMENT (OCUPARE A FORŢEI DE
MUNCĂ) şi ADAPT (ADAPTARE). Prima dintre acestea avea drept scop dezvoltarea
resurselor umane şi îmbunătăţirea modului de funcţionare a pieţei forţei de muncă. Cu un
buget de 1.914 milioane de euro, EMPLOYMENT cuprinde mai multe iniţiative: NOW (al
cărui obiect sunt femeile), HORIZON (pentru persoane cu dizabilităţi), YOUTHSTART
(pentru tineri) şi INTEGRA (pentru grupurile sociale dezavantajate, în general). Cea de a
doua iniţiativă care beneficiază de un buget de 1.650 milioane de euro avea drept scop
promovarea adaptării forţei de muncă la schimbările din domeniul economic. Fiecare dintre
aceste programe funcţiona în mod independent (de exemplu, există foarte puţine legături
între proiectele promovate de ADAPT şi INTEGRA).
Acest nou impuls16 decisiv pentru aceşti ani derivă dintr-un context influenţat de: eşecul şi
retragerea lui Ronald Reagan (din Statele Unite ale Americii) şi a lui Margaret Thatcher
(versiunea europeană a aceluiaşi tip de politici) şi, implicit, a politicilor promovate de aceştia;
aderarea Portugaliei şi a Spaniei la CEE (1986) care a reînnoit „europenismul”; buna
înţelegere a axei franco- germane; afirmarea, în zonele periferice ale Europei, a opţiunilor de
centru-stânga şi coordonarea îmbunătăţită dintre organizaţiile sindicale ale muncitorilor şi
angajatori, dat fiind faptul că în 1985 (în Val-Duchesne) a fost iniţiat dialogul bipartit care
înregistrase progrese importante comparativ cu dezacordurile referitoare la reconversia
industrială din anii ’70. Mişcarea asociativă care până în acel moment nu deţinea o poziţie
importantă la nivel european începea să se dezvolte17. Raportul cu Parlamentul era, de
asemenea, favorabil; multe iniţiative lansate de Comisia Europeană au fost susţinute, şi
ulterior aprobate, de Consiliul European.
Actul Unic a condus la o discuţie interesantă pe tema dimensiunii sociale a pieţei interne18.
Unii lideri europeni s-au temut că libera competiţie va submina instrumentele sociale, în
16
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special cele referitoare la legislaţia din domeniul muncii, şi va provoca un dumping social
intern de care vor beneficia numai ultimele state aderente (Grecia în 1981, Spania şi
Portugalia în 1986), având în vedere mai ales faptul că nivelul protecţiei sociale din aceste
state era inferior.
În urma acestor discuţii, crearea şi aprobarea Cartei drepturilor sociale fundamentale de
către Consiliul European erau jutificate. La originea acestei Carte stătea ideea conform
căreia pentru a garanta un standard sociale minim pentru toţi cetăţenii era necesară o
abordare în baza unor drepturi egale. Dacă acest document ar fi avut putere juridică, ar fi
permis Curţii Europene să promoveze o legislaţie socială mai avansată. Din păcate, opoziţia
guvernului englez a fost foarte puternică, astfel încât această iniţiativă a rămas la statutul de
declaraţie a preşedinţilor de state şi de guverne, fără consecinţe pe plan juridic, făcând
referire numai la drepturile muncitorilor (libera circulaţie, ocuparea forţei de muncă şi
acordarea unor venituri corespunzătoare, îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de lucru,
asigurarea aceloraşi condiţii de lucru pentru bărbaţi şi femei, libertatea de asociere şi de
negociere colectivă, libertatea de informare, consultare şi participare).
Această Cartă reprezenta un pas înainte ... în special pentru muncitori. Pentru restul
cetăţenilor însă, cei care nu erau plătiţi, riscul19 progresării în această direcţie (de protejare a
celor care deţin un loc de muncă) nu făcea decât să confirme diferenţele existente între:
9 Cei care deţin un loc de muncă şi beneficiază de protecţie socială,
9 Cei care deţin un loc de muncă dar nu beneficiază de protecţie (economia neagră,
locuri de muncă nesigure …),
9 Cei care beneficiază de protecţie dar nu deţin un loc de muncă (pensionari,
persoane cu dizabilităţi, şomeri …),
9 Şi, în final, cei care nu aparţin grupurilor menţionate anterior.
Comisia Europeană a adăugat Cartei un Plan de acţiune20 care cuprinde 49 de măsuri şi 47
de Directive pentru aplicare. Cu toate acestea, numai 16 din cele 28 au fost adoptate.
Dacă această Cartă prezintă o listă de drepturi care pot fi obţinute, drept acoperişul
construcţiei europene, era totuşi necesar să se stabilească fundaţia acestei construcţii.
Pentru aceasta a fost stabilită o altă iniţiativă: Hotărârea Parlamenului European din 1988,
care avea să fie urmată de Recomandarea Consiliului de miniştri din 1992, referitoare la
introducerea veniturilor minime la nivel naţional.
Denumirea interesantă a Recomandării21 explică negocierile dure care au avut loc în vederea
aprobării acesteia: „Criteriile comune referitoare la resursele suficiente şi ajutoarele
financiare din sistemele de protecţie socială”. Aceste negocieri au avut la bază diferite culturi
sociale, diversitatea sistemelor de protecţie socială şi a semnificaţiei atribuită de fiecare stat
conceptului de „venit minim”. De fapt, în acest punct, graficele de venit minim existau numai
în statele care le-au adoptat pe durata anilor post-belici înfloritori, în contextul dezvoltării
economiei de piaţă care asigura siguranţă socială majorităţii cetăţenilor europeni „din leagăn
şi până la mormânt””.
În aceste ţări (Austria, Germania, Olanda, Irlanda, Danemarca, Marea Britanie, Suedia şi
Finlanda) venitul minim se dorea a fi ultima plasă de siguranţă care să asigure nivelul minim
de salarizare pentru cele mai sărace grupuri. La sfârşitul anilor ‘80, graficele de venit minim
au fost adoptate şi de către alte ţări (Luxembourg în 1986, Franţa în 1988 şi Comunităţile
19

Confederaţia organizaţiilor sindicale ale muncitorilor au avertizat asupra existenţei acestui risc. A se vedea CES
(1994). Engagement de la CES dans la lutte contre l’exclusion sociale. Pour une Europe sans exclus. Bruxelles.
20
Communication de la Comision sur un programme d’action relatif a la mise en oeuvre des droits fondamentaux
des travailleurs (COM (89) 56. 8th de Novembre 1989.
21
Recomendación del Consejo (1992). Criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los
sistemas de protección social. Bruselas.
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Autonome ale Spaniei între 1989 şi 1992), introducând astfel conceptele de obligaţie şi de
dreptul la inserare. Mai târziu, Portugalia a adoptat şi ea aceste grafice (1997) adoptând
acelaşi model de venit minim de integrare socială.22 În ceea ce priveşte Italia, aceasta s-a
limitat la efectuarea unui experiment la nivel local între 1998 şi 2000.23 Referitor la modelele
anterioare, introducerea conceptului de inserare a adus cu ea o modificare semnificativă.
În vederea analizării diferenţelor şi asemănărilor dintre aceste două generaţii de modele de
venit minim, putea recurge la mai multe criterii.24 Cu toate acestea, în acest caz, cel mai
relevant criteriu este cel al raportului cu piaţa forţei de muncă care arată că în toate ţările
venitul minim reprezintă unul dintre cele mai sensibile, necesare şi specifice instrumente de
luptă împotriva sărăciei, din perspectiva garanţiei de menţinere a venitului. În apropate toate
statele europene, venitul minim este prezentat ca un ajutor financiar de asistenţă
complementară care ar trebui să asiste persoanele în depăşirea, pe cât posibil, a situaţiilor
excepţionale de şomaj, împovărare şi excludere. Această caracteristică comună include, întro anumită măsură, două logici distincte.25 În una dintre acestea, există o legătură directă
între lipsa venitului şi a locului de muncă. Conform aceleiaşi logici, persoana care solicită
acest ajutor financiar ar trebui stimulată să găsească un loc de muncă. În cazul celei de-a
doua logici, asociată mai mult conceptului de excludere socială, insuficienţa veniturilor este
un simptom, mai mult sau mai puţin important, al unei probleme care merge dincolo de sfera
economică şi care necesită mai mult de o „simplă” căutare a unui loc de muncă.
În cazul primei logici, existente în majoritatea statelor Europei de est, disponibilitatea de a
accepta un loc de muncă reprezintă condiţia necesară pentru obţinerea venitului minim. În
mod normal, acest lucru înseamnă că receptorul trebuie să fie înscris la agenţiile de angajare
locale. De la această obligaţie sunt scutite numai un număr limitat de persoane sau grupuri;
în cazul Austriei şi Luxembourgului, de exemplu, legislaţia îi scuteşte pe cei care îşi
finalizează studiile sau au grijă de bătrâni sau copii. Trebuie să avem în vedere că, în unele
ţări, obligaţia de a accepta un loc de muncă este mai strictă pentru cei care beneficiază de
venitul minim decât pentru cei care beneficiază de ajutorul de şomaj.
Pe lângă datoria de înscriere, acest tip de legislaţie include şi alte mecanisme care
accentuează disponibilitatea de a lucra cu o serie de măsuri de stimulare şi represiune,
precum ameninţarea de a suprima sau a reduce venitul minim în cazul în care beneficiarul
refuză un loc de muncă sau o propunere de instruire. Acest lucru este posibil, de exemplu, în
Danemarca, Finlanda sau Marea Britanie.
Cea de a doua logică accentuează „contractul de integrare” ce conţine mai ales un set de
părţi opuse care nu sunt în mod necesar sau direct asociate cu activităţile de ocupare a forţei
de muncă (aspecte legate de familie, sănătate, instruire …), şi nu obligaţia unilaterală a
beneficiarului. Această logică trebuie înţeleasă ca un angajament reciproc între beneficiar şi
societate, demonstrat prin intermediul unei negocieri. Cu toate acestea, această negociere
nu are loc de pe poziţii egale şi, în realitate, mai puţin de 50% dintre persoane încheie un
astfel de contract. Un caz intermediar între aceste tipuri de logică pare să fie cel al Belgiei
care a trecut de la prima logică la cea de a doua odată cu reforma din 199326, introducând un
22

Capucha, L., Guerreiro, M. D., (1997). Rendimento mínimo garantido: avaliação da fase experimental.
Lisabona. Ministerul Muncii şi Solidarităţii.
23
Benassi, D., Mingione, E. (2003). Testarea venitului minim de includere în sistemul social italian. In Standing,
G. (Ed.). Graficele de venit minim în Europe. ILO. Geneva.
24
Pentru discuţia despre influenţa lui Bismark sau Beveridge asupra venitului minim, a se vedea Milano, S. (1989)
Le revenu minmum garanti. Paris. P.U.F.
25
Analiza comparativă a lui Guibentif, P., Bouget, D.(1997) As políticas de rendimento mínimo na União
Europeia. Lisboa. Ed. União das Mutualidades. Această publicaţie prezintă contribuţiile la un seminar european
interesant desfăşurat la Lisabona, în cadrul implementării venitului minim în Portugalia.
26
Jacques, E. (1996). L’expérience belge de revenu minimum. Paper presented to the european Seminar on
Minimum Income (1999). Lisboa. A se vedea şi Vranken, J. (1999) Le minimex en mutation en Belgique in
Paugam, S. L’Europe face a la pauvreté. Documentation Française. Paris.
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contract de integrare socială obligatorie cu obligaţia legală referitoare la motivaţia de a
lucra.27 De asemenea, merită menţionat cazul Danemarcei, deoarece obiectul în acest caz
este reprezentat de persoanele care au probleme cu timpul şi de tinerii cu vârsta cuprinsă
între 18 şi 24 de ani, introducând astfel obligaţia de a accepta locurile de muncă şi instruirea
propusă de autorităţi, sub sancţiunea pierderii ajutorului financiar. Acest model funcţionează
conform perspectivei de „activare”28, a măsurilor care au fost deja implementate în ţările din
Scandinavia cu câţiva ani în urmă şi care ulterior au fost introduse pe agenda de lucru a
Uniunii Europene.
În toată ţările, munca retribuită este considerată cel mai adecvat mijloc de intergrare
profesională şi de independenţă financiară. În multe ţări, sunt incluse graficele de ajutoare de
venit minim pentru studenţi şi pentru pregătirea profesională a beneficiarilor şi a familiilor
acestora. În alte cazuri, aceste ajutoare (împrumuturi rambursabile sau nerambursabile) au
scopul de a facilita instruirea (Olanda, Austria), reluarea unei activităţi profesionale (Irlanda)
sau chiar înfiinţarea unei întreprinderi. De asemenea, este posibilă apelarea la ajutorul
financiar de către o persoană care caută un loc de muncă (Belgia) şi, în alte cazuri, instituţiile
publice (Luxembourg) sunt cele care asigură locurile de muncă plătite, utile pentru comunităţi
şi pentru beneficiarii venitului minim.
Indiferent de situaţie, în cadrul protecţiei sociale şi la recomandarea europeană, venitul
minim permite interconexiunea dintre ocuparea forţei de muncă şi includere. Cu toate
acestea, această posibilitate a fost numai o ipoteză, realizată numai la scară redusă29. În
unele ţări, acest tip de măsuri a necesitat un efort comun al Ministerului pe probleme sociale
şi al Ministerelor de ocupare a forţei de muncă, creând în acelaşi timp comisii
interministeriale cu funcţie de structuri de coordonare (Luxembourg, Franţa şi Portugalia)
care uneori erau paralele la nivel local (acesta fiind cazul Comisiilor de inserare la nivel local,
din cadrul Comunităţilor autonome din Spania, şi al unor regiuni din Franţa şi Portugalia). În
aceste regiuni de coordonare descentralizată, actorii locali, împreună cu organizaţiile
sindicale ale muncitorilor şi antreprenorii, ar trebui să colaboreze, măcar la nivel teoretic, cu
delegaţiile teritoriale ale agenţiilor naţionale de angajare pe piaţa forţei de muncă şi ale
serviciilor sociale.
Situată alături de aşa-numita „bunăstare socială”, măsuri, servicii sociale şi ajutoare
financiare necontributive de la nivel local, experimentarea implementării graficelor de venituri
minime şi legăturile cu piaţa forţei de muncă sunt acum analizate în cadrul unor cercetări
care merită o atenţie mai mare.30
Recomandarea din 1992 merge dincolo de graficele de venit minim şi stabileşte dreptul
individual, fără limită de timp, la resurse şi ajutoare financiare suficiente, astfel încât
persoanele să poată trăi în conformitate cu demnitatea umană.31 În ciuda ambiguităţii
relative, Recomandarea permite realizarea unui echilibru între tradiţie, care accentuează
asigurarea resurselor, şi o viziune mai amplă care insistă că această asigurare trebuie să
reprezinte impulsul pentru integrarea economică şi socială.
O altă iniţiativă care a avut reprecusiuni asupra acestui subiect a fost propunerea Comisiei
Europene aprobată de Parlament şi de Comitetul Economic şi Social şi adoptată ulterior de
27

