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CUPRINSUL





Scopul Ghidului de faţă este să-i sprijine pe reprezentanţii sindicali implicaţi în diverse comitete înfiinţate în
cadrul Fondului Social European.

Ghidul oferă informaţii cu privire la cea mai recentă reformă a FSE şi a altor Fonduri Structurale, precum şi
cu privire la principiile parteneriatului în cadrul Fondului Social European.

Sperăm că acest ghid va fi un instrument util pentru îmbunătăţirea participării organizaţiilor sindicale la imple-
mentarea politicilor structurale ale Comunităţii şi, în mod deosebit, a FSE.

Scopul politicilor structurale ale Uniunii Europene este să ajute la reducerea disparităţilor dintre regiuni şi să
promoveze o societate cu ocupare deplină a forţei de muncă, oportunităţi egale, incluziune socială şi coeziune
şi, de aici, în mod mai general, cu un Model Social European.

Pentru ETUC, principiul parteneriatului este fundamental pentru a garanta funcţionarea cu succes a măsuri-
lor fondurilor structurale. Trebuie să se urmărească realizarea unui parteneriat de calitate superioară, care să-
i implice pe parteneri în toate fazele intervenţiilor fondurilor.

Fondul Social European este singurul fond care se bazează pe participarea activă a partenerilor în Comitetul
său European. Noi credem că această participare asigură o importantă valoare adăugată şi regretăm că acest
tip de participare nu a fost extins şi la celelalte Fonduri Structurale.

FSE este instrumentul primar în vederea sprijinirii implementării Strategiei Europene de Ocupare a forţei de
muncă. Această strategie trebuie să fie incorporată în mod concret în politicile naţionale, regionale şi locale
ale pieţei muncii şi în scopurile FSE. Aceasta înseamnă că FSE vor contribui şi mai mult la atingerea în conti-
nuare a obiectivelor referitoare la transformarea noastră într-o societate a cunoaşterii şi la promovarea
învăţării pe tot parcursul vieţii, în general, la implementarea Strategiei de la Lisabona.

Europa trebuie să facă investiţii mari în oameni care sunt fără îndoială cea mai importantă valoare competi-
tivă în orice societate. Această investiţie trebuie să anticipeze schimbările sociale care derivă din societatea
cunoaşterii, oferind în acelaşi timp răspunsuri la problemele creării şi menţinerii locurilor de muncă, creşterii
productivităţii în firmele europene, pentru identificarea unor modalităţi mai inovatoare şi mai eficace de orga-
nizare a muncii, inclusiv investiţii substanţiale în dezvoltarea calificărilor şi deprinderilor practice ale munci-
torilor, incluziune socială şi promovarea oportunităţilor egale. Aceasta este cheia Europei către viitor.

John Monks
Secretar General ETUC 
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CUVÂNT ÎNAINTE



Acest manual, elaborat de ETUI-REHS în colaborare cu ETUC, este o continuare a „Ghidului pentru sindi-
calişti”, publicat de ETUC cu privire la ediţia anterioară a Fondurilor Structurale, 2000-2006. 

El doreşte să ofere un sprijin specific colegilor din sindicatele celor 12 noi state membre, care participă
pentru prima oară la FSE.
Ne-am concentrat atenţia asupra FSE, ca unul dintre principalele instrumente pentru promovarea Strategiei
Europene de Ocupare a forţei de muncă şi o contribuţie la „Triunghiul european al cunoaşterii” (cercetare,
inovare şi învăţământ în UE).

Într-adevăr, este pentru prima dată când Regulamentul pune accentul în mod foarte util pe implicarea parte-
nerilor sociali, stabilind o alocare potenţială corespunzătoare pentru „edificarea capacităţii” în vederea conso-
lidării dialogului social şi a activităţilor întreprinse în comun de către partenerii sociali.

Ghidul îşi propune drept scop:

■ să ofere câteva informaţii generale referitoare la noua structură a FSE pentru anii 2007-2013; 
■ să ridice gradul de conştientizare a sindicatelor cu privire la modul în care pot să participe la implementa-

rea FSE la diverse stagii şi nivele, în special prin „Comisiile de Monitorizare”, în care sindicatele sunt solici-
tate să ofere îndrumare cu privire la iniţiative şi în coerenţa dintre intervenţiile financiare şi obiectivele cheie
ale lucrătorilor;

■ să arate sindicaliştilor cum pot folosi FSE pentru a avea un impact asupra ocupării forţei de muncă şi a poli-
ticilor de inovare în ţările lor.

În Anexe, Manualul conţine câteva materiale de curs, folosite de ETUI-REHS şi de ETUC la primul lor curs
comun „Formarea pentru elaborarea şi realizarea proiectelor Fondului Social European”, ţinut la Madrid
în iunie 2007. Sperăm că exemplele de bune practici prezentate la Madrid şi descrise aici vor fi o sursă de
inspiraţie pentru colegii noştri.

Doresc să le mulţumesc lui John Monks, Józef Niemiec şi Claude Denagtergal de la ETUC, Ornella Cilona şi
Roberto Pettenello de la CGIL, Charlotta Krafft de la SACO, Alan Manning de la TUC, Luis Galiano de la UGT-
E şi Paco Moreno de la CC.OO., care au contribuit cu toţii la elaborarea acestui material şi şi-au transmis
cunoştinţele pe care le au în acest domeniu de activitate. Mulţumesc, de asemenea, Silvanei Pennella, care
răspunde de Serviciul de Informare al ETUI-REHS UE, pentru coordonarea acestei iniţiative şi încheierea ei cu
succes.

Mulţumiri speciale reprezentantului Comisiei Europene, Dominique Be, Şef adjunct de Unitate în serviciul de
Coordonare a Fondurilor Sociale Europene a Direcţiei Generale Ocupare, care ne-a oferit asistenţă şi sfaturi
utile. 

Ghidul a fost elaborat în engleză şi franceză.  ETUC şi ETUI-REHS sunt gata să coopereze cu confederaţiile
pentru a înlesni traducerea manualului în limbile naţionale.

Jeff Bridgford
Director – Departamentul Educaţional
ETUI-REHS
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CUM SĂ FOLOSIM 
ACEST MANUAL



În primul rând aş dori să felicit Departamentul Educaţional al ETUI-REHS pentru pregătirea acestei activităţi
de instruire referitoare la perioada de programare 2007-2013 pentru fondurile structurale. Sunt convins că
ea va ajuta organizaţiile membre ale ETUC să se implice în proiectele finanţate de Fond.

ETUC a insistat întotdeauna asupra nevoii de a se consolida politicile structurale ale UE lărgite, deoarece prin-
cipiile coeziunii şi ale solidarităţii sunt consfinţite în Tratate şi constituie două dintre cele mai importante
planuri de integrare a popoarelor şi teritoriilor vizate. Politica de coeziune trebuie să contribuie la găsirea unor
soluţii pentru numeroasele probleme (globalizare, extindere etc.), reducând în acelaşi timp disparităţile dintre
regiuni şi promovând o societate cu ocupare deplină a forţei de muncă, oportunităţi egale, incluziune şi
coeziune socială, cu alte cuvinte: modelul nostru social.

Liniile directoare ample ale politicii pentru anii 2007-2013 au fost deja definite, la fel şi finanţarea generală
şi acestea stipulează regulile şi bugetele pentru această perioadă.

Aşa după cum ştiţi, ETUC şi-a prezentat opiniile (în octombrie 2004) cu privire la politica de coeziune a Uniunii
pentru perioada de după 2006 şi apoi (în decembrie 2005) şi asupra perspectivelor financiare pentru 2007-
2013. Aceasta ne-a dat posibilitatea să ne prezentăm poziţia şi cerinţele pentru discuţiile dintre diversele
instituţii UE în anii din urmă. Voi reaminti din nou pe scurt priorităţile noastre.

Congresul de la Sevilla s-a concentrat în mod special pe viitorul bugetului european, notând în acelaşi timp
că regulamentele Fondurilor nu se vor schimba, însă UE a decis să revizuiască finanţarea politicilor europene
în 2009.

Aşadar, eu mă voi concentra pe mai multe aspecte cheie, care sper să fie relevante pentru activitatea dvs. la
acest seminar de trei zile. Aş dori să abordez în special rolul ETUC, cerinţele noastre prioritare şi acţiunile
necesare pe termen scurt.

O nouă arhitectură pentru politica de coeziune, care să integreze mai eficient obiectivele de la
Lisabona 

În 2007 s-au operat schimbări majore în regulile de descentralizare şi în scopul simplificării. ETUC a salutat
larg această nouă abordare, subliniind în acelaşi timp nevoia unei coordonări eficiente a politicilor UE, mai
ales cu strategia de la Lisabona.

ETUC consideră, astfel, că referirea explicită la obiectivele de la Lisabona şi Goteborg din regulamentul
general este de mare importanţă şi în special faptul că şi politica de coeziune trebuie să integreze aceste
obiective şi să devină un instrument esenţial pentru atingerea lor prin intermediul programelor de dezvoltare
naţională. 

În acelaşi timp, ETUC sprijină concentrarea pe temele prioritare din cadrul celor trei obiective principale:
convergenţă, competitivitate regională şi ocupare şi cooperarea teritorială europeană.

În privinţa convergenţei, ETUC consideră că regiunile mai puţin dezvoltate ale Uniunii extinse, rămase în
urma mediei UE, trebuie să rămână o prioritate, dar un ajutor temporar trebuie să se acorde regiunilor în care
PIB pe cap de locuitor este sub 75% din media celor 13 state membre UE mai vechi (aşa-numitul „impact
statistic” al extinderii) şi care, aşadar, „nu s-au îmbogăţit rapid”.
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FONDURILE STRUCTURALE 
ŞI STRATEGIA ETUC



ETUC consideră că obiectivul competitivităţii regionale şi al ocupării forţei de muncă pot fi, într-adevăr,
greu de realizat în cadrul programului actual. Este esenţial să se specifice clar dimensiunea socială a dezvol-
tării regionale şi faptul că statele membre trebuie să asigure legătura cu planurile naţionale de acţiune pentru
ocupare şi planurile naţionale pentru incluziune. Implementarea acestor două aspecte este esenţială şi
trebuie realizată prin programele regionale de dezvoltare care să ajute regiunile să anticipeze şi să promoveze
schimbările economice prin stimularea competitivităţii şi atractivităţii lor ca locaţii; şi, în al doilea rând, prin
programe definite la nivelul teritorial corespunzător, care să ajute oamenii să se pregătească pentru schim-
bările economice şi să se adapteze la acestea.