Berger, J. M, Van Ruymbeke, M.(1990). Le prix de la dignité humaine. Union des Villes et Communes
Belges.Bruxelles
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Abrahason, P. Hansen, H. (1994). Venitul minim garantat în Danemarca. Bruxelles (raport întocmit pentru
Comisia Europeană -DG V).
29
Saraceno, Ch. (Ed.) (2004). Le dinamiche assistenciale in Europa. Sistemi nazionali e locali di contrasto alla
povertà. Il Mulino. Bologna.
30
A se vedea contribuţiile lui Kazepov, Sabatinelli, Eardley, Bradsshaw, Heikkila, Nicaise, Milano, Standing,
Euzeby, Paugam, Lelièvre, Nauze-Fichet, Ferrera, Gough şi Saraceno
31
Influenţă directă a legislaţiei germane Schulte, B. (1994). Synthèse des travaux. En L’avénir de la politique
sociale européenne. Louvain. P.U.L. (De la 133 la 139).
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Consiliul European în 1992. Ne referim la Recomandarea asupra Obiectivelor de
Convergenţă şi a Politicilor de Protecţie Socială.32 Până în acel moment, autoriăţile europene
recunoscuseră numai avantajele coordonării sistemelor de protecţie socială.33 Cu toate
acestea, impactul Actului Unic, progresele către o piaţă unică şi discuţia asupra dumping-ului
social au oferit argumente favorabile pentru armonizarea/convergenţa34 protecţiei sociale la
nivel european.
Pe de o parte, încercarea de armonizare implica eforturi specifice pentru egalizarea
veniturilor, contribuţiilor şi rezervelor, stabilind astfel criterii dincolo de obiectivul european.
Pe de altă parte, convergeţa reprezenta o posibilitate mai uşoară dar mai puţin solicitantă,
deoarece sugera că integrarea progresivă a economiilor va conduce la obţinerea unui punct
de sosire comun pentru protecţia socială.35 Acesta va reprezenta aspectul dominant pentru
următorii ani, din cauza problemelor financiare şi a reticenţei uriaşe a Statelor de a acorda un
minim din competenţele proprii în acest domeniu, pe de o parte, şi al complexităţii egalizării
sistemelor extrem de diferite care au drept obiect diferitele modele europene de stat cu
sistem de ajutor social36 şi securitate socială, precum şi a impactului său asupra reducerii
sărăciei37, pe de altă parte. De fapt, în acelaşi timp cu numărul crescător de beneficiari ai
venitului minim (majoritatea ca urmare a şomajului pe termen lung), în anii ’90, discuţia va
oscila între sistemele de protecţie care ofereau şi mai mulţi bani şi aşa-numitele rezerve
pasive (şomaj şi persoane în vârstă), opuse celor care implementau măsuri mai active, în
comparaţie cu modelele de protecţie socială japoneze şi nord americane.
Aceşti ani de succese (care s-au încheiat în 1993-1994), merită evidenţiaţi, deoarece ei sunt
responsabili pentru veştile rele (sfârşitul Programului Sărăcie 3) şi renunţarea ulterioară la
Programul „Sărăcie 4”. Acest lucru a condus la nefructificarea posibilităţii de a beneficia de
unul din interlocutorii „cuplului ocupare a forţei de muncă - includere”, deşi au fost dezvoltate
alte iniţiative din cadrul Fondului Social European, cum a fost cazul Programului URBAN38.
Distanţa dintre Cartea Verde de politici sociale europene39 (1993) şi cea Albă40 (1994) este
edificatoare pentru un sfârşit de epocă marcat de vivacitatea speranţei şi un început de eră
marcat de un pragmatism fără culoare. Vestea bună a venit de la Bruxelles odată cu
publicarea Cărţii Albe a lui Jacques Delors41 care prevestea timpuri noi şi, în special, locuri
noi de întâlnire pentru strategiile de ocupare a forţei de muncă şi de includere socială.
32
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De fapt, şi ca urmare a creşterii ratei şomajului care afecta peste 10% din populaţi activă,
21,1% din tineri şi peste 17 milioane de cetăţeni, Cartea Albă referitoare la Dezvoltare,
Competitivitate şi Ocupare a forţei de muncă a lui Delors (publicată în 1993) precizează că
economia europeană se dezvoltă, însă creează mai puţine locuri de muncă. Conform acestei
publicaţii, este necesară promovarea instruirii, sporirea flexibilităţii interne şi externe şi a
încrederii în descentralizarea iniţiativelor, reducerea costurilor pentru munca necalificată,
reînnoirea politicilor de ocupare a forţei de muncă şi găsirea de răspunsuri pentru nevoile
noi. Acest ultime două puncte sunt cele care delimitează „colţul” unde va fi posibilă
identificarea nevoilor care nu au fost recunoscute de piaţă şi nu au fost acoperite de Stat, în
vederea creării de locuri de muncă noi. Cartea Albă poate fi considerată drept „testamentul”
preşedintelui Comisiei, deşi, un an mai târziu, acest lucru nu mai era valabil. Cu toate
acestea, „testamentul” său nu va dispărea deoarece ideile principale conţinute în acesta vor
reapărea în noile iniţiative ale „oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă”.
Consiliul European de la Essen (1994) stabilea cinci linii de acţiune pe termen scurt şi mediu
pentru ocuparea forţei de muncă. În raportul despre ocuparea forţei de muncă în Europa
anului 199542, aceste linii erau deja reflectate şi accentul era deja pus pe posibilitatea
implementării acestuia, la nivel local. În acelaşi an, Comisia publică43 un document de lucru
referitor la dezvoltarea locală şi iniţiativele de ocupare a forţei de muncă, care descrie cele
17 obiective în care sunt structurate noile „oportunităţi de ocupare a forţei de muncă” şi un
Comunicat adresat Consiliului şi Parlamentului44 despre dezvoltarea locală. Această
perspectivă îşi are originea în decada anterioară când OECD lansase, în 1982, Programul
său de Iniţiative Locale de Ocupare a Forţei de Muncă (IAL) care a avut un ecou benefic în
ceea ce priveşte implementarea sa în ţările latine din Europa, în special în: Italia45, Spania46
şi Portugalia47. Acest program a fost adaptat pentru contextul european cu ajutorul unui
program numit LEDA. În contextul dezvoltării locale, elementele de luptă împotriva sărăciei şi
de inserare prin ocuparea forţei de muncă48 nu au fost mereu prezente: în primul rând, pentru
că în prima generaţie de politici de dezvoltare locală investiţiile publice centralizate s-au
realizat în aşa fel încât să conducă la realizarea unor „catedrale în deşert”, cu puţine
repercusiuni asupra celor mai vulnerabile popoare şi cu un tip de ocupare care a dispărut şi
odată cu dispariţia impulsurilor de la o sursă verticală; în al doilea rând, pentru că în
teritoriile cu o inegalitate iniţială foarte mare, sunt foarte rare cazurile în care efectele
pozitive, în termeni economici, pot avea impact asupra regiunilor mai sărace şi pot crea locuri
de muncă mai accesibile; în al treilea rând, pentru că accentul se punea pe activităţile şi
sectoarele care necesită o bună pregătire şi care, în termeni de muncă, sunt foarte puţin
intensive, adică neadecvate, pentru publicul ţintă; în cele din urmă, pentru că în absenţa unei
continuităţi pe termen lung bazată pe o perspectivă cuprinzătoare, rezultatele finale tind să
reproducă punctul de plecare.
Este necesar să se stabilească un set de condiţii pentru ca dezvoltarea locală să poată
înlătura riscul de deconectare dintre inserarea prin ocupare a forţei de muncă şi lupta
împotriva sărăciei, considerând acest lucru ca parte integrantă a sferei de asistenţă49. Între
aceste condiţii, este necesar să se sublinieze nevoia de împărtăşire a obiectivului comun de
dezvoltare socială şi economică50; de promovare a capitalului social51 şi a bunurilor colective,
42
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de reînnoire a bunăstării sociale locale, de descoperire a rolului posibil de iniţiere şi
planificare al autorităţilor locale, de
incorporare a dinamicii oferite de experienţa
întreprinderilor sociale52 şi de îmbunătăţire a capacităţii unui set de actori locali şi, în special,
a lumii asociative şi a persoanelor care suferă de pe urma sărăciei53.
După 1996, Comisia luase deja câteva iniţiative (Programele ERGO, LEDA şi ELISE),
lansase câteva invitaţii de desfăşurare a acţiunilor experimentale, pe fundalul noilor
„oportunităţi de ocupare a forţei de muncă”. Prin intermediul articolului 10 din ERDF şi al
articolului 6 din ESF, au fost finanţate un set de proiecte care vor fi implementate în această
perspectivă. Ne referim la servicii pentru viaţa cotidiană (asistenţă la domiciliu, îngrijire a
copiilor, asistenţă pentru tineri care nu sunt autosuficienţi şi pentru bătrâni …) care pot
îmbunătăţi calitatea vieţii (clădiri şi reabilitarea caselor, transport public local, securitate, mici
activităţi economice, administrarea colectivă a energiei …), şi a modului de petrecere a
timpului liber (turism rural, păstrarea patrimoniului cultural local …), precum şi a serviciilor
pentru îngrijirea mediului înconjurător (administrarea apelor şi a deşeurilor, protejarea
zonelor naturale …). Pe scurt, acestea sunt activităţi care pot satisface nevoi noi, care
creionează pieţe incomplete care apar, care au vizibilitate şi satisfacere locală şi sunt
intensive din punct de vedere al ocupării forţei de muncă. Aici, putem experimenta o „punte
locală” care satisface nevoile ce afectează persoanele cele mai vulnerabile, creând, în
acelaşi timp, mai multe locuri de muncă. Aceste iniţiative sunt expuse numai riscului de
creare a unui cerc vicios şi închis care reproduce situaţii de excludere socială şi teritorială, în
cazul în care nu sunt capabile să îmbunătăţească capacităţile de muncă şi să rupă acest
cerc prin legături cu spaţii economice mai ample.