În ceea ce priveşte eligibilitatea regiunilor, totuşi, deşi statele membre, în strânsă cooperare cu regiunile, sunt
cel mai bine poziţionate pentru a identifica domeniile în care este cea mai mare nevoie de ajutor, subliniem
de fiecare dată faptul că Fondurile Structurale reprezintă o politică UE aplicată pe baza unui număr de princi-
pii şi obiective comune, pentru a se preveni devierea spre re-naţionalizarea acestei politici. De aceea este
esenţial să se definească criterii obiective de eligibilitate, asigurându-se, în acelaşi timp, o articulare şi o echi-
librare optimă între nivelurile european, naţional şi regional.

ETUC se bucură să constate că, pe baza experienţei iniţiativei INTERREG s-a creat un nou obiectiv al coope-
rării teritoriale europene, îndreptat către promovarea unei integrări armonioase şi echilibrate a teritoriului
Uniunii prin cooperarea între membrii săi în probleme importante ale Comunităţii la nivelele transfrontalier,
transnaţional şi interregional.

Cooperarea şi acţiunile trebuie, într-adevăr, să fie întărite la nivelele transfrontalier, transnaţional şi interre-
gional. Experienţa pozitivă a sindicatelor ca urmare a acţiunilor efectuate de cele 41 de Consilii Sindicale
Interregionale (ITUC), inclusiv în regiunile care au frontieră comună cu noile state membre, arată că aceasta
este calea corectă de urmat. 

ETUC sprijină abordarea strategică propusă de Comisie îndreptată către simplificare şi, în mod special, către
stabilirea unui dialog strategic anual cu instituţiile europene care ar urma să evalueze progresul realizat în
priorităţile strategice şi rezultatele obţinute.

ETUC salută faptul că partenerii sociali de la nivel european sunt consultaţi cu privire la documentul strategic
global pentru politica de coeziune. La fel, partenerii sociali trebuie să fie consultaţi în mod corespunzător la
nivel naţional cu privire la Cadrul Strategic Naţional de Referinţă, elaborat de statele membre.
ETUC sprijină, de asemenea, ideea unei mai mari descentralizări, prin delegarea mai multor responsabilităţi
către statele membre şi regiuni, menţinându-se în acelaşi timp rigoarea financiară, cu condiţia ca şi Comisia
să asigure coerenţa cu politicile şi obiectivele europene, precum şi coordonarea între nivelele european,
naţional şi regional, pentru a se evita astfel orice risc de disparitate între statele membre şi în interiorul aces-
tora.

ETUC este convins să principiul parteneriatului este de importanţă vitală pentru garantarea implementării
acţiunilor fondurilor structurale. Este necesar să se continue asigurarea unor parteneriate de înaltă calitate,
prin implicarea partenerilor sociali în toate fazele acţiunilor sponsorizate din FSE.

Acesta este motivul pentru care ETUC a cerut că regulamentele referitoare la fondurile structurale să defi-
nească în mod clar principiile parteneriatului şi să nu se bazeze pe regulile şi practicile naţionale. În mod
similar, în ceea ce priveşte Fondul Social European, ETUC a sprijinit propunerea Comisiei ca cel puţin 2% din
resursele FSE să fie alocate pentru dezvoltarea capacităţi şi a activităţilor întreprinse împreună de partenerii
sociali în cadrul Obiectivului Convergenţei, insistând în acelaşi timp asupra unei referiri clare la dialogul
sociale. Din păcate, aceste cerinţe au fost respinse.

ETUC regretă şi faptul că Fondul Social European este singurul care include participarea activă a partenerilor
sociali în Comitetul European. Susţinem că această participare aduce o importantă valoare adăugată.
Insistăm ca şedinţele anuale ale Comisiei Europene cu partenerii sociali să implice consultarea reală şi să se
creeze şi alte forumuri pentru discuţiile cu statele membre şi Comisia. 

Considerăm, de asemenea, că partenerilor sociali trebuie să li se acorde asistenţă tehnică pentru a-şi îmbu-
nătăţi capacităţile, mai ales în noile state membre, pentru a se facilita participarea lor la administrarea şi
implementarea proiectelor finanţate din Fondurile Structurale. De aceea salutăm iniţiativa Comisiei de a crea
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un grup de lucru cu scopul de a ajuta la îmbunătăţirea implementării principiului parteneriatului în Comitetul
pentru FSE.

Resursele financiare reflectă intenţia politicii UE. Trebuie să spunem că nivelul actual de investiţii din resur-
sele bugetului Uniunii este relativ modest, în comparaţie cu rezultatele pozitive obţinute, mai ales în ceea ce
priveşte îmbunătăţirea situaţiei regiunilor mai puţin favorizate şi începerea convergenţei reale. Mai mult chiar,
date fiind ţintele ambiţioase pe care le-au stabilit statele membre pentru UE, în ceea ce priveşte extinderea
şi obiectivele strategice de la Lisabona şi Goteborg, nivelul resurselor, care este numai de aproximativ 1%, nu
este proporţional nici cu problemele existente, nici cu angajamentele luate.

Dezvoltarea UE a fost promovată în mare parte de fondurile acordate statelor membre şi regiunilor defavori-
zate. În 2005, acordul referitor la Perspectivele Financiare pentru 2007-2013 era îngrijorător în sensul că
fondurile puse la dispoziţia noilor state membre au fost mai mici decât în trecut. Am salutat, fireşte, aproba-
rea bugetului, dar este important să recunoaştem că mai rămân unele probleme.

Fiecare element va trebui examinat în 2008/2009, în conformitate cu decizia Consiliului European din martie
2006, inclusiv problema subvenţiilor pentru agricultură şi rabatul special al Marii Britanii (deşi redus) de la
bugetul european.

Întrucât Comisia nu a propus nici un fel de resurse noi specifice pentru viitorul imediat, sistemul îşi va păstra
structura sa actuală. Sistemul actual  a fost criticat pentru complexitatea lui şi lipsa de transparenţă. ETUC
este, aşadar, în favoarea dezbaterii propuse în această chestiune şi asupra modului cum să se corecteze
aceste neajunsuri şi va contribui activ la aceste discuţii.

O astfel de dezbatere nu trebuie să fie limitată la o chestiune specifică, ci trebuie să examineze structura
resurselor şi a cheltuielilor. ETUC susţine că Perspectivele Financiare reflectă aspiraţiilor politice ale Uniunii.
Ele se bazează pe noţiunea că avantajul economice pe care îl obţine fiecare ţară din calitatea de membru al
Uniunii depăşeşte costurile strict bugetare ale participării sale. Europa este nivelul cel mai potrivit pentru
anumite tipuri de cheltuieli şi investiţii. La baza acestor consideraţii trebuie să stea valoarea adăugată euro-
peană şi nu eforturile de a asigura „un profit corect” pe baza unor calcule speciale ale bugetelor nete echili-
brate la nivel naţional.

Extinderea şi solidaritatea pe care o cere aceasta, precum şi concentrarea politicilor europene asupra obiec-
tivelor strategiei de la Lisabona, oferă oportunitatea de a se reflecta asupra unui sistem nou de resurse proprii
şi asupra scopurilor impozitului european. Dorim ca UE să se angajeze în atingerea acestor obiective, iar
statele membre să fie pregătite să contribuie la politicile comune despre care se ştie că sunt eficiente şi nece-
sare, pe baza solidarităţii şi a unei democraţii mai mari.

Józef Niemiec, 
Secretar Confederal ETUC
ETUI-REHS Educaţie
Curs de formare, iunie 2007, Madrid
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Uniunea Europeană s-a angajat să creeze locuri de muncă mai multe şi mai bune. De aceea, ea trebuie să
investească în oameni şi Fondul Social European (FSE) este principalul instrument în acest sens. FSE cheltu-
ieşte peste 10 miliarde de euro pe an în întreaga Uniune Europeană pentru a-i ajuta pe oameni să-şi sporească
nivelul de învăţământ şi deprinderi practice. Aceasta reprezintă peste 10% din bugetul total al Uniunii
Europene.

În perioada 2007-2013, FSE se concentrează pe patru domenii de relevanţă particulară pentru partenerii
sociali şi membrii acestora: adaptabilitatea între lucrători şi firme, accesul la ocupare, reducerea excluziunii
sociale, promovarea parteneriatului pentru reformă.

Regulamentul FSE subliniază rolul central al partenerilor sociali în atingerea obiectivelor Strategiei Lisabona
în privinţa dezvoltării şi a locurilor de muncă şi importanţa angajării lor pentru consolidarea coeziunii econo-
mice şi sociale prin îmbunătăţirea ocupării forţei de muncă şi a oportunităţilor de posturi.

Rolul partenerilor sociali este subliniat şi în liniile directoare integrate pentru dezvoltare şi locuri de muncă
pentru perioada 2005-2008, care reprezintă principalul instrument de politică pentru dezvoltarea şi imple-
mentarea Strategiei de la Lisabona. Liniile directoare ale politicii de ocupare subliniază rolul partenerilor
sociali, în special în ceea ce priveşte promovarea flexibilităţii, combinată cu securitatea muncii, reducerea
segmentării pieţei forţei de muncă şi asigurarea unor evoluţii a costurilor prietenoase pentru ocupare şi a unor
mecanisme de stabilire a salariilor. Partenerii sociali trebuie să contribuie în mod deosebit la dezvoltarea
capacităţilor de corelare a cererii cu oferta de locuri de muncă în cadrul serviciilor de ocupare, dezvoltarea
politicilor de prevenire a lipsei unor anumite calificări şi stimularea funcţionării pieţelor forţei de muncă. 

Parteneriatul este deosebit de important pentru îmbunătăţirea situaţiei de pe piaţa forţei de muncă şi promo-
varea bunei conduceri. Regulamentul FSE include astfel o prioritate nouă şi separată pentru sprijinirea FSE
(Art. 3.1.(e)) care prevede sprijinul specific pentru parteneriate şi pacte, prin stabilirea de reţele între factorii
interesaţi relevanţi, cum ar fi partenerii sociali şi ONG-urile, cu scopul mobilizării pentru reforme în domeniul
ocupării şi al incluziunii sociale.

Recunoscând în continuare importanţa parteneriatului social, Regulamentul FSE subliniază nevoia de impli-
care activă a partenerilor sociali în implementarea FSE, oferind în acelaşi timp sprijin specific pentru dezvol-
tarea parteneriatelor. Partenerii sociali sunt principalii beneficiari ai FSE, precum şi actorii cheie ai implemen-
tării lui.

Partenerii sociali sunt implicaţi activ în implementarea FSE

Partenerii sociali sunt promotorii unui mare număr de proiecte finanţate de FSE: În perioada de programare
2000-2006, partenerii sociali au fost implicaţi în mod special în adaptabilitatea domeniului lucrătorilor, mai
ales în asigurarea de formare profesională şi învăţare continuă pe tot parcursul vieţii. Regulamentul FSE pe
2007-2013 ne asigură că partenerii sociali vor continua să fie beneficiari în toate priorităţile FSE în toate
statele membre, dând instrucţiuni autorităţilor de management din fiecare program operaţional să încurajeze
participarea adecvată a partenerilor sociali la acţiunile finanţate de FSE.

Partenerii sociali beneficiază de un sprijin sporit în cel mai puţin dezvoltate state
membre şi regiuni.

Uniunea Europeană recunoaşte că dialogul social este o parte esenţială a conducerii Europei şi că partenerii
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sociali au un rol unic în buna conducere economică şi socială. Tratatul însuşi promovează dezvoltarea dialo-
gului social (art. 138-139). Implicarea partenerilor sociali şi a altor factori interesaţi este un element cheie
pentru dezvoltarea şi implementarea unor politici eficace şi atât statele membre, cât şi UE beneficiază de pe
urma unor structuri sociale eficiente de dialog.

În pofida progresului realizat în anii din urmă, partenerii sociali şi dialogul social rămân relativ slabe în multe
regiuni eligibile pentru obiectivul Convergenţei, adică regiunile în care PIB pe cap de locuitor este sub 75% din
media pe Comunitate. FSE asigură astfel un sprijin crescut pentru partenerii sociali din aceste regiuni. Scopul
este îmbunătăţirea în continuare a capacităţii partenerilor sociali de a participa la dialogul social şi la piaţa
socială a forţei de muncă şi la conducerea economiei. Sprijinul pentru consolidarea capacităţii instituţionale
a partenerilor sociali este considerat esenţial în încurajarea înfiinţării şi a funcţionării structurilor dialogului
social la toate nivelele, precum şi sprijinul pentru dezvoltarea de parteneriate şi dialog între autorităţile
publice, partenerii sociali şi ONG-uri.

Regulamentul FSE (art. 3.2(b)) stabileşte ca prioritate sprijinul pentru consolidarea capacităţii instituţionale şi
a eficienţei partenerilor sociali, în special prin promovarea edificării capacităţilor în regiunile Convergenţei. În
plus, Regulamentul FSE (art. 5.3 (2)) arată că o sumă corespunzătoare de resurse trebuie să fie alocate pentru
sprijinirea edificării capacităţii partenerilor sociali. Activităţile de edificate a capacităţilor includ instruire
profesională, măsuri referitoare la reţele, consolidarea dialogului social şi a activităţilor întreprinse în comun
de partenerii sociali, în special în ceea ce priveşte adaptabilitatea lucrătorilor şi a întreprinderilor.

Partenerii sociali joacă un rol esenţial în buna conducere a FSE.

Regulamentul FSE recunoaşte că implementarea eficientă şi eficace a acţiunilor sprijinite din FSE depinde de
buna conducere şi parteneriatul dintre actorii relevanţi, în special între partenerii sociali şi alţi factori intere-
saţi.

Partenerii sociali au fost deja implicaţi în mod efectiv în implementarea FSE în perioada 2000-2006, iar impli-
carea lor este în continuare consolidată în perioada 2007-2013, prin Regulamentul General (CE) nr.
1083/2006 (art. 11), care încurajează statele membre să organizeze parteneriate cu autorităţile şi organizaţii
cum ar fi partenerii sociali şi prin Regulamentul FSE (art. 5), care spune că FSE trebuie să promoveze buna
conducere şi parteneriatul.

În mod special, acest Regulament FSE (Art. 5.2 & 5.3) atribuie partenerilor sociali un rol explicit în buna
conducere a FSE, îndemnând statele membre să asigure implicarea lor în pregătirea, implementarea şi moni-
torizarea sprijinului FSE. Prin implicarea lor în monitorizarea FSE, partenerii sociali au un cuvânt de spus în
implementarea programelor operaţionale, deoarece ei aprobă criteriile de selectare a operaţiunilor finanţate
din FSE, analizează progresul programelor operaţionale şi aprobă raportările referitoare la implementare. 

Concluzii

Uniunea Europeană recunoaşte contribuţia fundamentală a partenerilor sociali la realizarea ocupării depline
a forţei de muncă, la îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii şi la consolidarea coeziunii sociale şi teri-
toriale şi situează partenerii sociali în centrul implementării FSE.

Dominique BE
Adjunct de Şef de Unitate
EMPL A/1
Coordonarea Fondului Social European
DG Ocupare, Afaceri Sociale şi Oportunităţi Egale
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Printre cele mai importante mecanisme de finanţare aflate la dispoziţia Comisiei sunt aşa-numitele „Fonduri
Structurale”, dintre care probabil cel mai important din perspectiva sindicatului este Fondul Social European.
După o prezentare generală a Fondurilor Structurale, Capitolul de faţă se ocupă în detaliu de Fondul Social
European şi de rolul sindicatelor în cadrul acestuia.

Fondurile structurale
Fondurile structurale reprezintă principalele instrumente utilizate de Uniunea Europeană, în parteneriat cu
statele membre, pentru a sprijini zonele defavorizate din cadrul Uniunii. Ele sunt folosite pentru a reduce
discrepanţa socio-economică dintre statele membre şi diversele zone teritoriale. Scopul lor este să stimuleze
coeziunea economică şi socială, competitivitatea şi ocuparea forţei de muncă în contextul unui model de
dezvoltare continuă, cea mai importantă dintre priorităţile politice ale UE.

Fondurile implicate sunt următoarele:
■ Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), folosit pentru a finanţa investiţii în producţie, infras-

tructură şi iniţiative destinate să reducă disparităţile economice şi sociale dintre zonele teritoriale ale
Uniunii;

■ Fondul Social European (FSE), axat pe ocuparea forţei de muncă, pe dezvoltarea resurselor umane şi
promovarea integrării sociale;

■ Fondul de Coeziune, axat pe politicile de mediu, pe infrastructura europeană de transport; se aplică în
toate acele state membre al căror venit naţional brut pe cap de locuitor este sub 90% din media pe
Comunitate.

Aceste fonduri sunt destinate obiectivelor prioritare definite pentru perioada 2007-2013: 
■ Convergenţă
■ Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă 
■ Cooperare teritorială europeană

Obiectivul Convergenţei

Obiectivul Convergenţei are drept scop accelerarea convergenţei celor mai puţin dezvoltate state membre şi
regiuni, prin îmbunătăţirea condiţiilor de dezvoltare şi ocupare a forţei de muncă prin:
■ Creşterea şi îmbunătăţirea calităţii investiţiilor în capitalul uman şi fizic
■ Promovarea inovării şi a societăţii bazate pe cunoaştere
■ Încurajarea adaptabilităţii la schimbările economice şi sociale
■ Asigurarea protecţiei şi ameliorării mediului
■ Urmărirea eficienţei administrative.

Regiunile avute în vedere prin acest obiectiv sunt cele în care produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor,
calculat pe baza cifrelor comunitare pentru perioada 2000 – 2002, este sub 75% din media PIB în UE-25 pe
aceeaşi perioadă.
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Obiectivul Competitivităţii Regionale şi al Ocupării Forţei de Muncă 

Scopul lui este să întărească competitivitatea şi ocuparea forţei de muncă şi să anticipeze schimbările econo-
mice şi sociale. Este destinat să promoveze:

■ O cantitate şi o calitate mai înaltă de investiţii în capitalul uman
■ Inovarea şi ideea unei societăţi bazate pe cunoaştere
■ Spiritul antreprenorial
■ Protecţia şi ameliorarea mediului
■ Îmbunătăţirea accesibilităţii, adaptabilităţii lucrătorilor şi a firmelor
■ Dezvoltarea unor pieţe inclusive ale locurilor de muncă.

Regiunile vizate de acest obiectiv sunt cele care nu sunt acoperite prin Obiectivul Convergenţei.

Obiectivul Cooperării Teritoriale Europene
Acest obiectiv urmăreşte să întărească:
■ cooperarea transfrontalieră prin iniţiative locale şi regionale comune în regiunile de frontieră
■ cooperarea transnaţională între aceste regiuni listate drept eligibile de către Comisia Europeană cu ajuto-

rul unor acţiuni care să conducă la o dezvoltare teritorială integrată şi să fie legate în acelaşi timp ce prio-
rităţile Comunităţii 

■ cooperarea interregională şi schimburile de experienţă pe tot teritoriul Comunităţii. 

Sprijinul pentru tranziţie este disponibil pentru regiunile care ar fi îndeplinit criteriile obiectivului
Convergenţei, dacă PIB-ul lor pe cap de locuitor ar fi fost măsurat în cadrul Europei celor 15, şi nu în cadrul
Europei celor 25. Un sprijin similar de tranziţie este disponibil pentru statele care ar fi îndeplinit criteriile de
sprijin din Fondul de Coeziune dacă venitul lor naţional brut ar fi fost măsurat prin comparaţie cu Europa celor
15 şi nu cu ţările din Europa celor 25.