2.4. 1997: începutul (mai oficial) al istoriei acestui „cuplu”
În 1997, trei evenimente promovează începutul relaţiilor oficiale ale acestui „cuplu”. Unul
dintre acestea este semnarea Tratatului de la Amsterdam, al doilea este summit-ul de la
Luxembourg care conduce la crearea Strategiei europene de ocupare a forţei de muncă, iar
al treilea este crearea Programului Comunitar „Al treilea sistem şi ocuparea forţei de muncă”.
În Tratatul de la Maastricht, semnat în februarie 1992, era posibilă introducerea unui
„protocol special” (la care Marea Britanie nu a participat) care a sporit, deşi timid, domeniile
sociale în cazul cărora deciziile puteau fi luate fără întrunirea votului unanim. Cu toate
acestea, acest Tratat, semnat într-un context de depresie economică, va fi amintit n special
pentru obligaţiile impuse Statelor Membre în vederea întrunirii unui set de criterii de
convergenţă economică. Aceste criterii aveau o influenţă directă asupra reducerii investiţiilor
publice sociale din mai multe ţări. Pe de altă parte, Tratatul de la Amsterdam semnat în 1997
şi intrat în vigoare în 1999, face referire directă la aspectele legate de ocuparea forţei de
muncă54 şi excludere socială.
După Consiliul European deja amintit din Essen din 1994, cel din1996 din Dublin solicita
Comisiei stabilirea unor indicatori comuni care să fie implementaţi prin intermediului unui tip
de „etapizare” (cu stabilirea unor obiective intermediare). Apoi, are loc implementarea
primelor planuri „plurianuale”. „Pactul de încredere pentru ocuparea forţei de muncă” avea să
susţină această strategie, având în vedere că prin Conferinţa Interguvernamentală din
51
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1996/1997 era posibilă includerea în viitorul Tratat de la Amsterdam a unui nou capitol
despre ocuparea forţei de muncă. În acest fel, cel de-al optulea capitol recunoaşte interesul
comun la nivel european (art. 126) şi posibilitatea de stabilire a unei strategii coordonate la
acest nivel, fără a nega existenţa politicilor proprii ale Statelor pentru piaţa internă a forţei de
muncă. Această strategie are la bază Linii directoare comune care pot fi adoptate prin
majoritatea calificată a Consiliului European. Aceste Linii directoare au fost propuse de
Comisie conform rapoartelor anuale despre ocuparea forţei de muncă elaborate de Comisie
şi de Consiliu în cadrul îndrumării economice a uniunii monetare. Fiecare Stat trebuie să
transmită un raport care prezintă măsurile implementate în paralel cu Liniile directoare
comune. Consiliul analizează aceste rapoarte anuale şi, dacă este necesar, poate adopta, cu
majoritatea calificată, recomandările propuse Statelor Membre care nu respectă întru totul
respectivele Linii directoare. Acest proces complex este identic pentru deciziile din domeniul
politicii economice din acea perioadă, dar, cu privire la ocuparea forţei de muncă, nu se
precizează nicio sancţiune pentru acele State care nu îndeplinesc prevederile Tratatului.
Noul capitol constituie un Comitet de consiliere în materie de ocupare a forţei de muncă (art.
130) care susţine Consiliul pe probleme sociale, în coordonare cu politicile de pe piaţa
naţională a forţei de muncă. Acest Comitet poate oferi recomandări la cererea Consiliului sau
Comitetului European sau din proprie iniţiativă. De asemenea, Tratatul prevede posibilitatea
schimbului de experienţă şi de informaţii (art. 127 şi 129) al căror scop este promovarea
cooperării între State şi a acţiunilor acestora. Această posibilitate ar conduce la promovarea
unor revizuiri echitabile, în baza unor linii directoare de bune practici. O prevedere
suplimentară creează un mecanism prin intermediul căruia să se aibă în vedere
reprecusiunile asupra ocupării forţei de muncă. Tratatul de la Amsterdam nu numai că
include numai un articol ce permite lupta împotriva tuturor tipurilor de discriminare (art. 13), ci
şi integrează „protocolul social” anterior de la Masstricht şi adaugă posibilitatea de adoptare
a măsurilor de luptă împotriva excluderii sociale (art. 136 şi 137), ceea ce indică posibilitatea
de a avea din nou, în acest domeniu, programe de acţiuni comunitare. În acest fel, cei trei ani
„în deşert” au ajuns la final odată cu sfârşitul Porgramului „Sărăcie 3” şi cu neaprobarea
Programului „Sărăcie 4”. Merită amintită importanţa „flăcărilor de speranţă” oscilante
alimentate de iniţiativele comunitare INTEGRA şi URBAN care, într-un anumit mod, au avut o
influenţă pozitivă asupra întregului proces.
Prin acest nou Tratat, şi privind la strategiile de ocupare a forţei de muncă şi de includere
socială, nu există niciun dubiu asupra faptului că organismele europene, şi în special
Comisia, susţin, coordoneaă şi promovează schimbul, iar organismele naţionale îşi
păstrează competenţele de implementare. Strategiile de ocupare a forţei de muncă au
beneficiat de o susţinere importantă în cadrul summit-ului de la Luxembourg din 1997, în
timp ce strategiile de includere socială au trebuit să aştepte până la summit-ul de la Lisabona
din 2000.
Există mai multe înprejurări care explică apariţia Strategiei europene de ocupare a forţei de
muncă. În acel moment, în unele ţări rata şomajului era redusă (Austria şi Luxembourg), iar
alte ţări aveau capacitatea de a reduce această rată în mod semnificativ (Danemarca,
Portugalia şi Olanda). Cu toate acestea, în Franţa, Germania, Spania, Italia, Belgia şi Grecia,
rata şomajului era foarte ridicată.55 Ideea necesităţii unui proces de învăţare comun pentru
State a apărut ca urmare a acestei observaţii. În timpul anilor ’90, au fost implementate mai
multe strategii de ocupare a forţei de muncă, însă niciuna din variabilele convenţionale ale
pieţei forţei de muncă nu a putut explica cea mai mare şi cea mai redusă eficienţă a unei ţări,
astfel încât să fie înlăturată orice neclaritate. Toate Statele au trebuit să facă faţă
consecinţelor şocurilor externe şi nesiguranţei cu privire la modalitatea de a le face
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faţă/depăşi56; prin urmare, toate Statele erau interesate să apeleze la Liniile directoare
comune. În plus, decizia de a avea o monedă unică a limitat domeniul de acţiune al politicilor
naţionale de ocupare a forţei de muncă, deoarece nu mai era posibilă devalorizarea monedei
naţionale, adaptarea autonomă a intereselor financiare sau creşterea deficitului public care,
de regulă, conduc la crearea de locuri de muncă şi asigură păstrarea sectoarelor economice
vaste protejate de competitivitate. Acesta a fost şi motivul pentru care guvernele au
recunoscut elaborarea unei noi strategii supranaţionale ca fiind o opţiune bună.
A existat o perioadă când impasul în care se afla politica socială a fost simţit mai puternic din
cauza riscului sporit de delegitimizare a majorităţii guvernelor de centru – stânga, deşi în acel
moment acestea dominau peisajul Uniunii Europene. Astfel, strategia europeană este
rezultatul negocierilor purtate de cei care au insistat asupra reformelor economice necesare
şi cei care puneau accent pe aspectele sociale, care permiteau combinarea stabilirii unor
obiective europene comune cu identificarea la nivel naţional a instrumentelor de acţiune57.
Consiliul European extraordinar pe probleme de ocupare a forţei de muncă desfăşurat la
Luxembourg în noiembrie 1997 a marcat o evoluţie importantă în vederea îndeplinirii
prevederilor Tratatului în materie de cooperare pentru ocuparea forţei de muncă, la nivel
european. La acest punct, au fost adoptate următoarele patru Linii directoare pentru
îmbunătăţirea capacităţii de inserare profesională. Aceste prevederi aveau drept scop
sporirea „şanselor de angajare pe piaţa forţei de muncă” ale şomerilor (concept foarte
discutat) prin: 1) prevenirea apariţiei şomajului şi a şomajului pe termen lung în rândul
tinerilor; 2) trecerea de la măsurile pasive la cele active, considerând că Statele ar trebui să
folosească în medie 38% din cheltuieli pentru finanţarea acestor politici, propunând în acelaşi
timp reanalizarea sistemelor şi beneficiilor fiscale pentru a spori atractivitatea pieţei forţei de
muncă, crescând astfel numărul de persoane care beneficiază de pregătire profesională, dat
fiind că acesta ar trebui să ajungă la cel puţin 20% în cazul şomerilor; 3) parteneriat mai
dinamic (un alt concept rezultat în urma Programului „Sărăcie 3”58), prin care organizaţiile
sindicale ale muncitorilor şi întreprinderile să fie implicate mai mult în inserarea profesională,
prin elaborarea de contracte care să permită pregătirea permanentă; 4) facilitarea trecerii de
la învăţământ la muncă şi 5) promovarea integrării pe piaţa forţei de muncă a grupurilor
sociale cu dificultăţi speciale, precum persoanele dezavantajate.
• Dezvoltarea unui spirit întreprinzător prin: 1) reducerea şi simplificarea sarcinilor
administrative care îngreunează activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, deoarece
acestea au posibilitatea de a crea mai multe locuri de muncă; 2) fructificarea
posibilităţilor de creare a unor forme noi de ocupare a forţei de muncă prin intermediul
economiei sociale, a dezvoltării locale, şi crearea unor servicii de proximitate, şi 3)
reducerea responsabilităţilor fiscale şi, în special, a costurilor nesalariale aferente
muncilor necalificate.
• Promovarea capacităţii de adaptare a întreprinderilor şi a muncitorilor acestora, prin:
1) modernizarea activităţilor prin planificare anuală şi reducere a programului de
lucru, reducerea orelor de lucru suplimentare şi încurajarea locurilor de muncă cu
normă redusă; 2) posibilitatea de introducere în legislaţia naţională a unor prevederi
contractuale mai „adaptabile” care să includă nivele de securitate „suficiente” şi un
statut profesional mai bun, şi 3) sprijinirea capacităţii de adaptare a întreprinderilor,
prin investiţii în resursele umane.
• Încurajarea egalităţii de şanse pentru bărbaţi şi femei prin: 1) lupta împotriva
discriminării femeilor la locul de muncă, promovarea salariilor egale şi înlăturarea
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condiţiilor de muncă diferite; stabilirea unor măsuri care să favorizeze familiile prin
sprijinirea înfiinţării de grădiniţe şi de servicii pentru asistarea persoanelor care nu
sunt autosuficiente şi mărirea duratei concediului de maternitate, şi 4) facilitatea
reintegrării pe piaţa forţei de muncă.
Pe lângă aceste Linii directoare (denumite ulterior „Stâlpi”) pe care Statele au promis să le
respecte (acest lucru fiind demonstrat în rapoartele anuale din 1998), Strategia europeană
de ocupare a forţei de muncă introduce Metoda Deschisă de Coordonare care, mai târziu, va
fi aplicată pentru includerea socială în cadrul summit-ului de la Lisabona din 2000. Prin
crearea acestei metode se intenţiona nu numai sporirea coerenţei Strategiei europene de
ocupare a forţei de muncă şi utilizarea acesteia de către toate Statele, ci şi aplicarea sa la
specificităţile şi caracteristicile pieţelor de muncă proprii.
Formulată în acest mod, Strategia stabileşte ca termen limită anul 2002. Pe parcursul
acestor cinci ani au fost introduse mici modificări precum îmbunătăţirea capacităţii de
diagnosticare în rapoartele naţionale, specificarea şi cuantificarea unor obiective precum
reducerea abandonului şcolar cu 50% şi oferirea unei posibilităţi de instruire pentru 25%
dintre şomeri, aplicarea unei revizuiri echitabile şi învăţarea reciprocă a bunelor practici,
realizarea unui set de indicatori comuni comparabili şi introducerea de idei noi, cum ar fi
capitalul de risc şi elaborarea unor norme clare, stabile şi de încredere pentru întreprinderile
mici. Summit-urile de la Cardiff (1998) şi Köln (1999) subliniază relaţia dintre Strategia
europeană de ocupare a forţei de muncă şi variabilele macroeconomice care stabilesc un
precedent imediat de coordonare şi sincronizare cu ciclurile economice şi deciziile de poliică
economică care vor caracteriza următoare etapă din 2003.59
Ar fi imposibil, şi nici nu reprezintă obiectivul acestui studiu, să realizăm o evaluare a
Strategiei europene iniţiată la Luxembourg. În anul 2000 s-a realizat o evaluare intermediară
de ordin tehnic60, iar în 2002 o altă evaluare mai detaliată. Nu se poate nega că simpla
existenţă a Strategiei europene de ocupare a forţei de muncă a reprezentat o evoluţie
importantă: a permis colaborarea între State care înainte nu colaborau şi a clarificat rolurile
acestora (principiul subsidiarităţii), permiţându-le, în acelaşi timp, să îşi păstreze în totalitate
competenţele în comparaţie cu cele ale organismelor europene şi, mai concret, cu cele ale
Comisiei. Metoda Deschisă de Coordonare reprezintă un proces complex ce reflectă
echilibrul dintre obiectivele comune şi stâlpi, la nivel eruopean, şi diversitatea pieţei forţei de
muncă din fiecare Stat, conducând la o negociere comună şi la supravegherea politicilor
implementate. Planurile de Acţiune Naţionale au fost obligate să urmeze aceste linii
directoare dar, în acelaşi timp, acestea nu erau obligatorii. Ar fi justificat să ne întrebăm în ce
măsură au fost respectate aceste linii directoare de Planurile Naţionale sau au fost utile
numai pentru prezentarea unor rapoarte în Bruxelles? Până în 2002, majoritatea Planurilor
Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă au luat în considerare numai stâlpul „şanselor de
angajare pe piaţa forţei de muncă”; multe dintre acestea nu au avut stabilite obiective
coerente sau cuantificate şi au reprezentat un număr de măsuri fără nicio legătură; foarte
puţine dintre aceste Planuri au condus la stabilirea unor punţi de legătură cu Planurile
Naţionale de Acţiune pentru Includere.
De fapt, trebuie să menţionăm că setul de obiective şi stâlpi agreat la Luxembourg a
reprezentat, întâi de toate, linii directoare încurajatoare care nu au limitat sfera de acţiune a
politicilor naţionale din domeniul muncii. Este posibil ca acestea să fi influenţat unele linii
directoare similare şi să fi avut consecinţe asupra ultimilor cinci ani ai acestor politici
(primatul politicilor active, conceptele de „şanse de angajare pe piaţa forţei de muncă” şi
„adaptare”, egalitatea de şanse şi concentrarea asupra unor grupuri specifice precum şomerii
59
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pe termen lung, tinerii şi femeile, precum şi o deschidere mai mare a actorilor socioeconomici). Încă o dată, este esenţial să identificăm impactul acestor linii directoare comune
asupra situaţiilor la nivel naţional. Astfel, aceeaşi orientare – o deschidere mai mare a
actorilor socio-economici – indica uneori o evoluţie importantă în acele ţări unde aceasta
lipsea cu desăvârşire şi riscul de a pierde sfera de acţiune acolo unde aveau loc acest tip de
procese61.
O altă întrebare care merită adresată este: care au fost rezultatele? Cei mai optimişti
folosesc aceste numere în justificările lor: crearea a peste 10 milioane de locuri de muncă
(+6.5%), dintre care şase milioane au fost ocupate de femei; reducerea şomajului cu peste
patru milioane (-25%); creşterea participării pe piaţa forţei de muncă (cinci milioane);
reducerea inegalităţii de gen în rata şomajului de la 20% la 18% şi a ratei şomajului de la
12% la 9%; şi reducerea responsabilităţilor fiscale aferente muncii62. Pentru cei pesimişti:
economia europeană, chiar şi în perioadele de dezvoltare, creează mai puţine locuri de
muncă decât economiile nord-americane sau japoneze şi, în plus, calitatea locurilor de
muncă din cadrul economiei europene este redusă (creşterea locurilor de muncă atipice,
precare, temporare sau neoficiale)63; un număr mare de persoane care nu sunt incluse pe
piaţa forţei de muncă, iar femeile sunt în continuare cele mai afectate de şomaj şi cele mai
prost plătite.
Următoarea întrebare ar fi: în ce măsură se datorează aceste rezultate Strategiei europene
sau unei panorame conjuncturale favorabile capabilă să reducă şomajul şi să creeze locuri
de muncă noi? Nu este uşor să găsim un răspuns simplu64 deoarece, pe lângă deciziile
politice şi măsurile pe termen scurt, tendinţele pieţei forţei de muncă depind de mai mulţi
factori. În plus, în cadrul unei globalizări în dezvoltare, o dezvoltare care depinde de alte
economii (în special de cea nord-americană) poate avea consecinţe pozitive asupra ocupării
forţei de muncă din Europa. Cu toate acestea, această influenţă/dependenţă poate funcţiona
şi în sens opus, aşa cum s-a întâmplat după 11 septembrie 2001.
Ultima întrebare care merită ridicată este: Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă
a influenţat în ultimii cinci ani Fondul Social European şi sărăcia? Nici aceasta nu este o
întrebare uşoară. Cu toate acestea, şi în relaţie cu Fondul Social European, putem verifica
încercarea de adaptare la Strategia Europeană, punându-se accentul pe crearea locurilor de
muncă, funcţia de prevenţie, egalitatea de şanse şi accesul la informaţie şi la tehnologiile de
comunicare. Pentru acest Fond a fost alocată suma de 60.000.000.000 de euro pentru
perioada 2000-2006 şi, referitor la investiţie, Comisia a stabilit un set de obiective conform cu
Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă. Să vedem: aprox. 60% din buget ar
trebui destinat sporirii „şanselor de angajare pe piaţa forţei de muncă” şi, în cadrul acestui
procent, 11.000.000.000 de euro ar trebui folosite pentru lupta împotriva excluderii de pe
piaţa forţei de muncă; 8.000.000.000 de euro au fost alocate pentru promovarea spiritului
întreprinzător şi pentru crearea de locuri de muncă; 11.000.000.000 de euro au fost alocate
pentru „adaptarea” forţei de muncă prin concentrarea asupra învăţării permanente aferente
activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii şi utilizării tehnologiilor noi, iar 4.000.000 de eruo ar
trebui utilizate pentru acţiuni specifice în cadrul egalităţii de şanse. În plus, a fost creat
Programul EQUAL ale cărui obiective au fost lupta împotriva inegalităţii şi discriminării pe
piaţa forţei de muncă.
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2.5. Contextul întreprinderilor sociale şi Programul „Al treilea sistem şi
ocuparea forţei de muncă” din 1997
Programul pilot „Al treilea sistem şi ocuparea forţei de muncă” creat în 1997 de Parlamentul
European, continuat până în decembrie 1999, a pus la încercare cel de-al Treilea Sistem şi a
demonstrat în ce măsură acesta permitea crearea de locuri de muncă noi.
Cu toate acestea, înainte de a discuta pe seama acestui Program, şi având în vedere
importanţa întreprinderilor sociale în cadrul proiectului „Punţi de includere”, ar putea fi util să
menţionăm câteva antecedente ale itinerariului său spre recunoaştere65, la scară europeană.
Celelalte „familii” de economie socială (fundaţii, societăţi mutuale etc.) au contribuit în mod
indirect la coordonarea strategiilor de ocupare a forţei de muncă şi de includere. De
asemenea, acestea au putut crea locuri de muncă, deşi într-un număr redus faţă de
cooperativele sociale şi alte tipuri de asociaţii. În acelaşi timp, este important de subliniat că
nu toate aceste iniţiative au avut drept obiective lupta împotriva sărăciei şi excluderea
socială66.
Încă o dată, trebuie să revenim la criza economică şi socială din anii ’70, pentru a aminti că o
mare parte din reînnoirea economiei sociale este asociată cu răspunsurile care vor fi oferite
de acest sector (deşi nu în totalitate, deoarece unele dintre aceste răspunsuri au fost deja
prezentate la sfârşitul anilor ’60)67. Până la sfârşitul anilor ’80, la nivel european exista numai
un număr redus de reţele asociative, multe dintre care acţionau numai la nivel local şi
naţional. În acel moment au luat fiinţă mii de iniţiative pentru crearea de locuri de muncă,
inserarea grupurilor excluse, promovarea resurselor locale, îmbunătăţirea mediului,
identificarea de noi metode de organizare colectivă economică şi socială în această parte a
Europei. Astfel de iniţiative sunt de regulă considerate alternative68 ale modalităţilor
tradiţionale de intervenţie socială, instituţionalizare şi izolare a grupurilor excluse, alternative
ale incapacităţii proceselor de instruire şi ale măsurilor convenţionale şi de asistenţă pentru
crearea locurilor de muncă. În acest caz, „rata mortalităţii” este ridicată, însă „rata naşterilor”
este şi mai mare. Dacă se supravieţuieşte cel puţin doi ani, capacitatea de supravieţuire69
devine mai puternică. În anii ’80, aceste iniţiative au devenit mai profesioniste, au făcut faţă
pieţei forţei de muncă oficiale şi au devenit mai bine organizate, realizând astfel o legătură cu
iniţiativele locale de dezvoltare şi70 şi transformându-se în interlocutori de administraţie
publică.
În acea perioadă, statele cu sistem de ajutor social au făcut faţă la două tipuri de presiuni: pe
de o parte era presiunea politicilor neoliberale şi a ideologiilor conform cărora statele cu
sistem de ajutor social sunt responsabile pentru criza econommică şi trebuie supuse
procesului de privatizare şi „revenire a pieţei”; pe de altă parte, statele cu sistem de ajutor
social au întâmpinat dificultăţi de ordin financiar şi probleme de guvernare. Aceste presiuni
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conduc la o descentralizare şi deconcentrare teritorială (începute deja în cei zece ani
anteriori) şi la apariţia unui număr important de servicii publice. Se va încerca administrarea
acestor servicii publice de către asociaţii şi economia socială care va deveni mai puternică.
Se susţinea apropierea de teritoriu şi cetăţenii locali, capacitatea sporită de cunoaştere şi
satisfacere a nevoilor şi eficienţa mărită a administrării resurselor. Aceste fenomene capătă o
dimensiune mai mare în statele cu un sistem de ajutor social mai slab.
La sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ’90, multe legislaţii naţionale au început să
recunoască aceste iniţiative, deşi fără un cadru legal referitor la obiectivul european. În
aceste condiţii, s-a început dezvoltarea unui sistem de reţele, iar aceste organizaţii au
început să îşi structureze viziunile şi discursurile. De exemplu, în 1980, în Franţa, toate
„familiile” economei sociale convin asupra unui grafic ce stabileşte criteriile de identificare ale
acestora: neapartenenţa la sectorul public, administrarea democratică şi pe orizontală,
egalitatea drepturilor şi obligaţiilor membrilor acestora, regimul special al proprietăţii şi
repartizarea rezultatelor economice pentru dezvoltarea organizaţiei, a membrilor acestora şi
a societăţii în ansamblu.
Între timp, o parte dintre acestea au obţinut o recunoaştere în ţările unde au fost
implementate graficele de venit minim şi aspectul referitor la inserare. Cu toate acestea, în
acea perioadă, atât întreprinderile sociale cât şi economia socială mai aveau mult drum de
parcurs până la recunoaşterea şi acceptarea de către organismele Uniunii Europene care,
într-o anumită măsură, nu dispuneau de o politică de inserare integrală71, iar mecanismele de
dialog ale acestora erau dominate de graficul tradiţional tripartit (guverne, organizaţii
sindicale ale muncitorilor şi organizaţii ale întreprinderilor). Prezenţa celui de-al patrulea actor
a fost întâmpinată cu o oarecare teamă. În orice caz, este important să precizăm că în 1989
au fost întreprinse unele tentative pe tema „Întreprinderile din cadrul economiei sociale şi
crearea unei pieţe fără graniţe”72. Parlamentul a emis mai multe rapoarte care au subliniat
importanţa cooperativelor şi, în 1986, Comitetul Economic şi Social a organizat o conferinţă
de bun augur asupra Economiei Sociale.
În acest timp, întreprinderile sociale erau preocupate de supravieţurea lor şi de consolidarea
prezenţei la nivel local. Nu doreau – şi aveau dreptate în această privinţă – să depindă de
instituţiile distante şi de deciziile luate la Bruxelles (printre acestea, Departamentul de
Economie Socială din cadrul Directoratului General XXIII, înfiinţat în 198973, care avea o
mulţime de idei dar dispunea de puţine mijloace). După cum am încercat să explicăm mai
sus, întreprinderile sociale în curs de înfiinţare şi lumea asociativă aveau acces numai la
unele linii de finanţare din cadrul unor programe şi iniţiative europene experimentale,
deoarece repartizarea Fondurilor Structurale se afla în mâinile statului.
Ideea conform căreia Uniunea Europeană nu reprezintă numai un „robinet” din care curg
beneficiile pentru politicile publice naţionale, ci şi un spaţiu transnaţional de răspândire
strategică a politicilor sociale şi de ocupare a forţei de muncă, se dezvoltă în anii ’90, pe
măsură ce se consolidează capacitatea de reprezentare şi expresie a întreprinderilor sociale.
Fără îndoială, au fost stabilite multe legături „translocale”, contacte şi proiecte
„transnaţionale”, însă probabil acest lucru a avut loc în 1992, în oraşul francez Beaune, unde
s-a desfăşurat una din primele întâlniri europene în baza unor iniţiative de acest gen.
Această iniţiativă a fost organizată de Centrul de Economie Socială al Tinerilor Directori, cu
susţinerea Comsiei Europene, pe tema „Assises Européennes de l’insertion par
l’économique”. Un număr de peste 400 de persoane aflate în aşteptare au început prin a
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intra în contact unele cu celelalte şi prin a recunoaşte că aveau atâtea lucruri în comun încât
diferenţele nu îi puteau despărţi. Ulterior, la nivel european a fost iniţiat procesul de stabilire
a sarcinilor comune. În publicaţia care prezintă rezultatele acestei întâlniri74, se subliniază
faptul că întreprinderile sociale implică o întrerupere a iniţiativelor sociale şi de asistenţă
anterioare. De asemenea, se prezintă punctul de vedere al acestei mişcări referitor la
perspectivele europene.
În timp ce participanţii la întâlnirea de la Beaune proveneau în mare parte din Europa latină,
întâlnirile care au avut loc câteva luni mai târziu la Berlin şi la Nassau în 1994 au arătat că în
lumea anglo-saxonă şi scandinavă se observau fenomene similare deşi, în acest caz, se
folosea o abordare bazată pe componenta de auto-ajutorare la nivelul comunităţii (dezvoltare
locală) şi pe metodele tradiţionale de producere şi comercializare/marketing75. Comisia, care
iniţial a sponsorizat reţelele europene de mişcări asociative76, începe să acorde atenţie
acestei „efervescenţe” şi, în 1993, solicită realizarea primului studiu asupra acestului
aspect77. În acest sens, şi în parteneriat cu Comitetul Economic şi Social, în 1996 Comisia a
invitat Comitetul European al Cooperativelor Muncitorilor (CECOP) şi a desfăşurat congresul
intitulat „Întreprinderea socială: o oportunitate pentru Europa”.78 În cadrul acestui congres au
fost exprimate mai multe iniţiative, precum cele ale cooperativelor sociale italiene sau
suedeze sau a întreprinderilor de inserare franceze sau germane, iar o mare parte din lumea
asociativă care se îndrepta spre metode asociative s-a orientat spre metodele de inserare.
Aceşti participanţi au început să renunţe la funcţiile tradiţionale şi de asistenţă, deoarece
cooperativele renunţau la cooperativism şi la metodele de economie socială mai
instituţionalizate. Începe să apară ideea de model european de întreprindere socială79 care
va avea de parcurs un drum lung. Cu toate acestea, uşile organismelor europene rămâneau
închise.
Nu se poate nega faptul că aceste uşi au început să se deschidă odată cu Cartea Albă a lui
Delors şi cu „rezervele de ocupare a forţei de muncă noi” deja create care au accentuat rolul
jucat de întreprinderile sociale în crearea locurilor de muncă şi în inserarea pe piaţa forţei de
muncă a şomerilor şi a grupruilor şi persoanelor dezavantajate. Între1995 şi 1997,
Parlamentul European a creat şi aprobat primul program multianual de acţiuni comunitare
pentru susţinerea asociaţiilor, societăţilor mutuale şi a fundaţiilor80, cu un buget de 5.6
milioane ECU (moneda unică eruopeană); acest program va fi refuzat de Consiliul European.
Cu toate acestea, liniile financiare administrate în mod direct de Comisie (şi care vor face
obiectul unor invalidări juridice) au fost utilizate pentru finanţarea unor studii. Unul dintre
acestea este studiul Institutului suedez Koopi81, altul este cel realizat de parteneriatul italian
Gino Matarelli82, altul realizat de Reţeaua Europeană de Auto-ajutorare şi Dezvoltare Locală
(cu sediul în Berlin83, înfiinţat la Nassau în 1994, şi care a organizat un al doilea congres în
1996 la Liverpool) şi, în final, al patrulea studiu care aparţine Comitetului Naţional al
Întreprinderilor de Inserare din Franţa, Federaţiei Gername a Întreprinderilor de Calificare şi
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Inserare şi Gabinet d’Estudis Socials din Barcelona84. Toate aceste studii au confirmat rolul
crescător şi important al întreprinderilor sociale în combaterea sărăciei, crearea de locuri de
muncă şi dezvoltarea locală.
În 1997, Comisia publică un Comunicat asupra „Promovării rolului Asociaţiilor şi
Fundaţiilor”.85 În acest fel are loc o anumită recunoaştere instituţională, deşi limitată la aceste
două tipuri de economie socială, excluzând cooperativele şi societăţile mutuale. Prin acest
Comunicat se doreşte prezentarea importanţei crescătoare a asociaţiilor şi fundaţiilor, şi
demonstrarea problemelor şi provocărilor cu care se confruntă acestea, deschizând astfel
dialogul în vederea sporirii contribuţiei acestora la integrarea europeană. Conform unui
chestionar completat de 2.300 de organizaţii, se observă: dezvoltarea remarcabilă a acestora
în ultimii douăzeci de ani (peste 65% dintre acestea au fost înfiinţate după 1971), volumul
mic (40% dintre acestea au sub 100 de membri), contribuţia la crearea de locuri de muncă
(în medie 40% de angajaţi cu normă întreagă şi 10% angajaţi cu normă redusă), rolul
stimulant al voluntariatului, multitudinea surselor de finanţare, dar si dependenţa acestora de
sectorul public (52% din sursele externe depind de acest sector). 57% dintre respondenţi au
afirmat că au lucrat în cadrul serviciilor sociale. Până recent, a fost publicat raportul întocmit
de Universitatea John Hopkins86 care a prezentat cifre similare cu acestea. Mai precis,
raportul a arătat că, în Germania, acest sector era responsabil pentru 3,7% din rata totală a
şomajului (un milion de persoane), în Franţa procentul era de 4,2%, iar în Marea Britanie de
4%. Între 1980 şi 1990, în Franţa, unu din şapte locuri de muncă aparţineau acestui sector,
în timp ce în Germania raportul era de unu la opt.
Comunicatul Comisiei deschide uşile relaţiilor cu lumea asociativă şi cu fundaţiile prin
iniţierea unui dialog civil (în paralel cu dialogul social stabilit cu organizaţiile sindicale ale
muncitorilor şi cu organizaţiile angajatorilor). În cadrul Conferinţei de la Copenhaga din 1993,
Comisia a creat un tabel de consultare permanentă întocmit de reţelele asociative
europene87, însă dialogul care a precedat întocmirea tabelului nu a avut o monitorizare la
nivel instituţional, deşi încă din 1995 a existat o Platformă Europeană a Organizaţiilor Sociale
care susţinea mai multe forumuri referitoare la politica socială europeană. În octombrie 1999,
Comitetul Social şi Economic a organizat prima convenţie denumită „Societatea civilă
organizată la nivel european”88, arătându-şi astfel disponibilitatea de a fi locul de exprimare al
organizaţiilor societăţii civile. De fapt, în cadrul Grupului III a fost creată o categorie denumită
„economie socială”, ulterior fiind exprimate mai multe păreri asupra acestui subiect89. În 1998
a fost înfiinţat Comitetul Consultativ pentru Cooperative, societăţi mutuale, asociaţii şi fundaţii
(CMAF), desfiinţat doi ani mai târziu. Ulterior, la iniţiativa organizaţiilor, a fost creată
„Conferinţa Permanentă Europeană a Cooperativelor, Societăţilor Mutuale, Asociaţiilor şi
Fundaţiilor (CEP-CMAF)”.
Cu toate acestea, întreprinderile sociale, multe dintre care susţinute de asociaţii şi ONG-uri şi
dezvoltate din acestea, rareori se recunoşteau unele pe celelalte cu statutul atractiv de
„societate civilă”. Între timp, acestea au început să creeze spaţii în sectorul public şi pe piaţă,
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integrând şomeri şi persoane excluse în organele de conducere, producând bunuri şi servicii
care ulterior erau vândute fără a se obţine profit sau alte avantaje financiare, însă încercând
în acelaşi timp să obţină suficiente rezultate economice care să le asigure durabilitatea. În
fiecare ţară, aceste întreprinderi sociale adoptă metode juridice şi denumiri diferite.
Trebuie să precizăm faptul că există o „modalitate franceză” de integrare, în cadrul căreia
întreprinderile sociale au rolul de punte de legătură între excluderea socială şi piaţa oficială a
forţei de muncă. După o perioadă de doi ani, muncitorii care activează în aceste întreprinderi
trebuie să fie integraţi pe piaţa oficială a forţei de muncă, în timp ce, în „metoda italiană”,
există tendinţa de a integra muncitorii ca membri ai cooperativelor sociale.
Diversitatea sectorului „economiei sociale” a fost luată în considerare de Parlament şi de
Comisie când, în 1997, au lansat Programul pilot „Al treilea sistem şi ocuparea forţei de
muncă”. Cum se întâmplă de obicei într-o lume într-o continuă reînnoire şi care încă mai
caută soluţii noi, denumirea de cel de-al „treilea sistem” nu a convins pe nimeni, deşi
prezenta avantajul de a permite includerea unui set neomogen de iniţiative. Raportul final90 le
prezintă drept organizaţii care: 1) urmăresc obiectivele sociale şi de mediu mai degrabă
decât creşterea profiturilor, 2) stabilesc limite pentru însuşirea personală şi individuală a
beneficiilor, 3) lucrează cu şi pentru comunităţile locale, împărtăşind interese comune, şi 4)
beneficiază de autonomie de administrare şi au tendinţa de a implica muncitorii, voluntarii şi
utilizatorii.
În cadrul primului Program au avut loc 3000 de demonstraţii de intes, fiind prezentate 600 de
proiecte, dintre care numai 81 au fost selectate; 500 de organizaţii au participat la aceste
proiecte. Obiectivul era identificarea, pe perioada a doi ani, a măsurii în care aceste
organizaţii erau capabile să creeze şi să menţină locuri de muncă, precum şi de a vedea
modul în care făceau faţă acestor provocări91. Obiectivul principal urmărit de cele 38 de
proiecte experimentale era includerea persoanelor cu nevoi speciale pe piaţa forţei de muncă
şi, în acelaşi timp, satisfacerea nevoilor pieţei (care încă mai erau ignorate), oferind astfel
bunuri şi servicii care să asigure durabilitatea dezvoltării locale. Aceste proiecte au creat
1300 de locuri de muncă, dintre care: 250 pe o perioadă incertă, iar 700 care vor fi păstrate.
Au fost înfiinţate 124 de întreprinderi – 40 aparţinând sectorului trei – cu obiectivul de a oferi
posibilitatea de îmbunătăţire a capacităţii de inserare a 851 de persoane. Cu toate acestea,
dincolo de aceste cifre importante, care au fost învăţăturile cele mai importante ale acestui
Program?
Evaluarea externă92 a analizat în mod exhaustiv şase cazuri care au creat locuri de muncă
cu normă întreagă şi cu normă redusă. Salariile oferite erau mai mari decât indemnizaţia de
şomaj, iar condiţiile de lucru erau superioare celor oferite în domeniu (servicii sociale, mediu,
cultură …). Muncitorii erau implicaţi activ în deciziile de conducere şi de planificare luate în
cadrul întreprinderii. În legătură cu analiza cost – profit, locurile de muncă create ofereau
posibilitatea creării unor economii importante pentru serviciile de asigurare socială şi ofereau
venituri sociale şi fiscale. Avantajele comparative ale celui de-al Treilea Sector erau:
asigurarea locurilor de muncă pentru persoanele care în mod normal erau marginalizate şi
care, fără această intervenţie, ar continua să depindă de serviciile sociale; oferirea de servicii
în regiunile în care nu există această piaţă, prin desfăşurarea de activităţi şi asigurarea unor
locuri de muncă suplimentare; capacitatea de a mobiliza voluntari şi contribuţii nemonetare;
crearea de locuri de muncă noi mai degrabă decât înlocuirea celor existente, încurajând
astfel căutarea unui loc de muncă, promovarea apariţiei unor nevoi personale şi colective noi
care încă nu sunt satisfăcute, prin transformarea activităţilor domestice şi nemonetare (sau a
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celor desfăşurate în sectorul economic neoficial) şi favorizarea activităţilor care necesită o
forţă de muncă intensivă.
Neomogenitatea surselor de finanţare a fost unul dintre elementele identificate de cercetarea
desfăşurată de CRIDA (unul dintre cele şapte studii finanţate prin acest Program) la Paris, în
urma verificării consecinţelor sprijinului oferit la domiciliu şi pentru îngrijirea copiilor. Aceste
consecinţe erau: reducerea ajutoarelor pasive, a muncii nedeclarate, a costurilor sociale şi
de sănătate şi creşterea accesului femeilor la locurile de muncă. În acelaşi timp, era clar că
administratorii publici nu ţineau cont de aceste criterii la repartizarea fondurilor. Alte învăţături
care pot fi extrase de pe urma acestui Program sunt capacitatea acestuia de a mobiliza
diferite resurse, inclusiv fonduri publice, private şi împrumuturi şi capacitatea de a asigura
durabilitatea financiară care a produs consecinţe pozitive pentru cetăţenii dintr-o anumită
regiune. Acest lucru a contribuit la coeziunea socială, deoarece a întărit angajamentul şi
implicarea comunităţii şi a asigurat accesul la bunuri şi servicii al celor care dispuneau de
resurse reduse, reducând astfel inegalităţile la accesul la servicii şi bunuri, precum şi la
anumite şanse de obţinere a unui loc de muncă.
În general, proiectele au făcut faţă unor provocări specifice care au scos la iveală unele
dificultăţi ale celui de-al „treilea sistem” inovativ: calitatea bunurilor şi serviciilor produse,
dificultatea factorilor de decizie (muncitori, membri din conducere, utilizatori, voluntari ...) de
a ajunge la un consens conform obiectivelor sociale şi economice ale întreprinderii; utilizarea
structurilor de sprijin; dificultatea de a obţine fonduri prin surse tradiţionale (bancă);
funcţionarea în reţea şi raporturile delicate cu administraţiile publice (care le acuză de
competiţie neloială) şi cu organizaţiile sindicale ale muncitorilor (care le acuză de formarea
unei pieţe de muncă secundară unde se practică salarii mai mici şi se asigură condiţii de
lucru inferioare).
Pe de altă parte, studiul Cesar din Italia şi studiul Macif din Franţa (două fundaţii care s-au
desprins din două societăţi mutuale mari şi care includ în organismele proprii o organizaţie
sindicală a muncitorilor puternică) precizează că, în unele situaţii, raporturile cu organizaţiile
sindicale reprezentau un imbold şi o garanţie complementară, iar linia de delimitare de piaţă
era din ce în ce mai flexibilă93. În acelaşi timp, existenţa unui program public de mare
amploare în Franţa (Ocupare a forţei de muncă - Tineri) reprezenta platforma unde
întreprinderile sociale căutau sprijin în vederea creării de locuri de muncă pentru tineri94 întrun mod eficient, în special după stabilirea unor structuri specifice care asigurau o bună
implementare şi monitorizare a acestor iniţiative.
Un alt studiu important solicitat prin acest program a fost realizat de CIRIEC (Central
Internaţional de Cercetare şi Informare privind Economia Publică, Socială şi Cooperatistă).
Obiectivele acestui studiu erau obţinerea de informaţii (în urma analizării a 628 de cazuri)
referitoare la cooperative, societăţi mutuale, asociaţii şi fundaţii, structurile de sprijin ale
acestora şi la politicile publice existente în cele 15 state membre ale Uniunii Europene. Un
capitol foarte important este cel care explică relaţia dintre aceste organizaţii şi ocuparea
forţei de muncă. Ca un rezumat, în Uniunea Europeană, aceste organizaţii asigură 8.800 000
de locuri de muncă cu normă întreagă, ceea ce reprezintă 7,9% din numărul total al locurilor
de muncă. În Grecia şi Portugalia, locurile de muncă asigurate de acestea reprezintă între
1% şi 2,5% din totalul locurilor de muncă, în Italia, Suedia, Germania, Franţa, Austria,
Finlanda, Spania şi Marea Britanie între 4% şi 8%, iar în Danemarca, Irlanda şi Olanda între
12,5% şi 14,3%. Asociaţiile sunt cele care au asigurat 71% dintre aceste locuri de muncă;
cooperativele au asigurat un procent de 25,7%, iar societăţile mutuale 3,1%.
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Evident, nu toate locurile de muncă asigurate şi păstrate de al treilea sistem sunt asociate în
mod direct cu lupta împotriva sărăciei. Cu toate acestea, raportul CIRIEC95 se încheie cu
precizarea că acest sistem este capabil să promoveze o inovaţie importantă referitoare la
pregătirea şi inserarea persoanelor dezavantajate.
O altă consecinţă a acestor studii este aceea conform căreia al Treilea Sistem,
Întreprinderile Sociale şi Economia Socială trec de la stadiul de necunoscute la stadiul de
interlocutori care, din acel moment, nu mai pot fi ignoraţi de organismele europene, mai ales
în ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi lupta împotriva excluderii (deşi aceşti interlocutori
încă mai întâmpină mari dificultăţi în coordonarea internă, reprezentare şi interpretare
juridică, la nivel european). Programul Social implementat de Comisie între 1998 şi 2000
defineşte cu precizie rolul economiei sociale96 şi, în cadrul unui seminar al Programului
INTEGRA care a avut loc în octombrie 1997 la Barcelona, una dintre sesiuni a fost dedicată
în mod special rolului deţinut de economia socială în integrarea socio-economică.
În final, trebuie reţinut că anul 1997 (anul când începe scrierea istoriei oficiale a legăturilor
dintre strategiile de ocupare a forţei de muncă şi strategiile de includere) este declarat „Anul
european împotriva rasismului, xenofobiei şi anitsemitismului”. După cum se arată şi în
evaluarea97 efectuată asupra 176 de proiecte finanţate în cadrul acestui program, ONG-urile
şi asociaţiile reprezintă majoritatea covârşitoare, 34% dorind să acţioneze în domeniul
profesional, în timp ce 52% preferă să lupte împotriva rasismului în viaţa de zi cu zi. Când
cele două dimensiuni s-au unit, favorizând astfel relaţia dintre muncitori şi şomeri, rezultatele
sunt cu siguranţă pozitive în termeni de stereotipuri şi înfrângerea rasismului. În aceste
condiţii, accesul persoanelor din minorităţi etnice şi al imigranţilor pe piaţa forţei de muncă a
început să fie considerat o îmbogăţire. Proiectele ulterioare, finanţate prin Fondul Social
European, care au încercat inserarea pe piaţa forţei de muncă a comunităţilor de romi, au
avut de asemenea rezultate pozitive98.
Prin urmare, putem afirma, fără a ne înşela, că în 1997 a fost iniţiat un al doilea ciclu mai
favorabil asocierii strategiilor de ocupare a forţei de muncă cu strategiile de includere. Cu
toate acestea, implementarea celui de-al doilea ciclu va necesita încă trei ani, până la
summit-ul de la Lisabona.