Obiectivul Convergenţei este sprijinit din toate fondurile de mai sus. Obiectivul Competitivităţii Regionale şi al
Ocupării forţei de muncă este sprijinit de Fondul European de Dezvoltare Regională şi de FSE. Obiectivul
Cooperării Teritoriale Europene este sprijinit exclusiv de Fondul European de Dezvoltare Regională.

Este important să subliniem că, începând din 2007, aceste Fonduri Structurale se vor aplica tuturor celor 27
de state membre (inclusiv Bulgaria şi România).

Lucrând împreună cu Comisia Europeană, fiecare stat membru a fost solicitat să elaboreze un document
cadru (cunoscut drept Cadrul Naţional Strategic de Referinţă) până la sfârşitul anului 2006. Acest document
oferă liniile directoare generale şi specifice pentru intervenţiile din cadrul fiecărui obiectiv.
În plus, fiecare ţară, tot în consultare cu Comisia, este solicitată să prezinte un Program Operaţional, care
să conţină măsurile de implementare planificate, planurile de finanţare şi de aplicare şi metodele de monito-
rizare pentru fiecare intervenţie.

Statele membre sunt solicitate să implice autorităţile locale şi regionale, împreună cu partenerii sociali şi
economici, inclusiv sindicatele, în pregătirea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea Programelor
Operaţionale.

Finanţarea pentru Fondurile Structurale
Suma totală din finanţele UE angajată pentru Fonduri în perioada 2007-2013 este de 308.041 milioane €.
Aceasta este defalcată pe diverse obiective, după cum urmează:
■ Obiectivul Convergenţei  81,54%
■ Competitivitate Regională şi Ocupare 15,95%
■ Cooperarea Teritorială Europeană 2,52%

În plus, anumite sume sunt rezervate pentru co-finanţarea naţională. În mod normal, fiecare ţară trebuie să
contribuie cu o finanţare corespunzătoare, care ajunge până la 25% pentru zonele incluse în obiectivul
Convergenţei şi 50% pentru zonele incluse în obiectivele Competitivităţii Regionale şi ale Ocupării, deşi aici
mai sunt unele excepţii, inclusiv zone care beneficiază de un sprijin de tranziţie.
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Fondul Social European
Fondul Social European a fost reorientat pentru a face faţă cerinţelor Strategiei de la Lisabona. Acum el este desti-
nat să sprijine obiectivele Comunităţii în legătură cu incluziunea socială, nediscriminarea, promovarea egalităţii,
învăţământul şi formarea profesională. Legăturile dintre FSE şi cadrul politic – Strategia Europeană de Ocupare a
forţei  de muncă – sunt subliniate în mod special, cu accentul pe ocupare şi formare. Merită aşadar să ne oprim
asupra câtorva detalii ale priorităţilor subliniate de Regulamentele Comunităţii pentru anii 2007-20132 în ceea ce
priveşte obiectivul Convergenţei, al Competitivităţii Regionale şi al Ocupării: Iată care sunt acestea:

i) creşterea adaptabilităţii lucrătorilor, a întreprinderilor şi întreprinzătorilor, în vederea îmbunătăţirii anticipă-
rii şi a gestionării pozitive a schimbării economice, în special prin promovarea următoarelor:
a)  învăţarea pe tot parcursul vieţii şi investiţii crescute în resursele umane din partea întreprinderilor, în

special a IMM-urilor şi a lucrătorilor, prin dezvoltarea şi implementarea unor sisteme şi strategii, inclusiv
ucenicia, care să asigure un acces crescut la formare profesională şi, în special, pentru lucrătorii cu cali-
ficări inferioare sau în vârstă, dezvoltarea unor calificări şi competenţe, diseminarea tehnologiilor infor-
mării şi comunicării, învăţarea electronică, tehnologiile ecologice şi calităţile manageriale, promovarea
spiritului antreprenorial, al inovării şi înfiinţarea de firme;

b)  elaborarea şi diseminarea unor forme mai inovatoare şi mai productive de organizare a muncii, inclusiv
condiţii de sănătate şi securitate mai bune la locul de muncă, identificarea cerinţelor ocupaţionale şi de
calificare viitoare şi dezvoltarea unor servicii de ocupare, formare şi sprijin, inclusiv outplacement (consi-
liere şi ajutor în vederea găsirii unui alt loc de muncă în cazul disponibilizărilor) pentru lucrători în contex-
tul restructurării unor companii sau sectoare de activitate;

ii) sporirea accesului la ocupare şi incluziune durabilă în piaţa forţei de muncă a solicitanţilor de locuri de
muncă şi a persoanelor inactive, prevenirea şomajului, în special a şomajului pe termen lung şi a şomajului
tinerilor, încurajarea unei bătrâneţi active şi creşterea participării la piaţa forţei de muncă, în special prin
promovarea următoarelor:
a) modernizarea şi consolidarea instituţiilor pieţei forţei  de muncă, în special a serviciilor de ocupare şi a

altor iniţiative relevante în contextul strategiilor Uniunii Europene şi a statelor membre pentru ocuparea
deplină a forţei  de muncă. 

b) implementarea unor măsuri active şi preventive pentru asigurarea unei identificări timpurii a nevoilor prin
planuri individuale de acţiune şi sprijin personalizat, cum ar fi formarea profesională personalizată, căuta-
rea de locuri de muncă, consiliere şi mobilitate, activitatea economică independentă, crearea de firme,
inclusiv de întreprinderi cooperative, stimulente pentru încurajarea participării la piaţa forţei de muncă,
măsuri flexibile pentru a-i ţine le lucrătorii în vârstă mai mult timp în posturi, măsuri pentru:
• reconcilierea vieţii private cu munca, a facilitarea accesului la asistenţa pentru copii şi pentru persoa-

nele dependente;
• acţiuni generale şi specifice pentru îmbunătăţirea accesului la ocupare, creşterea participării continue

şi progresul femeii în ocupare şi reducerea segregării pe bază de sexe în piaţa forţei de muncă, inclusiv
prin eliminarea cauzelor fundamentale, directe şi indirecte, ale discrepanţelor dintre femei şi bărbaţi;

• acţiuni specifice în vederea creşterii participării migranţilor la ocupare şi prin aceasta consolidarea inte-
grării lor sociale şi facilitarea mobilităţii geografice şi ocupaţionale a lucrătorilor şi integrarea pieţelor
transfrontaliere ale forţei  de muncă, inclusiv prin îndrumare, învăţarea limbilor străine şi validarea
competenţelor şi deprinderilor dobândite;

iii) consolidarea incluziunii sociale a persoanelor defavorizate, în vederea integrării lor durabile în muncă şi
combaterea tuturor formelor de discriminare pe piaţa forţei de muncă, în special prin: 
a) căi de integrare şi reintegrare în muncă pentru persoanele care sunt victime ale excluziunii sociale, care

au abandonat şcoala, minoritari, persoane cu dizabilităţi, persoane care asigură îngrijiri pentru persoanele
dependente, prin măsuri de ocupabilitate, acces la învăţământul şi formarea profesională; şi alte acţiuni
cum ar fi serviciile de asistenţă care îmbunătăţesc oportunităţile de ocupare;

b) acceptarea diversităţii la locul de muncă, combaterea discriminării în accesul şi progresul pe piaţa forţei
de muncă prin acţiuni de conştientizare, prin implicarea comunităţilor locale şi a întreprinderilor în promo-
varea iniţiativelor locale de ocupare a forţei de muncă 

iv) consolidarea capitalului uman şi promovarea parteneriatului pentru reformă în domeniul ocupării forţei  de
muncă şi al incluziunii, în special prin promovarea următoarelor:
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a) elaborarea şi introducerea de reforme în sistemul de învăţământ şi de formare profesională, în scopul
creşterii ocupabilităţii, îmbunătăţirea învăţământului şi a formării profesional iniţiale şi continue, aduce-
rea la zi a calificărilor personalului formator în vederea ajungerii la o economie inovatoare şi bazată pe
cunoaştere;

b) activităţi în reţea între instituţiile de învăţământ superior, centrele de cercetare şi întreprinderi;

v) promovarea parteneriatelor, a pactelor şi iniţiativelor prin reţele de factori relevanţi cum sunt partenerii
sociali şi organizaţiile neguvernamentale la nivel transnaţional, naţional, regional şi local, pentru mobilizarea
în vederea reformei în domeniul ocupării forţei de muncă şi a incluziunii pe piaţa forţei  de muncă.

Obiectivul Convergenţei are următoarele priorităţi:
i) extinderea şi îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman, în special prin:
a)  implementarea reformelor în sistemele de învăţământ şi formare profesională, mai ales în vederea creşte-

rea capacităţii de reacţie a oamenilor la nevoile unei societăţi bazate pe cunoaştere şi învăţarea pe tot
parcursul vieţii;

b)  creşterea participării la învăţământ şi formare profesională pe tot parcursul ciclului de viaţă, inclusiv prin
acţiuni destinate să ducă al reducerea abandonului şcolar şi a segregării pe bază de sex a subiectelor şi
la un acces mai mare la învăţământul iniţial, profesional şi terţiar şi la formarea profesională;

c)  dezvoltarea potenţialului uman în cercetare şi inovare, mai ales prin studii post-universitare şi formarea
cercetătorilor

ii) consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei şi a serviciilor publice la nivel naţional,
regional şi local şi, acolo unde este relevant, a partenerilor sociali şi a organizaţiilor neguvernamentale, în
vederea reformării, a unei reglementări mai bune şi a unei conduceri mai bune în special în domeniile econo-
mic, de ocupare, învăţământ, social, de mediu şi juridic, prin:
a)  mecanisme de îmbunătăţire a bunei politici şi a elaborării programelor, de monitorizare şi evaluare, inclu-

siv prin studii, statistici şi consiliere de specialitate, sprijin pentru coordonarea inter-departamentală şi
dialogul între organismele relevante publice şi private;

b)  edificarea capacităţii în realizarea unor politici şi programe în domenii relevante, inclusiv în privinţa conso-
lidării legislaţiei, în special prin formarea continuă a personalului şi a conducerii şi prin sprijin specific
pentru serviciile cheie, inspectorate şi actori socio-economici, inclusiv parteneri sociali şi de mediu, orga-
nizaţii neguvernamentale relevante şi organizaţii profesionale reprezentative.

În cadrul acestor obiective, FSE vor sprijini Programele Operaţionale elaborate de statele membre la nivel
naţional şi regional. Resursele FSE reprezintă şi unul din instrumentele principale de promovare a Strategiei
Europene de Ocupare a forţei  de muncă, lansată de Consiliul European de la Luxemburg în 1997 şi actuali-
zat de Consiliul European de la Bruxelles în iulie 20033. Această strategie a stabilit următoarele ţinte calita-
tive care trebuie să fie atinse până în 2010:
■ Solicitanţii de locuri  de muncă din întreaga UE trebuie să poată consulta toate posturile libere publicate de

toate serviciile de ocupare din statele membre
■ O creştere cu cinci ani la nivelul UE a vârstei medii reale de ieşire de pe piaţa forţei de muncă (în compa-

raţie cu media de 59,9 ani din 2001)
■ Asigurarea de îngrijiri pentru copii pentru cel puţin 90% din copiii cuprinşi între vârsta de 3 ani şi vârsta înce-

perii învăţământului obligatoriu şi pentru cel puţin 33% din copiii sub trei ani.
■ O medie pe UE de maximum 10% abandon şcolar
■ Cel puţin 85% din tinerii în vârstă de 22 de ani din UE să aibă studii medii superioare
■ Nivelul mediu pe UE de participare la învăţarea continuă să fie de cel puţin 12,5% din întreaga populaţie

adultă activă (grupa de vârstă 25 – 64 ani)

FSE va finanţa acţiuni inter-regionale şi transnaţionale pentru a promova diseminarea bunelor practici şi a
elabora strategii corespunzătoare şi în timp util cu privire la gestionarea schimbării. Va sprijini, de asemenea,
acţiunile de incorporare a învăţămintelor trase din Iniţiativa Comunitară EQUAL (una dintre principalele iniţia-
tive comunitare finanţate din FSE în perioada 2000-2006, care nu va mai opera în 2007-2013). Aceste acţiuni
vor acorda o atenţie deosebită prin consolidarea cooperării transnaţionale, integrării migranţilor, inclusiv a
celor care solicită azil, şi a grupurilor marginalizate în relaţia faţă de piaţa forţei  de muncă. 
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Sindicatele şi Fondurile Structurale

Regulamentele Comunitare asigură implicarea deplină a sindicatului şi a organizaţiilor angajatorilor în diver-
sele stadii de implementare a Fondurilor Structurale, cu un accent deosebit pe pregătirea, implementarea şi
monitorizarea planurilor şi a acţiunilor. Aceasta include participarea la Comitetele de Monitorizare, care se vor
înfiinţa pentru fiecare Program Operaţional stabilit de Fondurile Structurale. În aceste Comitete, sindicatele
pot oferi îndrumări cu privire la iniţiativele care trebuie sprijinite, precum şi monitorizarea relaţiei între alocă-
rile financiare şi obiectivele principale ale lucrătorilor. 

Deciziile referitoare la proiectele individuale vor rămâne în cea mai mare parte de domeniul organelor insti-
tuţionale, aşa cum sunt ministerele şi autorităţile regionale, deşi, în trecut, acestea nu au fost întotdeauna
receptive la proiectele care implică sindicatele. Cu toate acestea, prin obiectivele generale din Fondul Social
European, se face o referire continuă la lucrători, la partenerii sociali şi la importanţa formării profesionale ca
factor crucial al îmbunătăţirii ocupabilităţii.

Sindicatele trebuie să profite de aceste referiri, notând în special resursele pe care FSE pe care pentru prima
dată Regulamentele FSE le alocă obiectivului de Convergenţă. Acestea includ creşterea capacităţilor partene-
rilor de a realiza obiectivele FSE, prin formare profesională, măsuri legate de reţea, consolidarea dialogului
social şi alte activităţi întreprinse în comun de partenerii sociali, în special în ceea ce priveşte adaptabilitatea
lucrătorilor şi a întreprinderilor. Relevanţa lor pentru sindicat este deosebit de clară.

Cele mai bune oportunităţi se vor prezenta probabil în legătură cu proiectele vizând formarea şi reconversia
lucrătorilor sau acordarea de sprijin pentru orientarea profesională a tinerilor şi a şomerilor. Cele mai multe
dintre acestea vor îmbrăca probabil forma unor proiecte de formare profesională, un domeniu în care nu toate
sindicatele europene joacă un rol activ în momentul de faţă.

Formarea profesională trebuie să fie interpretată în sensul cel mai larg, incluzând mai multe domenii de expe-
rienţă specifică structurilor sindicale care sunt implicate în formarea profesională sindicală. Formarea repre-
zentanţilor sindicali a căror misiune va fi să urmărească programarea Fondului Social European, politicile
pieţei locurilor de muncă, iniţiativele în vederea stimulării ocupării la nivel local, problemele imigrării, oportu-
nităţile egale şi diversele forme de inegalitate prezente la nivel local trebuie să includă domenii cruciale de
formare a expertizei, printre care:

■ analiza prealabilă a nevoilor de formare
■ elaborarea programelor de învăţământ şi implementarea căilor de formare
■ elaborarea liniilor directoare, a unui material inovator şi a suporturilor IT.

Date fiind oportunităţile de realizare a acţiunilor transnaţionale prin FSE şi prin noul obiectiv European de
Cooperare Teritorială, sindicatele vor trebui să utilizeze cât mai bine reţelele din interiorul ETUC şi ETUI-REHS
Educaţie pentru a identifica cele mai bune resurse şi oportunităţi şi eventualele organizaţii partenere pentru
a ajuta la definirea şi realizarea unor activităţi transnaţionale reuşite. Reţelele şi rezultatele unora dintre
proiectele majore realizate de ETUI-REHS în ultimii câţiva ani oferă o importantă resursă în acest sens.
Acestea sunt DIALOG-ON cu 16 organizaţii partenere, care s-a concentrat pe explorarea utilizării instrumen-
telor Societăţii Informatice în contextul Dialogului Social, şi TRACE4, cu 20 de parteneri, care s-a ocupat de
edificarea capacităţilor în cadrul Sindicatelor Europene pentru a anticipa şi gestiona schimbarea. 

Pentru mai multe informaţii

■ Pagina Comisiei Europene şi a Fondului Social European
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html

■ Serviciul de Informaţii al UE
http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service
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Principiul parteneriatului

Fondurile Structurale funcţionează pe baza a patru principii fundamentale: concentrare, parteneriat, adiţiona-
litate şi programare.

Pentru ETUC, principiul parteneriatului este cheia garantării unei funcţionări cu succes a măsurilor din cadrul
Fondului Structural. Trebuie să se instituie parteneriate de înaltă calitate, care să-i implice pe partenerii sociali
în toate fazele intervenţiilor din cadrul fondurilor.

ETUC regretă faptul că regulile Fondurilor Structurale nu definesc principiul parteneriatului mai clar, ţinând
seama de „regulile şi practicile naţionale actuale”.

Să reţinem că noul Regulament extinde definiţia eventualilor parteneri. Un parteneriat poate fi organizat cu
autorităţile şi organisme cum ar fi:

autorităţile publice competente la nivel regional, local, orăşenesc şi alte autorităţi publice;
partenerii economici şi sociali;
orice alt organism corespunzător care reprezintă societatea civilă, partenerii de mediu, organizaţiile neguver-
namentale şi organismele care răspund de promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei.

Noul Regulament stipulează că parteneriatul trebuie să acopere pregătirea, implementarea, monitorizarea şi
evaluarea programelor operaţionale. Statele membre vor implica, atunci când este cazul, toţi partenerii rele-
vanţi şi mai ales regiunile, în diferitele stadii de programare din cadrul limitei de timp stabilite pentru fiecare
stadiu.

■ Programul operaţional

Noul Regulament stipulează că fiecare program operaţional va fi elaborat de statul membru sau de orice altă
autoritate desemnată de statul membru în cooperare cu partenerii.

■ Comitetul de monitorizare

Comitetul de monitorizare va fi condus de un reprezentant al statului membru sau al autorităţii de manage-
ment. Componenţa sa va fi decisă de statul membru de comun acord cu autoritatea de management.

■ Asistenţa tehnică

La iniţiativa şi/sau în numele Comisiei şi până la un prag de 2,5% din alocaţia anuală respectivă, Fondurile pot
finanţa activităţile de pregătire, monitorizare, administrare şi sprijin tehnic, de evaluare, audit şi măsurile de
inspecţie necesare pentru implementarea regulamentului.

De reţinut că aceste acţiuni vor cuprinde în mod special:

■ măsuri destinate partenerilor, beneficiarilor de asistenţă de la Fonduri şi publicului general, inclusiv măsuri
de informare;

■ măsuri de diseminare a informaţiilor, de stabilire a reţelelor, de creştere a conştientizării, de promovare a
cooperării şi schimburi de experienţă.

[ 15 ]
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* În FSE

Regulamentul referitor la FSE subliniază principiile „bunei conduceri corporatiste şi al parteneriatului”. El
stipulează că FSE trebuie să promoveze buna conducere corporatistă şi parteneriatul. Sprijinul său va fi
proiectat şi implementat la nivelul teritorial corespunzător, ţinându-se seama de nivelul naţional, regional şi
local, pe baza acordurilor instituţionale specifice pentru fiecare stat membru.

Mai mult, statele membre vor asigura implicarea partenerilor sociali şi consultarea corespunzătoare şi parti-
ciparea celorlalţi factori interesaţi la nivelul teritorial corespunzător, în pregătirea, implementarea şi monito-
rizarea sprijinului FSE.