2.6. Lisabona 2000: un moment de cotitură încurajator
Noul ciclu iniţiat în 1997 avea să culmineze în 2000 la Lisabona. De fapt, summit-ul
desfăşurat în acest oraş în cadrul deţinerii conducerii Uniunii Europene de către Portugalia
marchează un punct important în itinerariul pe care încercăm să-l trasăm. În cadrul acestui
summit şi, ulterior, la Nisa (în cadrul deţinerii preşedenţiei de către Franţa), se afirmă
conexiunea profundă dintre creşterea economică, ocuparea forţei de muncă şi coeziunea
socială. Se stabileşte un triunghi pe care unii l-ar numi „miraculos” şi care avea ca obiectiv
conectarea eforturilor economice şi a rezultatelor cu crearea de locuri de muncă mai eficiente
şi mai multe şi lupta împotriva sărăciei şi a excluderii sociale. Obiectivul precis de construire
a uneia dintre cele mai competitive şi dinamice regiuni din lume, bazată pe administrarea
cunoştinţelor, inovaţie şi absenţa şomajului, realizându-se paşi importanţi spre eradicarea
sărăciei până în anul 2010, ne face să realizăm optimismul şi speranţa care au predominat
aceste summit-uri99.
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Aceste linii directorii noi, implementate prin intermediul Metodei Deschise de Coordonare al
cărui antecedent referitor la bunele practici a fost Strategia europeană de ocupare a forţei de
muncă, reafirmă conducerea acesteia. De asemenea, s-a confirmat că, şi în situaţia în care
Comisia ar fi încurajată şi ar deţine funcţii de coordonare şi ar promova schimburile, Statele
Membre ar deţine competenţe totale cu privire la politicile de ocupare a forţei de muncă şi de
includere socială. În ceea ce priveşte politicile de includere, Metoda Deschisă de Coordonare
prevede următoarele:
9 Înfiinţarea unui Comitet de Protecţie Socială la care să participe şi membrii
guvernelor şi comisiilor responsabile cu aceste aspecte. Acest Comitet a început să
funcţioneze în 2000. De asemenea, trebuie să precizăm că includerea socială este
inclusă în protecţia socială.
9 Elaborarea unui Program de Acţiune Comunitară.
9 Elaborarea şi implementarea Planurilor Naţionale de Acţiune pentru includere şi
revizuirea periodică a acestora prin întocmirea de rapoarte comune de includere
socială.
9 Stabilirea unui sistem comun de indicatori (18)100, aprobat mai târziu de Consiliul
European de la Laeken (preşedenţia Belgiei din 2001)101, care permite
monitorizarea şi evaluarea măsurilor implementate.
Deşi nu a avut aceeaşi vizibilitate sau rezonanţă, este important să menţionăm că
preşedenţia Portugaliei a organizat la Almancil, la începutul anului 2000 şi între summit-urile
de la Lisabona şi Nisa, o conferinţă interesantă şi încurajatoare pe tema venitului minim102 şi
a luptei împotriva sărăciei. De asemenea, în timpul deţinerii preşedenţiei, Portugalia a
organizat o altă conferinţă la Santa Maria da Feira, în aprilie, cu titlul „Dezvoltare locală,
cetăţenie şi economie socială”.103 După cum putem observa, aceste două întâlniri au marcat
apogeul acestui tip de preocupări şi al discuţiilor din acea perioadă. În cadrul primei întâlniri,
s-a clarificat necesitatea de a progresa în elaborarea unui Model Social European şi a unui
sistem de protecţie socială; mai mult, era important să se înregistreze paşi concludenţi
pentru îmbunătăţirea raporturilor dintre graficele de venit minim şi pieţele forţei de muncă.
Concluziile finale şi liniile directorii ale celei de-a doua întâlniri subliniază faptul că economia
socială, în neomogenitatea sa, reprezintă una dintre cele mai promiţătoare modalităţi de
inovaţie socială şi economică şi de organizare, precum şi un factor de mobilizare a
capacităţilor colective şi individuale; cu alte cuvinte, una dintre cele mai bune metode de
susţinere a includerii celor mai dezavantajate persoane. De asemenea, s-a sugerat că
economia socială avea nevoie de o coordonare mai bună, o participare mai activă în
dezvoltarea locală (în parteneriat cu autorităţile locale) şi de colaborare cu întreprinderile
profitabile, contribuind astfel la responsabilitatea socială. În acelaşi timp, se recomanda
Statelor Membre şi Uniunii Europene integrarea explicită a economiei sociale în politicile
proprii, încheind cu sugestia ca următoarele ţări care deţin preşedenţia Uniunii Europene
(Franţa şi Suedia) să organizeze acest tip de conferinţe (ceea ce s-a şi întâmplat).
În cadrul summit-ului de la Nisa de la sfârşitul anului 2000, au fost adoptate patru obiective
care ar trebui incluse în Planurile Naţionale de Acţiune: 1) participarea pe piaţa forţei de
muncă şi accesul tuturor la resurse, drepturi, bunuri şi servicii, 2) prevenirea riscului de
excludere, 3) acţionarea în favoarea celor mai vulnerabili şi 4) mobilizarea tuturor actorilor.
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Stabilirea acestor obiective a reprezentat o abordare multidimensională a sărăciei şi a
excluderii, abordând aceste aspecte problematice conform mai multor strategii (ocuparea
forţei de muncă, venituri, resurse, servicii …) din perspectiva drepturilor. De asemenea,
trebuie să menţionăm două tipuri de conexiuni: cea care uneşte măsurile paliative cu cele
preventive şi cea care produce un echilibru între perspectiva unilaterală (acces pentru toţi) şi
perspectiva grupurilor ţintă specifice (cele mai vulnerabile). Al patrulea obiectiv subliniază
participarea persoanelor care trăiesc în sărăcie (acest lucru va conduce la organizarea
ulterioară a unor şedinţe succesive la nivel european, organizate de preşedenţia europeană
şi de Comisie104) şi introducerea unui proces similar la nivel naţional, regional şi local,
asigurând coordonare proprie şi participarea tuturor actorilor importanţi.105
În urma summit-urilor de la Lisabona şi Santa Maria da Feira, Comisia a întocmit un program
de politici sociale pentru anii 2000-2006.106 În cadrul acestui program, legătura esenţială
dintre mecanismul economic european – şi modelul său social este accentuată împreună cu
factorul de producţie care reprezintă politici sociale. Multe dintre cheltuielile cu sănătatea şi
educaţia sunt o investiţie în resursele umane şi conduc la creşterea productivităţii, în timp ce
transferurile sociale permit accesul la locuri de muncă mai bune, echilibrează şi redistribuie
veniturile pe viaţă. Dezvoltarea economică durabilă, însoţită de inflaţia redusă şi finanţele
publice echilibrate sunt prezentate drept elemente esenţiale pentru creşterea numărului de
persoane angajate pe piaţa forţei de muncă şi a coeziunii sociale. Într-o anumită măsură, ne
aflăm în faţa unei noi perspective care afirmă că „pentru a face faţă acestor provocări este
necesar să se adopte politici versatile care nu sunt concentrate numai asupra problemei
pieţei forţei de muncă, ci şi asupra creşterii includerii sociale şi a participării.”
Conform acestei perspective, problema calităţii107 care a apărut de câţiva ani a devenit mai
evidentă: calitatea muncii (reconcilierea vieţii profesionale cu viaţai particulară), a politicii
sociale (cu nivele ridicate de protecţie şi servicii sociale performante), şi a organizării muncii.
De asemenea, au început să apară subiecte precum „guvernabilitatea” şi „buna guvernare”,
definite ca repartizarea clară a funcţiilor şi a participării instituţionale (Consiliu, Parlament,
Comisie, guverne, autorităţi regionale şi locale, interlocutori sociali şi organizaţii
neguvernamentale) şi dimensiunea de „transversalitate”. Cu toate acestea, această
dimensiune nu a fost implementată conform aşteptărilor (nici cu posibila creare a Comisiei
Generale a Interdirectoratului şi nici în cadrul Fondului Social European). Pe de altă parte, au
fost stabilite obiective precise, precum atingerea unei rate a ocupării forţei de muncă de 70%
şi creşterea la 60% a numărului femeilor care lucrează, înainte de anul 2010. Între 2000 şi
2004, Comisia a continuat elaborarea rapoartelor anuale în care s-a prezentat situaţia
angajmentelor înregistrate în programul social.
De asemenea, Comisia a stabilit un Program de Acţiuni Comunitare108 care ar trebui să vină
în sprijinul coordonării dintre Statele Membre şi a promovării eficienţei politicilor de includere
socială. Beneficiind de un buget de 75 de milioane de euro, acest program a fost realizat
prin: 1) analizarea caracteristicilor includerii sociale, a cauzelor, proceselor şi tendinţelor
acesteia, 2) promovarea schimburilor de informaţii şi de bune practici, în vederea elaborării
unor indicatori cantitativi şi calitativi şi a stabilirii criteriilor de evaluare şi monitorizare,
asigurării existenţei unui program de schimburi transnaţionale care să permită o revizuire
echitabilă şi 3) îmbunătăţirea dialogului la care să participe toţi actorii interesaţi, venind astfel
în sprijinul reţelelor europene care luptă împotriva sărăciei şi a excluderii sociale.
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Într-o perioadă scurtă de timp, între ianuarie şi mai 2001, guvernele a 15 ţări au pus la punct
Planuri Naţionale de Acţiune referitoare la includere, desfăşurate între 2001 şi 2003. În iulie
2003 a fost prezentată „a doua serie de planuri” susţinute de obiective comune şi de
summit-ul de la Barcelona din 2002. Acestea necesitau o precizie mai mare, programe de
implementare mai concrete, o analiză mai eficientă a excluderii şi examinarea măsurilor
referitoare la aspectele legate de sex şi de importanţa tot mai mare a imigranţilor (sugestii
care indică eşecurile generaţiei anterioare). A „doua generaţie” a fost implementată până în
2005 şi a fost competată cu o analiză a evoluţiei. Toate planurile trebuiau să urmeze aceeaşi
structură: tendinţele procesului de includere socială şi provocările întâmpinate de aceasta,
evaluarea planului anterior, strategii şi măsuri care urmau să fie implementate şi un capitol
despre bunele practici. Unele planuri conţin şi informaţii suplimentare şi informaţii referitoare
la implementarea Fondurilor Structurale utilizând indicatori specifici. În 2006 a fost elaborată
a „treia generaţie” de planuri, implementate până în 2008.
Procesul se completează cu Rapoartele comune de Includere socială întocmite de Comisie
şi aprobate de Consiliu. Primul raport a fost publicat în 2002, al doilea în 2004 şi al treilea în
2008. Acesta din urmă includea deja un capitol referitor la pensii şi îmbătrânirea activă.
Aceste rapoarte prezintă tendinţele principale ale sărăciei şi excluderii sociale la nivel
european, precum şi un set de înregistrări ale comentariilor fiecărei ţări (în funcţie de cele
patru obiective). Trebuie precizat că începând cu anul 2002, în acest proces au fost implicate
şi cele 10 state candidate la aderarea la Uniunea Europeană, acestea având sarcina de a
elabora un „Memorandum Comun în domeniul Incluziunii Sociale” (JIM) propriu, aprobat în
decembrie 2003. După intrarea acestora în Uniunea Europeană în 2006, aceste State sunt
parteneri cu drepturi depline în cadrul acestui proces.
Nu se poate nega faptul că acest set de planuri şi rapoarte oferă o cantitate importantă de
informaţii asupra caracteristicilor sărăciei şi excluderii, precum şi asupra măsurilor
instituţionale implementate pentru a face faţă acestor fenomene la nivel european şi naţional.
Această strategie a adus aceste fenomene pe o poziţie fruntaşă pe ordinea de lucru
europeană şi pe cea a Statelor Membre,109 înregistrându-se astfel o evoluţie în ceea ce
priveşte aceste concepte110 (sărăcie, excludere, includere) şi modalitatea de analiză şi
măsurare a acestora, cu toate că, în Europa centrală şi de est, evoluţia este mai înceată şi
se observă o împotrivire pentru întocmirea de statistici. În plus, aceste planuri au permis
convergenţa provocărilor comune (îmbătrânirea populaţiei şi scăderea ratei natalităţii,
creşterea imigraţiei şi a diversităţii sociale şi culturale, modificările survenite în structurile
familiale – creşterea numărului de familii monoparentale şi a naşterilor înafara căsătoriilor,
fenomenul sărăciei fiind foarte prezent în cadrul acestor grupuri, precum şi în rândul
copiilor111 (minorităţi etnice, persoane cu dizabilităţi, bolnavii în stadiu cronic, persoanele
izolate), în regiunile limitrofe şi în suburbiile marilor oraşe, şi stigmatizarea acestor grupuri ….
Prin urmare, putem afirma că aceste planuri au avut în vedere o lume aflată la o mare
depărtare de piaţa forţei de muncă, exclusă din măsurile active care, între timp, deveniseră
foarte populare.
În realitate, dacă ar trebui să caracterizăm printr-o singură sintagmă strategiile de ocupare a
forţei de muncă din această perioadă, aceasta ar putea fi „activarea pieţei forţei de muncă”.
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Aceste tipuri de măsuri apăruseră deja113 în special în Sudeia şi Olanda, şi ulterior în Marea
Britanie, în contextul relaxării „rigidităţii” pieţei forţei de muncă, fiind susţinute de OECD
(Organizaţie pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică).114 Conceptul de „activare”,
implementat de asemenea în Belgia şi Franţa, permite multe interpretări. Din punct de
vedere colectiv, ar putea indica mobilizarea societăţii şi a actorilor aferenţi, pentru a spori
accesul pe piaţa forţei de muncă pentru un număr cât mai mare de persoane. Dacă ar fi să
accentuăm caracterul individual, trebuie să subliniem eforturile care trebuie depuse de
persoane pentru a-şi spori „şansele de angajare” şi a găsi un loc de muncă. Acest concept
poate fi aplicat şi strategiilor de includere, în cadrul cărora conceptul de „includere activă” ar
fi din ce în ce mai utilizat. În mod similar, procesul de îmbătrânire trebuie să fie activ, ceea ce
implică mărirea vârstei de pensionare şi, prin urmare, persoanele trebuind să lucreze pentru
o perioadă mai îndelungată. De fapt, toată lumea trebuie să fie „activată”: mai mulţi tineri
trebuie să îşi termine studiile şi să caute locuri de muncă mai bune, femeile trebuie să se
retragă din activităţile domestice şi să intre pe piaţa forţei de muncă, iar angajatorii trebuie să
fie mai creativi ... .
Odată cu Perspectiva europeană de ocupare integrală a forţei de muncă care părea posiblă
până în 2002, şi mai ales după creşterea ratei şomajului, politicile active ar trebui să lupte
împotriva culturii dependenţei care conduce la creşterea cheltuielilor publice cu populaţia
pasivă, încercându-se integrarea majorităţii populaţiei active care nu deţine un loc de muncă,
conform unei abordări „muncă ce satisface” (cu alte cuvinte, a face „munca atractivă”), prin
asigurarea instruirii pentru şomeri (învăţare permanentă), acordarea de împrumuturi pentru
relocare, crearea unor servicii de asistenţă pentru persoanele dependente (grădiniţe, centre
de primire …), şi, în sfârşit, prin stimularea persoanelor „angajabile”. În acest context, este
necesară şi sporirea numărului de „obstacole” către obţinerea de ajutoare financiare, în cazul
în care şomerii nu respectă o serie de criterii de căutare a unui loc de muncă.
Printre altele115, unele dintre consecinţele acestor măsuri sunt: inserarea pe piaţa forţei de
muncă se transformă într-o „cursă cu obstacole” în care cei care nu pot depăşi aceste
obstacole sunt răspunzători pentru propriile eşecuri şi care măreşte dimensiunile pieţei forţei
de muncă precare şi instabile la care pot avea acces numai puţine persoane calificate şi
prost plătite. În acest fel creşte dualitatea pieţei forţei de muncă şi preocupările legate de
muncitorii care primesc salarii mici revin în atenţie. Un studiu116 publicat de Fundaţia
Europeană pentru îmbunătăţirea Condiţiilor de Trai şi de Muncă (din Dublin) subliniază acest
aspect important care apăruse deja în Statele Unite ale Americii în anii ’70, iar mai apoi în
Marea Britanie. Merită să reflectăm asupra acestui studiu deoarece acesta reprezintă un
element cheie pentru o posibilă punte de legătură între strategiile de ocupare a forţei de
muncă şi strategiile de includere. De fapt, după cum se precizează în acest studiu, existenţa
muncitorilor care primesc salarii mici pune la încercare ambele strategii, astfel evidenţiind
faptul că ceea ce se supune testării nu este cantitatea de locuri de muncă ci calitatea
acestora.
Cu toate acestea, studiul nu a luat în considerare munca la negru,117 în cazul căreia veniturile
pot fi peste pragul de sărăcie datorită activităţilor legale, semi-legale sau ilegale. Uneori,
economia neoficială reprezintă un obstacol pentru întreprinderile de inserare care doresc să
intervină pentru grupurile dezavantajate din punct de vedere social, însă, de regulă, mare
parte din veniturile acestor grupuri sunt în continuare sub pragul de sărăcie din cauza acestei
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economii neoficiale. Acest lucru îi face pe autorii studiului să recunoască faptul că rezultatele
pot subestima un segment important al altor muncitori cu venituri reduse; cu alte cuvinte,
dacă ar fi posibil să îi includem pe cei care participă la economia neoficială, procentul de
7,8% milioane de muncitori cu venituri reduse ar fi cu siguranţă mai mare. În plus, aceste
valori ar fi indubitabil mai mari dacă studiul ar lua în calcul şi cele 10 State Membre noi, care
au aderat la Uniunea Europeană în 2004. Primul rezultat este acela că numărul muncitorilor
cu venituri reduse este mai mare în ţările din sud (între 7 şi 10%) şi în Franţa, Luxembourg şi
Marea Britanie, şi mai mic în Austria, Belgia şi în ţările din Scandinavia.
Nu putem prezenta detaliat toate rezultatele acestui studiu astringent, însă este important să
precizăm neomogenitatea muncitorilor cu venituri reduse. Această situaţie este întâlnită la
familiile în care nici unul din membri nu deţine un loc de muncă sigur sau nu are asigurat un
venit permanent; la persoanele cu salarii mici; la familiile monoparentale; la familiile
numeroase; la persoanele necalificate; la minorităţile etnice şi imigranţi. Ideea conform căreia
nivelul de sărăcie al muncitorilor cu venituri mici ar fi redus pe măsură ce persoanele
îmbătrânesc era valabilă numai în Austria, Olanda şi Luxembourg. Contrariul este întâlnit în
Irlanda, Italia, Austria şi Portugalia. În Franţa şi Spania nu se observă diferenţe mari între
muncitorii de vârstă medie cu venituri reduse şi cei mai în vârstă.
Informaţiile colectate în acest studiu permit prezentarea a mai multor categorii: şomeri,
persoane angajate, persoane care şi-au căutat un loc de muncă în ultimele 6 luni (denumite
„persoane active sărace”) şi liberi profesionişti. 14% persoanele incluse în ultima categorie
trăiesc sub pragul de sărăcie. Portugalia, Grecia, Austria, Franţa şi, în mod surprinzător,
Suedia, sunt ţări în care se înregistrează cele mai ridicate procentaje. În medie, 39% dintre
şomeri sunt săraci. În Spania, Italia, Luxembourg şi Marea Britanie procentul este de 40%,
iar în Irlanda de 50%. „Persoanele active sărace” reprezintă 10% din populaţia activă a
Uniunii Europene (17,2 milioane). Bineînţeles că această tipologie depinde de diferitele
modele de sisteme de ajutor social118 şi de ajutoarele sociale oferite de acestea. Conform
acestora, în modelul mediteranean, fenomenul sărăciei este mai pregnant, fiind mai redus în
modelul scandinavian (cu excepţia liber-profesioniştilor). Modelele continentale şi liberale
ocupă o poziţie intermediară. În ultima categorie, şomerii sunt cei mai expuşi la sărăcie.
Ajutoarele financiare acordate influenţează în mare măsură veniturile familiilor. În cazul
„persoanelor active sărace” şi a muncitorilor cu venituri reduse, aceste ajutoare completează
veniturile acestora; în cazul şomerilor, aceste ajutoare pot fi unica sursă de venit şi, prin
urmare, situarea acestor persoane sub sau peste pragul de sărăcie depinde de valoarea
ajutoarelor de care beneficiază.
În sfârşit, această tipologie subliniază faptul că, în acelaşi timp, sărăcia continuă sau
consecventă devine cronică în timp şi afectează 30 din cele 56 de milioane de persoane
expuse riscului de sărăcire (în 1999). De asemenea, există tranziţii între diferite poziţii. Un alt
studiu realizat în Franţa119 arată că una din două „persoane active sărace” s-a aflat în
aceeaşi situaţie între 1994 şi 1997, iar 42% dintre persoanele care au depăşit stadiul de
sărăcie au realizat acest lucru ca urmare a obţinerii unui loc de muncă stabil. În alte ţări,
precum Brazilia,120 Peru,121 Guatemala,122 Maroc123 sau Madagascar,124 aceste procese de
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tranziţie care au afectat grupurile expuse riscului (care se aflau foarte aproape de pragul de
sărăcie urbană, pe care deseori îl depăşeau) au condus la apariţia conceptului de
vulnerabilitate125 care începe să fie utilizat şi în Europa.126 Implementarea acestei noţiuni
poate fi foarte interesantă dacă este asociată cu măsurile preventive şi cele de integrare, în
cadrul luptei împotriva sărăciei şi în ocuparea forţei de muncă. Unele dintre aceste măsuri au
fost consolidate prin reînnoirea Strategiei de la Lisabona.
Un alt exemplu dintre grupurile cele mai vulnerabile unde impactul strategiilor europene de
ocupare a forţei de muncă şi de includere este mai vizibil este cel al imigranţilor din ţări care
nu sunt membre ale Uniunii Europene. Numărul acestora creşte permanent, iar integrarea lor
în societatea europeană trebuie să se realizeze în funcţie de accesul la cetăţenie şi, mai
ales, pornind de la posibilitatea angajării (obţinerea unui loc de muncă) până la alte sectoare
(educaţie, locuinţă, sănătate …). În acelaşi timp, organismele Uniunii Europene promovează
însă libertatea de circulaţie a muncitorilor din Statele Membre ale Uniunii Europene şi îşi
concentrează eforturile asupra securităţii interne şi a graniţelor. Uniunea Europeană a
început să acorde atenţie refugiaţilor, importanţei administrării fluxului migrator şi cooperării
descentralizate cu ţările de origine ale migranţilor abia la summit-ul desfăşurat la Tampere;
însă Uniunea Europeană încă nu era capabilă să elaboreze şi să convină asupra unor criterii
pentru politica de integrare şi, până în prezent, fiecărui Stat Membru îi revine
responsabilitatea de a pune la punct propriile strategii şi acţiuni. Acest lucru poate părea un
paradox deoarece se pare că există o părere unanimă conform căreia acesta este unul dintre
subiectele care prezintă provocări comune, dacă se doreşte construirea unei Europe sociale
şi a unui spaţiu de muncă comun.

2.7. Revizuirea strategiei Lisabona
Speranţele nu durează foarte mult pe instabila „scenă europeană”. În peisajul acestui
„mariaj” formal, interconexiunea dintre strategiile de angajare şi cele de includere socială, a
început să apară o furtună de nori, chiar de la început. Aşa numitul „miraculosul triunghi al
Lisabonei” ameninţa să se spargă, pe latura sa cea mai fragilă, aceea a luptei împotriva
sărăciei şi excluderii sociale.
Nu există nicio îndoială că sunt câţiva factori127 care au contribuit la reînnoirea strategiei
Lisabona; unii dintre aceştia sunt externi, iar alţii, interni. Printre factorii externi se numără:
atacul asupra Turnurilor Gemene din New York (în septembrie 2001), care a avut atât
consecinţe simbolice, cât şi consecinţe reale, creându-se astfel senzaţia de vulnerabilitate,
pe o arie mai largă, o mai mare conştientizare a globalizării, a creşterii polarităţii şi a unei
decelerări economice care aveau să creeze repercusiuni asupra Continentul European şi a
piaţei forţei de muncă. Fostul război din Irak şi războaiele balcanice aveau să acutizeze
aceste probleme. Petrolul devine din ce în ce mai scump, iar costurile cresc în majoritatea
ţărilor. Apare astfel ideea unei „Europe bătrâne”, incapabilă să facă faţă ritmului de creştere
economică, productivităţii şi investiţiilor, nu prin comparaţie doar cu Statele Unite, ci şi cu
ţările vecine (precum Brazilia, India şi, în special, China). În aceste ţări, competitivitatea
începe să crească.
Puterea globalizării, al cărei impact nu este la fel pentru toate ţările sau regiunile, contribuie
la delocalizarea industrială şi la schimbarea relaţiilor de muncă şi a flexibilităţii muncii.
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Globalizarea este utilizată şi ca argument de limitare a cheltuielii sociale publice, care duce,
direct sau indirect, la precaritatea socială şi a muncii, şi produce totodată şi diferenţe
teritoriale. Evident, că acest lucru afectează coeziunea internă teritorială a UE, care este unul
dintre principalele obiective încă din anii ‘80.
Lărgirea Uniunii Europene în 2004 a fost concretizată fără a lua în calcul criterii sociale
solide: dacă aceasta corespunde aşteptărilor cetăţenilor, lărgeşte piaţa şi complică
coeziunea politică, creând oportunităţi noi şi lărgind graniţele Uniunii. În acelaşi timp, această
lărgire diversifică culturile şi creşte complexitatea managementului instituţional, reducând
momentan nivelurile de venit şi crescând rata şomajului, cazurile de sărăcie şi excludere şi
fluxurile migratoare interne. Puţine persoane şi-au manifestat dezacordul faţă de lărgirea UE,
care a fost văzută ca un proces care avea să completeze harta Europei. Acest lucru însă nu
împiedică includerea problemei „guvernării” pe ordinea de zi a Europei şi pe ordinea de zi
social politică. În anumite texte128, această problemă înlocuieşte, ca punct de referinţă
principal, conceptul de includere socială.
Creşterea economică şi crearea de locuri de muncă au devenit principalele preocupări –
aproape obsesii – a unor factori de decizie europeni care s-au confruntat cu decelerarea
economică şi cu o piaţă a forţei de muncă în cădere. Din ce în ce mai mult,
obiectivelestrategiei Lisabona erau considerate ca fiind foarte optimiste şi, ulterior, prea
ambiţioase129.
Evaluarea Strategiei europene de ocupare a forţei de muncă din 2003, pe care deja am
menţionat-o, avertiza asupra unor simptome perturbatoare, cauzate de lipsa implementării
acesteia la nivel naţional. În acelaşi an, două rapoarte aveau să contribuie la această
dezbatere. Acest prim raport aparţine lui Sapir130 şi a fost prezentat în iunie, bazându-se pe
observaţia că între anii 1995 şi 2001, economia europeană a contribuit la creşterea PIB a
lumii cu mai puţin de 10%, în timp ce la economia Statelor Unite a contribuit cu 60%. Acest
raport se încheie cu confirmarea faptului că este nevoie de schimbări radicale pentru a ne
concentra din nou asupra pieţei unice, retrasarea politicilor de convergenţă şi guvernare,
precum şi remodelarea bugetului comunitar.
Un alt raport care avea să aibă o influenţă şi un impact şi mai mare a fost raportul Wim
Kok131. În cadrul Consiliului Europei din martie 2003, comisiei i s-a cerut crearea „unui grup
de lucru” independent, prezidat de Wim Kok, pentru a revizui strategia Lisabona. Raportul lui,
prezentat în luna noiembrie, se referă la diferenţa majoră dintre obiectivele Lisabonei şi
realitate (procentul de ocupare a forţei de muncă de 64,2%, este departe de 67%, procentul
stabilit la Lisabona, iar rata şomjului a crescut la 8,1% şi la 15% în noile State Membre ...).
Provocarea nu era reprezentată de crearea unor noi locuri de muncă într-o perioadă scurtă
de timp, ci susţinerea acestora cu procese de creştere economică durabile şi pe termen lung,
care necesită o productivitate mai mare şi investiţii în bunuri, dar şi în dezvoltare tehnologică.
Un alt mesaj vizează introducerea termenilor „adaptare” şi „flexibilitate”, precum şi
„securitate”, pe piaţa forţei de muncă (modelele sunt Danemarca şi Olanda). Noţiunea de
flexisecuritate132 a devenit unul dintre principalele argumente pentru susţinerea sistemelor de
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protecţie socială şi a strategiilor de ocupare a forţei de muncă. Acest lucru atrage după sine
un act dificil de echilibrare, care constă în abilitatea persoanelor de a-şi asigura un nivel de
trai rezonabil, prin schimbarea frecventă a locului de muncă, decât prin păstrarea unui loc de
muncă constant. Învăţarea permanentă, participarea majoră a femeilor pe piaţa forţei de
muncă, monitorizarea tinerilor aflaţi în tranziţia de la învăţământ la câmpul muncii şi
angajarea continuă a persoanelor cu vârsta între 55 şi 64 de ani sunt numai câteva dintre
propuerile acestui raport. Raportul se încheie prin solicitarea unui angajament puternic al
Statelor şi al principalilor factori implicaţi, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite la nivel
european. Se confirmă, de asemenea, că aceasta este singura modalitate de reluare a
strategiei Lisabona.
La Consiliul de Primăvară din 2004 era din ce în ce mai clar faptul că obiectivele strategiei
Lisabona erau foarte greu de realizat din cauza contextului mondial şi a consecinţelor sale
asupra Europei. Drept urmare, şi în cadrul deţinerii preşedenţiei UE de către Luxembourg,
areloc evaluarea, iar Wim Kok primeşte un alt ordin. Se acordă interes argumentului care
subliniază slăbiciunea unei strategii „care abordează toate temele şi, în acelaşi timp, nu
abordează niciuna dintre acestea; fiecare persoană este răspunzătoare pentru acest lucru şi,
în acelaşi timp, nimeni nu este responsabil”. Cu toate acestea, toată lumea este de acord că
„Europa nu poate permite eşuarea strategiei Lisabona”. Dar ce înseamnă a selecta
priorităţile, a simplifica, a şti cine şi ce face, a aranja şi a sincroniza aceastră strategie cu
politica economică?
Drept răspuns la această evaluare, Comisia a prezentat la începutul anului 2005, Raportul
său de Sinteză 133 intitulat „Relansarea strategiei Lisabona” care are la bază raportul anterior
din 2004134. După cum se poate observa, strategia Lisabona a continuat să fie un punct de
referinţă; se poate verifica, de asemenea, că scopurile şi obiectivele pentru anul 2010, în
legătură cu procentele de ocupare a forţei de muncă, nu au reprezentat o prioritate. Accentul
a fost pus pe politicile macroeconomice orientate către stabilitate şi restricţii bugetare.
Temele la care se rezumă această nouă strategie a Lisabonei vizează creşterea economică,
creşterea locurilor de muncă şi îmbunătăţirea guvernării. Luând în considerare aceste linii
orientative, Comisia a prezentat un document unic care să includă liniile definitorii de
ocupare a forţei de muncă (procesul Luxembourg), reformele structurale (procesul Cardiff) şi
măsurile macroeconomice şi bugetare (Procesul Köln).
Includerea socială dispărea din triunghiul original de la Lisabona, fiind transformată într-un
jucător de rezervă folosit numai în anumite situaţii. Această dispariţie a „echipei principale”
nu ne determină să ignorăm faptul că însăşi această echipă a fost supusă unei revizuiri, al
cărei impact s-a resimţit în 2005, la Luxembourg. A fost transmis un chestionar135 tuturor
Statelor Membre şi „Partenerilor Sociali”. Preşedenţia Luxembourgului a organizat o
conferinţă pe tema „Continuarea Procesului UE de includere socială”, iar evaluarea ei a fost
publicată136. În cadrul aceloraşi dezbateri şi în documentele care publicate uneori, ideea
Metodei Deschise de Coordonare, care trebuia să respecte principiul subsidiarităţii, acorda
multă libertate guvernelor, iar acestea au putut, să „evite responsabilităţile” cu uşurinţă, mai
ales în situaţiile în care se confruntau cu dificultăţi economice. Impactul Planurilor Naţionale
de Acţiune pentru Includere (NAP) nu a fost suficient şi, deşi unele ţări au stabilit mecanisme
de parteneriat, gradul de participare al altor actori a fost mult sub aşteptări (autorităţile locale,
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lumea asociativă, organizaţiile sindicatele ale muncitorilor şi organizaţiile de întreprinderi).
Gradul de mobilizare a „cetăţenilor” a fost foarte redus. Mai mult decât atât, şi la nivel
naţional, integrarea Planurilor Naţionale de Acţiune pentru Includere în procesul de luare a
deciziilor macroeconomice a fost redusă137. Aşa-numita „raţionalizare” nu a fost realizată. În
mod frecvent, ciclurile de politică naţională nu au coincis cu proiectarea şi implementarea
Planurilor Naţionale de Acţiune pentru Includere şi acest lucru s-a întâmplat în paralel cu
îndrumarea şi repartizarea Fondurilor Structurale.
În acest fel, apare întrebarea dacă Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă sau
Strategiile de includere socială au fost „slăbite” din cauza prea multor acţiuni voluntare şi a
lipsei unei strânse coordonări între organismele supra-statale şi cele inferioare. O
interpretare138 a acestei deconectări poate fi explicată prin faptul că Comisia a fost
marginalizată în cadrul proceselor strategiei Lisabona (pentru că se afla în procesul de
tranziţie de la Jacques Santer la Romano Prodi). Grupul comisarilor şi noul preşedinte au
văzut Strategia Lisabona ca pe o reducere a propriei autorităţii lor care limita acţiunea de
evaluare şi prezentarea unui Raport de Sinteză, în cadrul fiecărui Consiliu de Primăvară. Prin
urmare, Comisia a considerat reducerea capacităţii de iniţiativă într-o strategie în care
majoritatea acţiunilor aveau un scop naţional. Astfel, implicarea şi angajamentul Comisiei
pentru acesată strategie a fost diminuat. Acest lucru poate că justifică solicitările continue
pentru un angajament politic puternic şi insistenţa asupra guvernării care a fost considerată
una dintre principalele preocupări ale Strategii Lisabona reînnoite.
Acest joc, caracterizat prin aruncarea vinei de la un organism la altul (de la Comisie la
Guverne şi vice-versa), a fost adus din nou în centrul atenţiei Comisiei, în cadrul Acordurilor
de la Luxembourg din 2005, iar acest aspect a dobândit o vizibilitate mai largă cu prilejul
creării unui nou program comunitar.