■ Finanţarea

În cadrul noului Regulament, autoritatea de management a fiecărui program operaţional va încuraja partici-
parea corespunzătoare a partenerilor sociali în acţiunile finanţate în cadrul Articolului 3.

În cadrul obiectivului de convergenţă, se va aloca o sumă corespunzătoare de resurse FSE pentru edifica-
rea capacităţilor, ceea ce va include formare profesională, măsuri de realizare a reţelelor, consolidarea dialo-
gului social şi activităţi efectuate în comun de partenerii sociali, mai ales în ceea ce priveşte adaptabilitatea
lucrătorilor şi a întreprinderilor la care se referă Articolul 3 (1) (a). 

Comisia a înfiinţat cu grup ad hoc FSE de Sprijin pentru Partenerii Sociali pentru a asigura „monitorizarea” şi
sprijinul. Şedinţele grupului ad hoc au fost foarte utile pentru clarificarea înţelegerii europene cu privire la
dialogul social şi la definiţia „partenerilor sociali”.

Comitetul FSE a adoptat oficial o „fişă” referitoare la „Partenerii Sociali ca Beneficiari ai FSE” ca document
oficial de referinţă pentru comitete.

La cererea ETUC, Comisia a fost de acord să menţină sprijinul FSE pentru partenerii sociali ca trăsătură
permanentă a viitoarelor agende ale Comitetului FSE.

Claude Denagtergal
ETUC
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CONGRESUL SINDICATELOR (TUC) ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

TUC este Centrul Sindicatelor din Marea Britanie, care are aproximativ 66 de sindicate afiliate şi reprezintă
6,5 milioane de membri.

FSE este un instrument al pieţei forţei de muncă şi în Marea Britanie există două domenii de activitate: 

• Integrarea oamenilor în muncă
• Crearea unei forţe de muncă calificate şi adaptabile 

În acest sens, experienţa TUC şi a sindicatelor se discută în cadrul acestor două mari capitole.

Experienţa sindicală: integrarea în muncă

În Marea Britanie, noul guvern laburist a introdus „Noul Pact” pentru tinerii şomeri şi pentru cei care nu au
avut de lucru un anumit timp. În anii următori „Noul Pact” s-a extins constant şi asupra altor grupuri care au
cunoscut experienţa înstrăinării de piaţa muncii, cum sunt părinţii necăsătoriţi şi lucrătorii cu dizabilităţi.

Noul Pact are cel mai mare succes atunci când recunoaşte multitudinea de bariere cu care se confruntă
oamenii şi FSE a fost foarte util în finanţarea testării unor abordări mai flexibile şi mai inovatoare pe care le-
au sprijinit sindicatele şi care ajută la concentrarea Noului Pact asupra ajutorării şi nu a penalizării indivizilor.

În pregătirea pentru Jocurile Commonwealth-ului, care s-au ţinut la Manchester în 2002, FSE a sprijin un
program amplu de recrutare de voluntari care au ajutat la desfăşurarea Jocurilor. Programul a oferit oportu-
nităţi valoroase şi formare pentru şomerii din grupurile dezavantajate. Sprijinul şi implicarea sindicatelor au
făcut ca programul să ofere oportunităţi suplimentare reale şi nu să înlocuiască munca ce ar fi trebuit efec-
tuată de personalul plătit. 

Experienţa sindicală: calificările lucrătorilor

FSE a fost folosit pentru a sprijini iniţiative conduse de sindicat pentru a face faţă disponibilizărilor masive din
sectoare şi domenii care se restructurează, iar analiza, consilierea şi programele personalizate de formare
finanţate de FSE au dat lucrătorilor calificări pe care le pot folosi în sectoare şi ocupaţii noi.

Iată câteva exemple: un proiect naţional acoperind întreaga industrie a oţelului, care a fost condus
de sindicatul din acest sector şi de propria sa organizaţie de formare în parteneriat cu altele şi unul
pentru industria ceramicii, care s-a concentrat într-o anumită regiune din Marea Britanie.

FSE a fost folosit pentru a sprijini eforturile sindicatelor de a spori calificările lucrătorilor. Am elaborat un
program de recrutare şi formare pentru Reprezentanţii sindicatului. Aceştia sunt reprezentanţi numiţi ai locu-
rilor de muncă a căror misiune este să asigure legătura cu membrii angajaţi şi să asigure oportunităţile de
învăţare care nu sunt legate exact de munca lor. O tehnică a fost să promovăm Centrele de învăţare la locul
de muncă, care oferă capacitatea de ameliorare a deprinderilor legate de munca actuală şi o oportunitate
pentru lărgirea cunoştinţelor şi pentru dezvoltare personală.

Unul dintre obiectivele fundamentale ale sindicatului a fost asigurarea de oportunităţi pentru toată lumea. În
trecut şi în timpul ultimei faze a programului EQUAL, FSE a ajutat sindicatele în activitatea lor de promovare
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a „Deprinderilor pentru viaţă” ale membrilor. Elaborarea unor materiale şi instrumente contextualizate a fost
sprijinită în diverse ocazii prin investiţiile FSE alături de finanţarea locală.

Sindicatele şi FSE: câteva lecţii

Experienţa ne-a arătat că este esenţial să începem cu obiective sindicale clare. Pentru noi acestea au fost
stabilirea reprezentanţilor pentru învăţământ din sindicate şi iniţiativele de reacţie la disponibilizări. Apoi am
decis să căutăm resurse pentru a sprijini această activitate. În unele cazuri, acestea au fost FSE, în altele
programele interne, iar în altele s-a negociat cu angajatorii pentru ca aceştia să-şi menţină investiţiile. 

Am avut mai mult succes când am lucrat cu parteneri. Avem o tradiţie îndelungată în asigurarea de formare
profesională pentru reprezentanţii noştri de la locurile de muncă şi pentru activişti în parteneriat cu Colegiile
de Educaţie Continuă  şi organismele din sectorul voluntar cum este Asociaţia Educaţională a Lucrătorilor.
Programul nostru de formare pentru reprezentanţii sindicatelor a fost alcătuit pe baza acestui parteneriat.

Administrarea atentă a proiectelor finanţate prin FSE este esenţială nu numai pentru a putea să atingem stan-
dardele cele mai înalte de probitate etc., dar şi pentru a putea să ne monitorizăm în mod corespunzător dacă
ne utilizăm resursele în mod înţelept.

Am învăţat că este esenţial să se elaboreze strategii de evaluare pentru toate proiectele în aşa fel încât să fim
siguri că ne atingem obiectivele.

Alte informaţii

TUC pagina de internet: www.tuc.org.uk
ESF în Marea Britanie: www.esf.gov.uk
Equal: www.equal-works.com
E-mail: amanning@tuc.org.uk

Alan Manning
TUC
UK
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VALOAREA FSE ŞI MUNCA ÎN PARTENERIAT

În primul rând, mă voi prezenta pe scurt. Sunt fost lucrător social şi am lucrat pentru SACO, Confederaţia
Suedeză a Asociaţiilor Profesionale timp de aproape 20 de ani. Am lucrat cu FSE de când Suedia a devenit
membră a UE, adică de peste 10 ani. Am reprezentant sindicatele suedeze la Comitetul FSE şi la nivel euro-
pean timp de mai mulţi ani. Am fost şi rămân în continuare membră a Comitetelor suedeze de monitorizare
pentru programele FSE. Am fost şi  reprezentant în diverse comitete executive şi grupuri de lucru ale FSE.

Iată câteva dintre principalele învăţăminte trase de noi, pe care doresc să vi le împărtăşesc, mai ales repre-
zentanţilor din noile state membre.

Ce înseamnă să devii european
Politica de coeziune şi FSE, aşa cum spune Nokia în clipul său publicitar „îi face pe oameni să comunice unii
cu alţii”. Toate proiectele din cadrul programelor FSE ne oferă oportunităţi de a afla mai mult despre Europa
şi despre noi înşine.

Elaborarea unor programe care urmează să fie finanţate de FSE numai pentru a obţine finanţare nu este
permisă. Ar fi şi o pierdere de timp, de bani şi de energie. Toată lumea şi la toate nivelele trebuie să recu-
noască şi să accepte scopurile FSE atunci când foloseşte resurse din fondurile acestea.

Parteneriatele sunt esenţiale
Regulamentul FSE pune acum accentul pe munca în parteneriat între guvern şi partenerii sociali, în special
între sindicate şi organizaţiile angajatorilor. Şi există motive foarte întemeiate în spatele acestei abordări din
care toată lumea să aibă de câştigat (“win-win”). Investiţiile din FSE nu vor da în nici un caz rezultate bune şi
nu vor avea un deznodământ eficient dacă actorii de pe piaţa forţei de muncă şi lumea muncii nu sunt pregătiţi
pentru activitatea practică şi pentru a implementa şi a urmări diferitele obiective şi politici. Concluzia este că
treaba se face la locul de muncă. Şi cum poţi să ajungi la un loc de muncă fără cooperarea angajatorilor şi a
organizaţiilor angajaţilor?

Valoarea Adăugată este CHEIA
Valoarea adăugată este un concept foarte complet şi trebuie să fie clar ce anume reprezintă şi cum se obţine.
Acestea sunt chestiuni foarte folositoare care trebuie discutate atunci când se formează un parteneriat.
Fireşte, nu există răspunsuri gata pregătite la aceste întrebări. Pentru mine, a devenit clar că o formă de
valoare adăugată este ceea ce obţii atunci când lucrezi împreună cu alţii şi obţii rezultate care nu ar fi fost
posibile dacă ai fi lucrat singur. Parteneriatul şi procesul muncii trebuie să fie privite aşadar ca o valoare
adăugată. 