2.8. Strategia Lisabona reînnoită şi reducerea progresivă a sărăciei şi a
excluderii
Strategia Lisabona reînnoită poate fi rezumată, în ceea ce priveşte conţinutul şi metodele de
implementare, după cum urmează: în ceea ce priveşte conţinutul, programul comunităţii
confirmă139 că în relaţie cu îmbătrânirea populaţiei, schimbările tehnologice, globalizarea şi
presiunea mediului înconjurător, priorităţile constau în promovarea cunoştinţelor şi a inovaţiei
pentru o creştere economică, facând astfel din Europa cel mai atractiv loc de investiţii, de
lucru şi de creare de locuri de muncă mai multe şi mai bune. Valoarea adăugată a
comunităţii se regăseşte în progresul către piaţa internă, îmbunătăţirea infrastructurii şi în
crearea unor condiţii mai bune pentru întreprinderi. De asemenea, este importantă
evidenţierea măsurilor de promovare a cunoştinţelor, pregătire şi calificare. „fără însă a
neglija coeziunea socială şi teritorială”.
În ceea ce priveşte metodele, aceste idei sunt temeinic bazate pe strategiile de ocupare a
forţei de muncă şi de creştere, precum şi pe Programele Naţionale de Reformă. Ambele
trebuie să includă aspecte macroeconomice şi bugetare, politici de ocupare a forţei de
muncă şi reforme structurale, precum şi dimensiuni microeconomice. Comisia a propus
stabilirea, în fiecare Stat, unui domn şi doamne Lisabona, cu alte cuvinte, o persoană
capabilă să coordoneze aceste aspecte la nivel guvernamental. Au fost stabilite 24 de linii
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directoare integrate pentru o creştere economică şi pentru procesul de ocupare a forţei de
muncă; acestea îmbină liniile directoare economice globale, precum şi pe cele de ocupare a
forţei de muncă, întru-un cicluri de trei ani, până în 2008 şi 2010 (macoreconomice,
microeconomice şi de ocupare a forţei de muncă)140.
Nu este considerată ca fiind o exagerare afirmaţia că atât Strategia de Ocupare a Forţei de
Muncă şi cea de Creştere Economică, precum şi Programele Naţionale de Reformă au
devenit elemente cheie în cadrul noii strategii Lisabona. Acestea aveau să includă coeziunea
socială, însă o lectură rapidă a primei ediţii a Programelor Naţionale de Reformă arată destul
de clar că acestea includ atlernative viabile cu privire la creşterea economică şi la ocuparea
forţei de muncă. Pe de altă parte, aproape fiecare dintre acestea neglijează legătura cu
planurile naţionale de acţiune pentru protecţie şi includere socială. Astfel, pentru susţinerea
acestei observaţii, două documente sunt semnificative, în mod aparte. Unul dintre acestea
este opinia Comitetului Economic şi Social din aprilie 2006, în care se afirmă că „Statele
Membre nu au demonstrat niciun angajament real cu privire la acţiunile şi obiectivele
agreate” şi că „planurile de ocupare a forţei de muncă şi de includere socială, precum şi alte
aspecte au devenit raporturi birocratice”141. Celălalt document este Raportul Comun pe tema
Protecţiei şi a Includerii Sociale, din acelaşi an, care insistă asupra efectelor pozitive ale
legăturii dintre creşterea economică, ocuparea forţei de muncă, protecţie şi includere
socială142, şi necesitatea acordării unei vizibilităţi mai largi şi a obţinerii unei participări mai
bune pentru a asigura implementarea la nivel naţional.
Planurile Naţionale de Protecţie şi Includere Socială continuă să funcţioneze pe cont propriu,
dar din acel moment, la un al doilea nivel. După cum am evidenţiat deja, acestea au suferit
„adăugarea” pensiilor, şi din 2005, şi pentru sănătate. În 2006, Consiliul de Primăvară a
aprobat trei obiective care aveau să fie realizate prin Metoda Deschisă de Coordonare: 1)
coeziunea socială, egalitatea între sexe şi egalitatea de şanse; 2) interacţiunea reciprocă şi
eficientă dintre obiectivele Lisabona şi creşterea economică, şi 3) revigorarea guvernării, a
transparenţei şi a participării tuturor actorilor relevanţi pentru întocmirea politicilor,
implementarea acestora şi urmărirea îndeaproape a acestora.
„Raţionalizarea”143 care a început în 2006 şi al cărui prim ciclu durează până în 2008, are
drept scop raţionalizarea, integrarea, prioritizarea şi sincronizarea acestor dimensiuni diferite
cu strategiile de ocupare a forţei de muncă şi de creştere economică. Integrată în acest fel,
Metoda Deschisă de Coordonare avea să aibă o mai mare eficienţă. Evaluarea efectuată de
Reţeaua Europeană Anti-Sărăcie (EAPN) cu privire la efectele acestui nou scop a fost
atenuată în mod vizibil. Aceasta recunoaşte potenţialul „raţionalizării”, dar atenţionează
asupra faptului că eradicarea sărăciei pierde teren şi că diferenţele de terminologie nu sunt
doar un detaliu. De asemenea, se avertizează că lupta împotriva sărăciei este din ce în ce
mai puţin prezentă pe agenda politică. Trasarea strategiide la nivel european, aşa cum a
făcut-o acest nou scop, poate fi o modalitate de reducere a golurilor evidente în procesul de
implementare la nivel naţional, dar şi de creare a unor situaţii conform cărora a deveni sărac
nu este suficient pentru a beneficia de politicile naţionale împotriva sărăciei144. De fapt,
deseori, stabilirea unor grupuri ţintă ca priorităţi, poate fi o modalitate de evitare a atacurilor
împotriva cauzelor şi proceselor generale care conduc la sărăcie şi excludere.
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Încă o dată trebuie menţionat că sunt diferite lucrări şi interpretări în legătură cu adăugarea
contribuţiilor pentru pensii şi sănătate la Strategia de Includere. Pe de o parte, aceasta are
ca scop atacarea multiplelor problemelor, deşi nu există niciun fel de îndoieli cu privire la
efectele benefice ale pensiilor (atunci când nivelul acestora este ridicat) asupra standardului
de viaţă al persoanelor. Aceste persoane, precum şi cele care nu sunt independente
(persoanele cu disabilităţi, persoane care suferă de o boală pe termen lung ...) depind de
îngrijire continuă (asistenţă la domiciliu, persoane specializate). Oricum, pe de altă parte,
îmbătrânirea populaţiei, creşterea costurilor aferente îngrijirii, precum şi dificultăţile financiare
legate de securitatea socială, pot deveni cu uşurinţă argumente pentru limitarea ajutoarelor
publice şi sociale (număr mai mare de ani de reduceri, taxe mai mici …) şi pentru
consolidarea mecanismelor de piaţă (fonduri de pensii private)145. Dar care sunt
presupunerile ascunse din spatele întocmirii a de către UE a unui sistem de protecţie socială
adecvat, modern şi durabil, bazat pe creşterea economică?
În orice caz, Raportul Comun pe tema Protecţiei şi Includerii Sociale146 din 2007 ne arată că
sunt mari inegalităţi între ţări, în ceea ce priveşte aria de servicii de îngrijire şi tendinţele de
evoluţie. În unele situaţii s-a ajuns la reducerea vârstei de pensionare, astfel prelungind viaţa
activă şi crescând economiiile, concomitent cu planuri de pensii. În alte situaţii, a crescut
vârsta de pensionare şi a cauzat pensionări timpurii pentru cei care lucrează în întreprinderi
mari. Riscul de sărăcie acută în cazul femeilor bătrâne sau al persoanelor care beneficiază
de pensii minime sau au un venit minim creşte la fel de mult ca şi sărăcia în rândul copiilor (şi
diseminarea ei către alte generaţii) sau ca şi riscurile pentru fără domiciliu.
În raportul menţionat se insistă asupra unei includeri active care să consolideze integrarea
profesională şi socială. În acelaşi timp, se recunoaşte faptul că creşterea nivelului de
ocupare a forţei de muncă şi creşterea economică nu pot conduce la integrarea celor excluşi
pe piaţa forţei de muncă. Economia socială este o „sursă” esenţială de creare de locuri de
muncă noi, chiar şi pentru persoane cu puţine calificări sau capacitate de muncă redusă, în
majoritatea cazurilor prin furnizarea de servicii sociale nerecunoscute sau acoperite
parţial/total de piaţă (servicii care sunt fundamentale pentru asigurarea unei integrări
profesionale complete). Cu toate acestea, cele mai repetate cuvinte din acest raport, precum
şi din cel din 2008147 sunt „coordonare” şi „interacţiune” dintre politicile economice şi cele
sociale, dintre politicile de inserare profesională şi cele de includere, dintre serviciile
medicale şi cele sociale, dintre serviciile de îngrijire instituţionalizate şi cele neoficiale şi
dintre nivelurile comunitare, naţionale, regionale şi locale. Dar cine este cu adevărat
responsabil pentru această coordonare?
O astfel de coordonare este posibilă în tocmai în cadrul Fondului Social European. Acest
Fond, după cum am menţionat deja, a fost modificat astfel încât să se obţionă o mai bună
adaptare a strategiei Lisabona. În 2005, Preşedenţia Marii Britanii a ţinut o conferinţă pe
această temă148. Rezultatele cercetării contractate de Comisie şi implementate în 11 State
sunt dure149 şi concluzionează faptul că strategia Lisabona are numai defecte indirecte şi că
pe lângă coerenţa dintre obiectivele ei şi obiectivele Fondurilor Structurale, numai 50% din
costurile acesteia au fost folosite în acest scop. În consecinţă, s-a propus ca fondurile
structurale să se concentreze asupra creşterii economice, precum şi pe concentrarea şi
integrarea resurselor pentru politicile naţionale de reformă’ şi dezvoltare.
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În orice caz, în anul 2007, fondurile structurale erau obiectul readaptării care va dura până în
2013. În mod evident, încă nu este posibilă analizarea impactului acestor modificări, dar este
posibilă evidenţierea faptului că reglementările noului Fond Social incorporează includerea
socială şi deschide uşa pentru participarea actorilor social-economici (Marea Britanie,
Spania, Ungaria ...). Aproximativ 10.000 milioane de euro sunt destinaţi priorităţilor de
includere socială, iar articolul 11 din aceste reglementări recunoaşte în mod clar principiul
cooperării cu organizaţiile societăţii civile150. Astfel, pentru a şti în ce măsură aceste
incorporări şi deschideri permit crearea de punţi între strategiile de integrare socială şi de
ocupare a forţei de muncă, trebuie să aşteptăm ceva mai mult, în principal, datorită faptului
că unele ţări (în mare parte, noile State Membre) abia au început implementarea lor. Anunţul
că 2010 va fi Anul European împotriva Sărăciei reprezintă o oportunitate extraordinară de
evaluare a rezultatelor strategiilor europene cu privire la ocuparea forţei de muncă şi la
includere. Această evaluare poate aduce rezultate mai bune, în cazul în care se va asigura
pregătirea necesară începând din acest an, contându-se pe participarea tuturor actorilor, la
nivel de proiectare şi implementare.
După cum am văzut, muncitorii săraci, imigranţii şi toţi cei care nu pot lucra (sau lucrează în
sectoare de activitate neoficiale sau în condiţii precare) sunt de regulă excluşi din strategile
de ocupare a forţei de muncă, precum şi din cele de includere. De fapt, în majoritatea
cazurilor, aceste grupuri văd cum situaţia lor se înrăutăţeşte din ce în ce mai mult, pentru că
ei nu pot urma cerinţele politicilor de activare. În acelaşi timp, întreprinderile sociale, graficele
de venit minim151, sistemele de ajutor social152 şi experienţele de dezvoltare locală devin
potenţiale „punţi” pentru coordonarea pe orizontală (la nivel european, naţional, regional şi
local) şi pe verticală (de jos în sus şi de sus în jos).
În cele din urmă, este important să menţionăm două comunicate ale Comisiei, precum şi
Programul PROGRESS. Primul comunicat (2006) a lanst o conferinţă pe tema Acţiunea
europeană de promovarea a includerii active a celor mai excluse persoane de pe piaţa forţei
de muncă153. Recomandările din 1992 sunt din nou menţionate şi în special, venitul minim ca
mijloc de prevenire a sărăciei extreme, precum şi capacitatea acestuia de susţinere a
integrării profesionale a acelora care pot lucra. Mai mult decât atât, s-a demonstrat faptul că
ajutoarele de venit sunt subordonate politicilor de „activare”; de asemenea, este un
avertisment cu privire la potenţialele efecte descurajatoare referitoare la ocuparea forţei de
muncă. Având în vedere faptul că acest aspect trebuie să fie benefic pentru întreprinderi şi
muncitori, includerea socială este definită ca proces de coordonare a trei elemente: 1)
legătura cu piaţa forţei de muncă, sub forma ofertelor de ocupare a forţei de muncă şi de
pregătire profesională, 2) suport pentru asigurarea unui venit care să asigure o viaţă decentă
şi 3) acces mai bun la servicii sociale, în adevăratul sens al cuvântului154.
Această trilogie, reafirmată în al doilea comunicat 155, depinde de cooperarea administraţiilor
naţionale şi locale, a furnizorilor de servicii private, publice sau combinate, a organizaţiilor
societăţii civile şi a persoanelor care trăiesc în sărăcie. Luând în considerare această
perspectivă, este necesar să ne amintim faptul că în 2003, 72 de milioane de persoane trăiau
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la pragul sărăciei, ceea ce înseamnă că 16% din populaţia celor 25 de State Membre ale UE
trăia cu un venit echivalent sau mai mic de 60% din venitul mediu la nivel naţional şi că,
începând cu 1997, mai mult de jumătate dintre aceste persoane au trăit, în ultimii 3 - 4 ani cu
venituri sub pragul sărăciei. În 2003, 8,5% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de
ani (31,7% de milioane de persoane) putea fi considerată exclusă de pe piaţa forţei de
muncă (pe lângă de numărul de muncitorilor săraci).
Programul PROGRESS care, începând cu 1 ianuarie 2007 şi până în 2013, trebuia să
îmbine eforturile comunităţii156 de ocupare a forţei de muncă şi de solidaritate, are
următoarele scopuri generale (inclusiv egalitatea dintre sexe): 1) cunoaşterea şi înţelegerea
mai bună a situaţiei Statelor Membre; 2) susţinerea dezvoltării metodelor şi instrumentelor de
statistică şi a indicatorilor comuni; 3) susţinerea şi controlul implementării legislaţiei
comunitare şi a obiectivelor politice comunitare; 4) promovarea creării reţelelor, învăţarea
reciprocă, diseminarea bunelor practici şi a concentrării inovative; 5) creşterea conştientizării
dintre persoanele interesate şi publicul larg; 6) îmbunătăţirea capacităţii principalelor reţele
europene de promovare, sprijinirii şi monitorizare a dezvoltării politicilor şi obiectivelor
comunitare.
Astfel, pentru realizarea acestor obiective, programul este împărţit în cinci părţi: 1) ocuparea
forţei de muncă; 2) protecţie şi includere socială; 3) condiţii de muncă; 4) anti-discriminare şi
diversitate şi 5) egalitate între sexe. Chiar dacă toate aceste secţiuni sunt interesante, numai
primele două merită menţionate. Prin urmare, secţiunea referitoare la „Ocuparea forţei de
muncă”, trebuie să susţină Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă printr-o mai
bună înţelegere a situaţiei, promovarea studiilor şi statisticilor, controlul şi evaluarea liniilor
directoare şi recomandărilor europene,precum şi a repercusiunilor acestora; Raportul Comun
pe temea ocupării forţei de muncă şi analiza interacţiunii dintre Strategia europeană de
ocupare a forţei de muncă şi politicile economice şi sociale, organizarea de schimburi între
politici, bune practici şi concentrări inovative, în cadrul strategiei europene şi a consolidării
conştientizării; diseminarea informaţiei şi promovarea dezbaterilor. Secţiunea referitoare la
“Protecţie şi includere socială” tratează acelaşi tip de acţiuni aplicate acestei teme în cadrul
Metodei deschise de coordonare, şi adaugă în mod evident organizaţiile nonguvernamentale şi reţelele europene.
Este important de subliniat faptul că acest program are mandatul clar de a acţiona asupra
celor două componente ale „cuplului”: ocuparea forţei de muncă şi includerea socială. Este,
prin urmare, o nouă posibilitate de interconexiune între ocuparea forţei de muncă şi
includerea socială. Prin intermediul acestui program, ne regăsim confruntându-ne cu posibile
finanţări a unui număr mare de acţiuni transnaţionale (art. 9) la care au acces o mare
diversitate de organisme publice şi private, actori şi instituţii (art. 10). În cele din urmă,
înafară de constituirea unui comitet de monitorizare, programul consolidează posibilitatea
cooperării dintre comitetele de protecţie socială şi cele de ocupare a forţei de muncă, precum
şi cu ceilalţi actori relevanţi (art. 13 şi 14) şi anunţă coerenţa necesară şi complementaritatea
cu alte politici şi instrumente comunitare, precum şi cooperarea dintre Statele Membre.
În acest fel au fost create bazele pentru posibile punţi de cooperare, schimb, coordonare şi
interacţiune între strategiile europene de ocupare a forţei de muncă şi cele de includere
socială.
După acest lung itinerariu, poate fi feliciat „cuplul nostru” pentru deschiderea unei noi
perioade în care călătoria va putea produce o transformare a acestei combinaţii virtuale în
una virtuoasă? Numai timpul, depăşirea obstacolelor printr-un efort comun, precum şi
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modesta contribuţie a proiectului „Punţi de includere” pot fi capabile să răspundă la această
întrebare.

3. Indicii şi întrebări pentru continuarea reflecţiei
Acest document începe cu câteva întrebări şi se încheie cu câteva indicii extrase din
analizele anterioare ce conduc la o reflecţie asupra posibilelor punţi dintre strategiile
europene de ocupare a forţei de muncă şi cele de includere socială.
1. Potrivit cu ceea ce am văzut până la momentul de faţă, încă din anii ‘80 ai secolului
trecut s-a înregistrat o evoluţie semnificativă din punct de vedere al terminologiei şi al
conceptelor, în ceea ce priveşte „vocabularul european”. În anumite perioade,
anumite cuvinte erau folosite recurent, în timp ce în alte perioade, aceleaşi cuvinte au
încetat să mai fie folosite. Concepte precum „sărăcie”, „noua sărăcie”, „marginalitate”,
„excludere socială” şi „vulnerabilitate” apar şi dispar sau sunt înlocuite, amalgamate
sau apar altele complementare. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul antonimelor:
„introducere”, „integrare”, „includere”, „includere socială”, „coeziune”, „includere
activă” … Ce înseamnă aceste schimbări aparente şi care sunt consecinţele în relaţia
dintre politicile de ocupare a forţei de muncă şi cele de includere? Este acelaşi lucru
atunci când se folosesc cuvinte precum „introducere”, „integrare” sau „includere”?
2. Toată lumea este de acord că dezvoltarea economică este o condiţie necesară
pentru creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă şi a bunăstării cetăţenilor. Dar
este suficientă creşterea Europei şi simultan cu acest lucru, crearea de noi locuri de
muncă? Care este cel mai bun şi avantajos model de dezvoltare economică şi socială
pentru un continent ce se confruntă cu efectele globalizării, schimbărilor tehnologice
şi climatice şi cu fenomene de relocare economică? Cu pot interrelaţiona politicile
monetare, economice, sociale şi din domeniul muncii? În ce măsură trebuie să
depindă acestea de criteriile şi logica celor dinainte (competitivitate, stabilitate,
productivitate...)? Este necesară schimbarea parametrilor? Este posibilă introducerea
unor mecanisme de verificare atunci când organismele europene iau decizii
economice şi monetare, astfel încât să anticipeze eventualele consecinţe în caz de
şomaj şi sărăcie?
3. Protecţia socială contribuie la dezvoltarea economică, previne şi înlătură sărăcia din
calea multor oameni. În cadrul unui model social european este posibilă verificarea
anumitor adversităţi între diferite sisteme ce au diferite consecinţe asupra nivelurilor
de sărăcie. Este procesul convergent care va conduce automat către reducerea
diferenţelor sau va fi necesară luarea unor decizii comune cu un caracter mai direct?
În cazul acesta, cum va fi posibil să prevenim îndoielile anumitor state şi cum putem
crea bazele unui schimb cultural în termeni de protecţie socială, fără însă a coborî
nivelul, dar în acelaşi timp care să prevină argumente care evidenţiază ameninţarea
unui dumping social? Cum este posibilă identificarea, transferarea sau adaptarea
modelelor celor mai eficiente modele (care au cel mai mare impact asupra sărăciei,
scăderii ratei şomajului şi o mai mare susţinere)?
4. Piaţa europeană a forţei de muncă depinde de impactul extern şi de provocările
interne (procesul de îmbătrânire a populaţiei, dualismul societăţilor, integrarea muncii
imigranţilor, nevoia unor nivele de calificare mai ridicate şi pregătirea profesională
continuă). Strategia europeană de ocupare a forţei de muncă reprezintă un pas
înainte, dar înfruntă unele obstacole atunci când vine vorba de evitarea dependenţei
şi impactului factorilor externi şi de implementarea acesteia la nivel naţional. Cum
este posibilă prevenirea acestor bariere?
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5. Funcţionarea pieţei forţei de muncă cunoaşte procese de includere şi excludere.
Atunci când ocuparea forţei de muncă este insuficientă, valoarea acesteia este
ridicată; puţin oameni au accces şi numărul oamenilor excluşi este mai mare. Mai
mult decât atât, dualismul în creştere ameninţă cu crearea unui nucleu de muncitori
cu salarii mari, calificări înalte, ale cărori drepturi de muncă sunt protejate, alături de
un alt grup mare de cetăţeni cu venituri mici şi foarte mici (muncitorii săraci), slab
pregătiţi şi angajaţi pe perioade de muncă determinate, în sectoare de activitate
precare. Pe de altă parte, şi chiar mai departe de piaţa forţei de muncă, sunt cei care
abia supravieţuiesc, făcând parte dintr-o economie „în ceaţă”, neoficială, în care nu
există niciun fel de protecţie. În final, există un al patrulea grup, care îi include pe cei
care nu sunt incluşi în niciuna dintre categoriile enumerate mai sus, pentru că aceştia
sunt oameni care nu pot munci sau nu pot găsi un loc de muncă, în ciuda tuturor
eforturilor pe care le depun. Cum intenţionează să intervină includerea activă în
aceste patru domenii şi care vor fi consecinţele pe termen scurt, mediu şi lung? De ce
depinde activarea pieţei forâei de muncă? Care este poziţia şi responsabilitatea
organizaâiilor sindicale ale muncitorilor, organizaţiilor ecnomice şi a celorlalţi actori de
pe piaţă?
6. După cu am obsevat deja, securitatea socială, veniturile minime şi alte instrumente
ale ajutor social (sprijin şi ajutor social la diferite nivele), precum şi programele şi
proiectele teritoriale sunt trei elemente fundamentale în lupta împotriva sărăciei şi
excluderii sociale. Cum coroborează şi evită suprapunerile dintre ele, având în vedere
faptul că prima depinde de autorităţile naţionale, a doua tinde la descentralizare, iar a
treia combină de regulă responsabilitatea naţională cu aplicabilitatea locală? Care va
fi rolul autorităţilor comunităţii, având în vedere principiul subsidiarităţii? În ce manieră
este posibilă formarea unor standarde sociale minime care să includă, în acelaşi timp,
şi obiectivul drepturilor sociale?
7. Graficele de venit minim sunt o punte între strategiile de includere şi cele de ocupare
a forţei de muncă. În pofida neomogenităţii dintre ţări şi regiuni, acestea sunt
orientate din ce în ce mai mult către creşterea condiţiilor de acces (controlul
resurselor) şi către cererile „şanselor de angajare”. În acelaşi timp, sunt ţinute o serie
de discursuri ce conţin propuneri de reducere a numărului de persoane care
beneficiază de măsuri de ajutor social, care să diminueze cultul dependenţei. Cum
pot autorităţile europene să treacă dincolo de Recomandarea din 1992? Va fi posibilă
reconsiderarea graficelor de venit minim şi ajustarea acestora cu ajutoarele de şomaj
şi alte tipuri de ajutoare similare? Cum va fi posibilă revitalizarea şi extinderea
structurilor locale de implementare a acestor măsuri, obţinând, de asemenea, o mai
mare implicare a tuturor actorilor relevanţi?
8. Dezvoltarea locală a demonstrat deja că este capabilă de crearea unor noi locuri de
muncă şi de a lupta împotriva sărăciei, în anumite condiţii. Va fi posibilă generalizarea
acestor condiţii şi lărgirea ariei teritoriale de aplicare? Cum pot aceste mişcări să
influenţeze, de jos în sus, strategiile naţionale şi europene sociale şi de ocupare a
forţei de muncă? Şi, cum va fi posibil, ca de la acest nivel, să se contine promovarea
interrelaţiilor locale dintre măsurile sociale şi de ocupare a forţei de muncă? Prin ce
mijloace experienţele ample din cadrul proiectelor locale (Sărăcie 1, 2, 3, Integra,
Urban, Egal…), desfăşurate în toată Europa, pot fi sistematizate, transmise şi
transferate unor domenii politice mai vaste?
9. Metoda Deschisă de Coordonare a înregistrat suişurile şi coborâşurile ei. În plus,
orice altă tentativă coordonare este întotdeauna alunecoasă şi implică decizii politice
la nivel înalt, încălcând logica instituţională şi corporativă, creând instrumente
45