Nu sunt bani căzuţi din cer
Finanţarea prin FSE ca şi alţi „bani UE” este adesea considerată un fel de „dejun gratuit”. Dar pot să vă asigur
că „nu există nici un fel de dejun gratuit”. Fireşte, proiectele dvs. pentru FSE vă vor aduce beneficii, dar
proiectele trebuie să se încadreze în modelul european. Există o arie destul de limitată a ceea ce puteţi face
în realitate cu finanţarea. Chiar dacă credeţi – căci cunoaşteţi nevoile locale – că puteţi găsi modalităţi mai
bune de gestionare a banilor primiţi, nu încercaţi s-o faceţi. Trebuie să fiţi inovatori în multe feluri, dar este
important să vă menţineţi în cadrul limitelor Regulamentului FSE şi ale Programelor Operaţionale. Şi asta nu
numai de dragul Comisiei – căci acest lucru este la fel de important, pe termen lung, pentru dumneavoastră
şi pentru programele în care sunteţi implicat. Concluzia este nevoia de a păstra neştirbită reputaţia sindica-
telor.

Parteneriatele pentru rezolvarea problemelor
Fireşte, fiecare partener dintr-un parteneriat trebuie să aibă un motiv pentru care se află acolo. Dar faptul că
este acolo nu trebuie să fie văzut de partener ca o oportunitate de a negocia pentru a obţine cea mai mare
felie de tort. În cadrul parteneriatului se realizează un schimb de idei în legătură cu modul cum să faceţi un
tort. Dacă chiar nu sunteţi de acord asupra modului în care să împărţiţi tortul, este mai bine să negociaţi
aceasta în afara parteneriatului, mai ales dacă aveţi intenţia să mai faceţi şi alte torturi împreună. Munca în
parteneriat se referă mai mult la rezolvarea problemelor şi la modul în care să facem un tort suficient de mare
ca să ne ajungă la toţi.
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Legătura cu alte politici UE
Munca cu FSE este în mod clar legată de strategia de la Lisabona, de Agenda Socială şi de alte politici refe-
ritoare la dezvoltarea şi bunăstarea Europei. Investiţiile din FSE au drept scop implementarea acestor politici
în Statele Membre. Dar „oamenii politicii” sunt adesea numai vag familiarizaţi cu FSE. Anumite cunoştinţe
generale despre Strategia Lisabona, de exemplu, sunt foarte folositoare atunci când te întâlneşti cu colegii
şi/sau omologii. Este mult mai uşor să-i faci să înţeleagă valoarea FSE şi munca ce trebuie făcută.

Comunicarea între nivele
O sursă comună de iritaţie şi de greşeli  este „jocul de-a cine e de vină”. Încercaţi să evitaţi acest joc, pentru
că nu aveţi nimic de câştigat. Fireşte, actorii de la nivel UE nu pot avea exact aceeaşi părere sau aceleaşi
cunoştinţe ca cei de la nivel local şi invers. Este mult mai bine să ajungeţi la actorii de la alt nivel (sau, even-
tual, din alte state membre) decât să „bombăniţi acasă”.

Implicaţi-vă – dar nu prea mult
Întrucât parteneriatul este un mod relativ nou de lucru, există spaţiu pentru a vă crea rolul în cadrul unui
parteneriat fără a fi prea mult încorsetat de vechile tradiţii referitoare la ceea ce este corect şi ceea ce este
greşit. Este destul de dificil şi trebuie să aveţi mare grijă. Recomand foarte sincer să menţineţi o linie clară de
delimitare între rolul Autorităţii de Management şi rolul partenerilor sociali. Stabilirea responsabilităţilor este
un aspect important în formarea parteneriatului; trebuie să fie cât se poate de clar cine de ce anume
răspunde.

Aduceţi FSE înapoi în centrul atenţiei
Deoarece FSE este destul de complex şi exigent, poate fi dificil să îi faceţi pe cei de acasă să manifeste interes
pentru activitatea legată de FSE. Sindicaliştii implicaţi în această activitate lucrează adesea în munci care le
ocupă foarte mult timp. De aceea, este foarte important să vă rezervaţi timp pentru:
■ obţinerea sprijinului conducerii dvs. pentru a lucra cu FSE
■ a evita mandate restrictive „de acasă”. Munca cu FSE este o activitate orientată spre proces
■ a raporta şi a-i face pe colegi şi pe angajator să vadă rezultatele bune ale muncii dvs.
■ a avea grijă să vă formaţi reţele şi să vă şi distraţi!

Charlotta KRAFFT
SACO
Suedia
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IMPLICAREA PARTENERILOR SOCIALI ÎN „PROGRAMAREA” FONDURILOR
UE: EXPERIENŢA ITALIANĂ

Parteneriatul este unul din principiile cheie ale politicii de coeziune a UE. În acest context, partenerii sociali
din Italia au jucat un rol important în „programarea” fondurilor UE în perioada 2000-2006. Rolul lor a diferit
în regiunile încadrate în Obiectivul 1 şi în cele încadrate în Obiectivul 3.

În regiunile mai puţin dezvoltate (Italia de sud), în aşa numitele regiuni încadrate în Obiectivul 1, partenerii
sociali au jucat un rol de consiliere. Au avut drepturi de informare şi consultare. Implicarea lor activă la înce-
putul procesului a fost apreciată foarte mult de Comisia Europeană. La nivel tehnic, partenerii sociali au parti-
cipat la Comitetele de Monitorizare la nivel naţional şi regional. La nivel politic, partenerii sociali italieni au
participat şi la Forumul Parteneriatului, unde se discută o dată pe an probleme cheie referitoare la alocarea
fondurilor UE între sindicate, asociaţiile de angajatori şi instituţiile publice. Reprezentanţii partenerilor sociali
au ajutat prin implicarea în Programul Operaţional Naţional ”Asistenţa Tehnică”. Acest program a fost finanţat
din fonduri UE şi partenerii sociali, împreună cu autorităţile publice, au decis ce fel de sprijin trebuie să acorde
sindicaliştilor şi angajatorilor implicaţi în Comitetele de Monitorizare. Prin această măsură, li s-a asigurat
formare, ajutor la planificarea proiectelor şi informaţii suplimentare. A existat şi un website destinat să spri-
jine parteneriatul social şi economic.

În regiunile încadrate în Obiectivul 3 (formare şi politici de ocupare în Italia Centrală şi de Nord) partenerii
sociali au jucat un rol mai important decât în regiunile din Obiectivul 1 în perioada 2000-2006. Au participat
la Comitetele de Monitorizare cu aceleaşi drepturi de vot ca şi ceilalţi membri ai Comitetului. Partenerii sociali
din Comitetele de monitorizare au fost sprijiniţi de Scift Aid, un proiect de comunicare online, care le-a oferit
documentaţie, formare şi ajutor pentru proiecte. Sindicatele italiene au obţinut un succes considerabil în
regiunile încadrate în Obiectivul 3 în perioada 2000-2006: cea mai mare parte a resurselor Fondului Social
European pentru regiunile din obiectivul 3 au fost alocate pentru sprijinirea politicilor active ale forţei de
muncă şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Pornind de la experienţa implicării partenerilor sociali în perioada 2000-2006 în Obiectivul 1 şi în Obiectivul
3 se pot sublinia punctele slabe şi punctele forte. Există teri aspecte care pot fi reliefate ca puncte forte. În
primul rând, partenerii sociali au fost mai implicaţi în perioada de programare 2000-2006 decât în trecut. În
al doilea rând, au jucat un rol activ, mai ales la începutul perioadei de programare a fondurilor UE. În al treilea
rând, Dialogul social a fost consolidat ca urmare a discuţiei cu autorităţile publice naţionale şi locale. Printre
punctele slabe trebuie menţionate trei aspecte. În primul rând, Administraţia publică italiană a avut tendinţa
de a acorda partenerilor sociali numai un rol formal în mai multe ocazii. În al doilea rând, discuţia referitoare
la programarea fondurilor UE s-a limitat adesea la reprezentanţii partenerilor sociali din Comitetele de moni-
torizare. În sfârşit, se constată în continuare o lipsă de analiză referitoare la  impactul fondurilor UE asupra
ocupării forţei de muncă şi a organizării muncii. 

Ţinând seama de aceste puncte slabe şi forte, trebuie să se tragă anumite învăţăminte pentru perioada 2007-
2013 de programare a fondurilor UE. În cadrul noului obiectiv al „Convergenţei” (fostul Obiectiv 1), partene-
rii sociali vor fi încurajaţi să participe activ la acţiunile de edificare a capacităţilor şi să întreprindă acţiuni
comune în domeniile de politică în care joacă un rol decisiv (de ex.: învăţarea continuă, modernizarea orga-
nizării muncii şi rezolvarea consecinţelor restructurării). În cadrul obiectivului „Competitivitate regională şi
ocupare”, partenerii sociali trebuie să pună mai mult accentul pe instrumentele destinate să evalueze impac-
tul fondurilor UE asupra calităţii şi cantităţii de locuri  de muncă.

Ornella Cilona
CGIL, 
Italia
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EXPERIENŢA SPANIOLĂ (1)

Domenii tematice:

Programele Operaţionale au fost defalcate în cinci domenii tematice:

1. Acţiuni în vederea promovării ocupării forţei  de muncă şi a formării profesionale (formare profesională
pentru şomeri) (Obiectivele 1 şi 3).

2. Acţiuni în domeniul formării continue şi al consolidării deprinderilor pentru firme (Obiectivele 1 şi 3).
3. Organizarea sistemului de formare profesională (Obiectivele 1 şi 3).
4. Sistemul spaniol de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (Obiectivul 1).
5. Combaterea discriminării (Obiectivele 1 şi 3)  Transversal

Structura programării aplicată în Spania

■ Există două grupuri mari de Programe Operaţionale care rezultă din alocarea domeniilor de competenţă care
trebuie acoperite de Guvernul Central şi de Comunităţile Autonome.

■ Acţiunile planificate de FSE trebuie defalcate pe:
Programe regionale care acoperă acţiunile fiecărui guvern autonom, cuprinzând cinci domenii prioritare de
acţiune stabilite de regulamentul FSE; 

Programe pluri-regionale
care au un caracter orizontal şi urmează o structură legată de domeniul de acţiune, combinând acţiunile naţio-
nale ale Administraţiei Publice cu cele ale altor agenţii naţionale.

Structura 

Tema I. Şomerii 

Măsura 1 - asigură şomerilor posibilităţi pentru a se integra pe piaţa forţei de muncă.