transversale, împărţirea resurselor şi a bugetelor, integrarea măsurilor, implicarea
tehnicienilor, voluntarilor şi a personalului administrativ asftel încât să se poată
înlătura orice activităţi de rutină, proceduri şi culturi specifice. Aceştia ar trebui să fie
capabile să identifice nevoile comune şi să evalueze impactul şi efectele comune,
mobilizând acei actori care să protejeze interesele generale, nu numai ale regiunilor
proprii sau ale regiunilor specifice de intervenţie. Va fi posibilă testarea acestor
condiţii în cadrul Fondului Social European, în special în privinţa aplicării la nivel
naţional şi local? Cum putem aduce din nou includerea socială pe agenda
europeană, fără a o integra în Strategia de Dezvoltare şi a locurilor de muncă şi în
Programele Naţionale de Reformă?
10. Programul „Al treilea sistem şi ocuparea forţei de muncă”; alte programe, precum şi
alte mii de iniţiative din întreaga Europă, au arătat că economia socială, şi, în special,
întreprinderile sociale, sunt în acelaşi timp un factor de luptă împotriva şomajului şi a
integrării celor cu dificultăţi de ordin social, şi în general, contribuie la dezvoltarea
economică şi socială locale. Organizaţiile ce au ca obiect economia socială au
observat treptat că rolul şi potenţialul acestora sunt recunoscute de autorităţile
europene şi naţionale. Acest tip de organizaţii sunt cele care sunt afectate în mod
direct, la nivel local, de consecinţele pozitive sau negative ale strategiilor de ocupare
a forţei de muncă şi a celor de includere (legislaţie, ajutoare financiare, legături între
diferite ministere, servicii centralizate şi descentralizate …). Aceste organizaţii sunt
cele care resimt şi percep cel mai mult caracterul inadecvat şi nepotrivirea strategiilor,
dar şi posibilităţile şi completările oferite de acestea. Ar trebui aceste strategii să
continue să ocileze între politicile de muncă şi cele sociale? Având în vedere faptul că
nu există o integrare pe piaţa forţei de muncă fără a avea un corespondent al
integrării sociale, nu ar fi mai convenabilă formularea unor strategii mai cuprinzătoare
şi a unor informaţii despre instituţii, parteneriate şi coordonare, de la nivel european la
nivel local?
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4. Cadru cronologic (sinteză)
Perioadă

1958-1974
1975-1989

1989-1994

Context

Ocupare integrală a forţei de muncă
Sărăcie marginală
Expansiune economică
Consecinţe ale crizei petrolului
Şomaj datorat structurii economice şi
sărăcie

Act unic.
Nou val pro-european
Îmbunătăţire economică
Orientare politică pozitivă

Politici/programe/strategii europene
Ocupare a forţei de
muncă
FSE
FSE

FSE (reformă)
Horizon, Adapt, Now,
Integra

Rezultate şi punţi

Includere
Partener lipsă

Nicio punte, niciun rezultat

Primul program european
împotriva sărăciei (19751979)

Definiţii ale sărăciei. Legătură teoretică cu
deprecierea pieţei forţei de muncă.

Al doilea program european
(1985-1989)
Al treilea program european
împotriva sărăciei (19891994)

Şomaj pe termen lung. Grupuri marginale. Sărăcie
multidimensională. Nevoie de coordonare a
politicilor sectoriale.
Excludere socială, sărăcie datorată structurii
economice. Integralitate, abordare teritorială şi
parteneriat.
Integrare socială şi pe piaţa forţei de muncă,
dezvoltare locală, întreprinderi sociale.
Sporirea drepturilor muncitorilor şi diferenţe între
aceştia şi şomeri.

Carta comunitară a
drepturilor sociale (1989)
Punte între lipsa de resurse, piaţa forţei de muncă şi
protecţia socială.
Hotărârea referitoare la
resursele minime (19891992)
Beneficii sociale active şi pasive. Drepturi sociale.

Recomandare pentru protecţie socială - 1992

47

Perioadă

Context

Politici/programe/strategii europene
Ocupare a forţei de muncă

1994-1997

Limitarea competenţelor Comisiei

Rezultate şi punţi

Includere

Cartea Albă a lui Delors, summit-ul de la Essen, 1994
0 politici europene
„Oportunităţi de ocupare a forţei de muncă” noi
Art, 10 FEDER, 6 FSE

Legătură între creşterea economică şi ocuparea
forţei de muncă
Nevoi noi, dezvoltare socio-economică locală şi
capital social

1997-2000

Treatatul de la Amsterdam
Ocupare a forţei de muncă şi
interese comune
Importanţă tot mai mare a celui
Politici comunitare, coordonare,
de-al treilea sistem şi a economiei
promovare şi schimbări referitoare
sociale
la includere
Summit-ul de la Luxemburg.
Strategiile europene de
ocupare a forţei de muncă
Programul „Al treilea sistem şi ocuparea forţei de muncă”

2000-2003

Aproape de final, ciclul economic
pozitiv se încheie

Nice and Lisbon Summits
Strategia europeană de
ocupare a forţei de muncă

Strategia europeană de includere

FSE Change (2000-2007)
Equal
2003-2007

To the future

Revizuirea Strategiei Lisabona
Noi state membre ale UE (10 ţări)
Consecinţele competiţiei externe, Strategie de dezvoltare şi de
Invizibilitate tot mai mare a
îmbătrânirea populaţiei
ocupare a forţei de muncă
sărăciei şi a excluderii
Planuri de reformă naţională
Ciclu economic incert,
Noi regulamente FSE
PROGRESS
coexistenţă a inflaţiei şi stagnare
a economiei din ce în ce mai
mare.
Tratat constituţional

Cadru legal pentru strategiile europene referitoare
la ocuparea forţei de muncă şi la includere

Patru stâlpi. Metoda Deschisă de Coordonare.
Planurile Naţionale de Ocupare a Forţei de
Muncă, Revizuiri echitabile.
Recunoaştere incertă. Dialog civil. Întreprinderi sociale
care creează locuri de muncă (instrument împotriva
sărăciei şi a excluderii), economii pentru securitatea
socială şi contribuţie la dezvoltarea teritorială.
Creştere/ocupare a forţei de muncă/triunghiul de
includere
Două strategii paralele (?) cu aceeaşi metodă
4 obiective, Planuri Naţionale de Includere,
Programe Comunitare (2000-2007), Rapoarte
comune. Muncitori săraci, muncă nedeclarată.
Integrarea socială a imigranţilor, precum şi pe
piaţa forţei de muncă
Guvernare, coeziune socială, includere activă
„A face munca atractivă”, Flexisecuritate, Mărirea
vârstei de pensionare. Planuri naţionale de
protecţie şi includere socială. Raţionalizare.
Dezvoltare locală. Venit minim. Sistem de ajutor
social şi integrare socială şi pe piaţa forţei de
muncă. Întreprinderi sociale. Coordonare pe
orizontală şi verticală.
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5. Propunere de ghid pentru întocmirea studiilor naţionale
Unul dintre rezultatele proiectului „Punţi de includere” este întocmirea de studii referitoare la
interrelaţionarea dintre strategiile de ocupare a forţei de muncă şi strategiile de includere
socială la nivel naţional (Belgia, Bulgaria, Spania, Franţa, Portugalia şi România). Aceste
studii vor reprezenta punctul intermediar dintre analiza europeană şi cele trei sau patru
experienţe la nivel local ce vor fi promovate de către partenerii din cadrul proiectului.
Pentru a facilita şi pentru a asigura coerenţa întcomirii acestor şase studii naţionale, la finalul
acestui studiu european s-a decis propunerea unei structuri de bază, propunere urmată de o
discuţie şi de un acord transnaţional. Prin urmare, şi în acest punct, obiectivul nostru este
prezentarea unei propuneri de ghid de întocmire care trebuie analizat şi aprobat de partenerii
din cadrul proiectului. După stabilirea formei finale, această listă a ghidului trebuie transmisă
experţilor naţionali selectaţi, în vederea îndeplinirii sarcinii.
Bineînţeles, având în vedere neomogenitatea celor şase ţări partenere, studiile acestora nu
pot fi identice. Unele dintre acestea pot scoate în evidenţă aspecte importante legate de
organizaţiile implicate, altele se pot limita la o discuţie generică importantă pentru ţara
respectivă. Prin urmare, şi numai cu titlu exemplificativ, Belgia şi Spania au acelaşi model de
Stat descentralizat care acordă multe dintre competenţele sociale şi de ocupare a forţei de
muncă autorităţilor regionale, în timp ce în Portugalia şi Franţa se iau decizii mai centralizate.
Portugalia şi Spania au aderat la Uniunea Europeană (UE) în 1986 şi au accesat Fondul
Social European începând din acel an; Franţa şi Belgia sunt fondatoare ale UE, însă sunt
mai puţin dependente de fondurile structurale ale acesteia; România şi Bulgaria au devenit
recent State Membre ale UE şi, prin urmare, se află încă într-o etapă de tranziţie economică
şi socială. Graficele de dezvoltare locală şi de venit minim se află în diferite etape de
implementare în fiecare dintre aceste ţări. Din acestea şi din alte motive, strategiile de
includere şi de ocupare a forţei de muncă şi punţile dintre acestea au caracteristici specifice
care corespund unor diferite istorii şi modele.
Cu toate acestea, în cadrul studiilor naţionale, este esenţial să se abordeze, mai mult sau
mai puţin detaliat, toate capitolele sugerate în această propunere de index. Astfel, va fi
posibilă realizarea ulterioară a unei lucrări comparative şi extragerea de concluzii generale,
valabile pentru toţi participanţii la proiect. Dorim ca propunerea de index prezentată să
urmeze aceeaşi logică cronologică, astfel încât multe dintre subiectele dezbătute în cadrul
studiului european să fie vizibile. Prin urmare, este foarte important ca experţii naţionali să
citeasă în prealabil acest studiu şi să îşi clarifice posibilele dubii.
Recomandarea noastră este ca aceste studii naţionale să fie întocmite de experţi familiarizaţi
cu forţa de muncă şi cu politicile sociale ale fiecărei ţări şi, mai concret, cu strategiile de
ocupare a forţei de muncă şi de includere, precum şi cu legăturile dintre acestea. Pe lângă
aceste cunoştinţe de bază, este important ca aceştia să deţină experienţă locală în ceea ce
priveşte economia socială (întreprinderile sociale şi dezvoltarea locală) – consiliere, instruire,
monitorizare şi evaluare, şi să poată oferi exemple concrete care să vină în susţinerea
argumentelor prezentate.
De asemenea, nu trebuie să uităm că aceste studii naţionale trebuie finalizate până la
sfârşitul lunii iunie (când va avea loc cea de a treia întâlnire transaţională din cadrul
proiectului) şi trebuie să conducă la dezbateri naţionale (în timpul seminariilor naţionale ce
trebuie organizate în acest scop de fiecare partener). În plus, aceste studii naţionale vor fi
foarte importante pentru realizarea de revizuiri echitabile între ţări, având în vedere că vor
pune la dispoziţie informaţiile iniţiale esenţiale pentru organizarea acestor ţări.
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Index pentru propunerea de Studii Naţionale
Introducere
1

Istoria punctelor comune ale strategiilor de ocupare a forţei de muncă şi
ale strategiilor de includere.

1.1

Evoluţia şi caracteristicile principale ale sărăciei, excluderii şi şomajului până la criza
din anii ’70. Strategiile din domeniul muncii, strategiile sociale şi măsuri.
Anii ’80 şi ’90 până la Luxemburg (1997). Politici, planuri şi măsuri (programe) publice.
Influenţa Fondurilor Europene şi a Programelor Europene. Rolul economiei sociale.
1997-2007. Formularea şi implementarea Planurilor Naţionale de Ocupare a Forţei de
Muncă şi de Includere Socială.
Piaţa forţei de muncă, protecţia socială şi dezvoltarea locală.
Rolul diverşilor actori (organizaţii sindicale ale muncitorilor, angajatori, administraţia
publică ...).
Principalele dezbateri pe tema conceptelor şi strategiilor din ultimii zece ani (caracterul
dual al pieţei forţei de muncă, integrarea socială şi pe piaţa forţei de muncă, activare
...).
Situaţia actuală. Statistici referitoare la şomaj, sărăcie şi alte statistici importante. Cine
este „omis” de politicile de ocupare a forţei de muncă şi de includere?

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2

Punţi între strategiile naţionale de ocupare a forţei de muncă şi de
includere, prin intermediul economiei sociale şi a întreprinderilor sociale.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Definiţii naţionale (de concepte şi termeni).
Apariţia şi dezvoltarea economiei sociale şi a întreprinderilor sociale.
Contextul politic. Cadrul legal. Tipologia organizaţiilor.
Dimensiuni, caracteristici principale şi implementare teritorială.
Relaţii între întreprinderile sociale şi alţi actori (organisme publice, organizaţii sindicale
ale muncitorilor, angajatori ...).
Experienţă de implementare („punţi”) prin intermediul întreprinderilor sociale. Condiţii
care facilitează şi împiedică această implementare. Principalele realizări.
Alte experienţe referitoare la „punţi” (dezvoltare locală, venit minim, inserarea pe piaţa
forţei de muncă, coordonare pe orizontală şi pe verticală).

2.6
2.7

3

Învăţăminte. Concluzii. Recomandări.

3.1
3.2

Relaţia dintre strategiile europene, naţionale, regionale şi locale.
Valoarea adăugată conceptuală şi strategică a implementării strategiilor naţionale de
ocupare a forţei de muncă şi de includere.
Învătămintele cele mai importante şi relevante rezultate în urma identificării „punţilor”.
Concluzii şi recomandări.

3.3
3.4
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