■ Formare profesională (pentru şomeri)

■ Planul Naţional de formare şi Integrare, FIP Decretul regal 631/1993, din 3 Mai.
Descriere:

Formare profesională gratuită pentru cei care doresc să pătrundă pe piaţa forţei de muncă şi doresc să se
reorienteze sau să o obţină calificarea într-o anumită specialitate.

Cele de mai sus sunt completate prin studii permanente pentru a descoperi noi surse de ocupare a forţei  de
muncă, în sectoare şi profesiuni emergente sau în extindere, cu luarea în considerare a evoluţiei deprinderi-
lor şi a nevoilor de formare care rezultă de aici.
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Programe regionale
(PO)
38%

Programe pluri-regionale
(PO) 
72%



Grupurile ţintă:

Se acordă acces prioritar următoarelor grupuri:
a) Şomeri care primesc beneficiu de şomaj sau compensaţii
b) Şomeri în vârstă de peste 25 de ani, mai ales cei înregistraţi la oficiile de şomaj de peste un an.
c) Şomeri sub vârsta de 25 de ani, care şi-au pierdut locul de muncă pe care l-au păstrat şase luni.
d) Şomeri cu dificultăţi specifice de integrare.

Pentru a asigura o integrare mai bună a femeilor pe Piaţa Muncii, planul FIP stabileşte un obiectiv de 60%
femei la acţiunile sale de formare.

Măsura 2: Lupta împotriva şomajului de lungă durată prin acţiuni de reintegrare pentru şomerii de
lungă durată

■ Ateliere ale locurilor de muncă
Scopul lor este să îmbunătăţească ocupabilitatea şomerilor cu vârsta sub 25 de ani prin participarea lor la
lucrări utilitare publice sau sociale sau servicii legate de noile surse de ocupare. 

Descriere:
La Atelierele muncii, lucrătorii participanţi primesc o formare corespunzătoare în funcţie de postul care
urmează să fie ocupat prin cursuri organizate între plasamentele în muncă.
Grupurile ţintă
Şomeri sub vârsta de 25 de ani sau peste această vârstă, cu un accent special pe şomerii de lungă durată,
cei peste 45 de ani, femei sau persoane cu diverse tipuri de dizabilităţi.

Tema 2: Lucrătorii angajaţi

Subsistemul Naţional de Formare Continuă

• Se bazează pe acordurile de formare continuă încheiate între partenerii sociali (acorduri bipartite) şi între
aceştia şi Guvern (acorduri tripartite). Aceste acorduri se reînnoiesc la fiecare 4 ani.

• Formarea continuă a lucrătorilor este îndreptată către forme mai eficiente de organizare a muncii.
• Scopul este să se anticipeze nevoile din procesele de producţie, cu creşterea, în acelaşi timp, a gradului de

conştientizare a problemelor de mediu.
• Accent special pe Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM).

Grupul ţintă: Lucrătorii angajaţi.

În sensul acordului de mai sus, Formarea Continuă înseamnă:

a) Acţiuni de formare care sunt realizate pentru companii, lucrătorii sau organizaţiile lor reprezentative, cu
scopul de a îmbunătăţi deprinderile şi calificările lucrătorilor sau a realiza reconversia lor profesională.
Aceste acţiuni pot îmbrăca forma unei cereri de programe de formare, de furnizare de programe şi
programe de formare trans-sectoriale. 

b) Măsuri de formare adiţionale şi de însoţire, care contribuie la detectarea unor noi nevoi de formare şi la
elaborarea de noi instrumente şi metodologii aplicabile la formare.

c) Concedii individuale de studii care să permită lucrătorilor să-şi îmbunătăţească calificările.

Formarea continuă va îndeplini următoarele funcţiuni:

• Asigurarea adaptării permanente la cerinţele în schimbare ale profesiilor şi posturilor prin îmbunătăţirea
calificărilor şi deprinderilor lucrătorilor, ceea ce este vital şi pentru companii, şi pentru personalul acestora.

• Asigurarea de oportunităţi pentru stimulare socială care vor permite multor lucrători să evite starea de
„stagnare” a calificărilor lor profesionale.

• O funcţie preventivă, îndreptată către anticiparea consecinţelor eventual negative ale creării unei pieţe
unice şi depăşirea dificultăţilor întâmpinate de sectoarele şi economiile care trec prin reorganizare econo-
mică şi tehnologică.
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Tema 3: Organizarea sistemului de formare profesională

Formarea profesională iniţială  / periodică

Învăţământul asigurat de sistemul neuniversitar general este defalcat pe următoarele nivele, stadii şi cicluri:

■ Învăţământul preşcolar
■ Învăţământul primar
■ Învăţământul secundar care acoperă următoarele stagii:

- Învăţământul secundar obligatoriu
- Programele de Garantare Socială
- Învăţământul profesional special.

■ Bacalaureatul (Certificatul de absolvire a şcolii)
■ Învăţământul post-secundar neuniversitar

- Învăţământul profesional specific de nivel avansat

Stabilirea Sistemului Naţional de Calificări Profesionale şi Formare Profesională

Institutul Naţional al Calificărilor a fost creat cu următoarele scopuri:
■ De a stabili, împreună cu partenerii sociali un Catalog Naţional al Calificărilor şi cursurile de formare

asociate. Acesta este fundamental în stabilirea legăturilor cu structurile de formare profesională create prin
negocierile colective şi care cuprind mai multe sub-sisteme de formare profesională, inclusiv cel care se
ocupă de formarea iniţială.

■ Acest catalog este cadrul de referinţă pentru acreditarea calificărilor profesionale, indiferent cum au fost
obţinute, pe cale formală, neformală sau informală.

Funcţiunile Institutului Naţional al Calificărilor sunt stabilite în art. 2 al Decretului Regal nr. 375/1999.
Următoarele funcţiuni merită să fie subliniate în mod deosebit:

■ Stabilirea şi managementul Sistemului Naţional de Calificări.
■ Stabilirea unui Sistem de acreditare şi de recunoaştere a calificărilor profesionale.
■ Instituirea măsurilor necesare în vederea reglementării sistemului de corespondenţe, validare şi echivalenţe

între cele trei sub-sisteme de formare profesională, inclusiv experienţa în muncă.
■ Furnizarea de informaţii cu privire la evoluţia, cererea şi oferta de profesiuni, locuri de muncă şi profile de

pe piaţa forţei de muncă, ţinându-se seama, printre altele, de sistemele de clasificare profesională care au
reieşit din negocierile colective.

■ Stabilirea unui proces de responsabilizare în comun a Agenţiilor sau Institutelor Comunităţilor Autonome şi
a Partenerilor Sociali pentru definirea Catalogului Calificărilor Profesionale pentru actualizarea cerinţelor
sectoarelor.

■ Elaborarea – în numele Consiliului General al Formării Profesionale – a unor activităţi de formare profesio-
nală cum ar fi rapoarte, studii, analize comparative, compilaţii şi documente, bibliografii, seminare acade-
mice la nivel naţional şi comunitar.

Sistemul Naţional de Calificări Profesionale

SNCP (Sistemul Naţional de Calificări Profesionale) cuprinde 3 elemente structurale:

1) Catalogul Calificărilor Profesionale de Stat
2) Catalogul Integrat de formare modulară (numit CIM)
3) Sistemul de acreditare şi recunoaştere profesională

1) Catalogul calificărilor profesionale de stat

Cu acest Catalog, formarea profesională în toate subsistemele ei va avea un cadru comun de referinţă
cuprinzând calificările care ne dau siguranţa că acţiunile de formare sunt în conformitate cu nevoile actuale
(şi previzibile) pe calificări din procesele de producţie şi de pe piaţa forţei de muncă, inclusiv necesarul de
calificări în diversele Comunităţi Autonome, în alte state membre ale Uniunii Europene şi în economiile
industriale.
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Catalogul conţine referirea la „stat” şi de aceea construcţia lui trebuie să se bazeze pe principiul păstrării
întregii pieţe de forţă de muncă.

2) Catalogul Integrat de Formare Modulară (în continuare CIM)

Acest catalog, împreună cu Catalogul Calificărilor Profesionale de Stat va fi factorul cheie pentru obţinerea
ofertei complete de formare profesională a celor trei subsisteme de formare profesională; reglemen-
tată/iniţială, formarea profesională şi continuă.

CIM, organizat pe modele corespunzătoare în funcţie de nevoile populaţiei active, atât ocupată cât şi fără
ocupaţie, şi de nevoile populaţiei de vârstă şcolară, va fi oferit în reţeaua centrelor de formare profesională.

3) Sistemul de recunoaştere şi acreditare a calificărilor profesionale

Sistemul trebuie să fie capabil de următoarele:

Evaluarea, recunoaşterea şi acreditarea calificărilor şi deprinderilor pe care le au oamenii, indiferent de
modul cum le-au obţinut, inclusiv prin canale neformale, care sporesc valoarea acreditărilor în vederea
promovării oamenilor în carieră şi a asigurării posibilităţii învăţării continue pentru toţi cetăţenii.

Elaborarea Sistemului Naţional al Calificărilor

Acesta cuprinde şase faze:

1) Pregătirea datelor şi instruirea grupului de lucru. Cu participarea partenerilor sociali.
2) Elaborarea calificărilor. Cu participarea partenerilor sociali.
3) Definirea formării profesionale asociate. Cu participarea partenerilor sociali.
4) Verificarea externă. Cu participarea partenerilor sociali.
5) Negocierea calificărilor cu Consiliul General al Formării Profesionale. Organism tripartit.
6) Negocierea calificărilor cu Consiliul Şcolilor de Stat (cu reprezentarea partenerilor sociali) şi departa-

mentele guvernamentale de resort.

1) Pregătirea datelor şi instruirea grupului de lucru

Determină categoria de lucrări care va fi supusă examinării şi identifică şi analizează calificările care pot fi
obţinute în acest domeniu de lucru. 
UGT este implicată şi propune experţi pentru aceste grupuri de lucru, care sunt selectaţi în funcţie de profi-
lul lor tehnic şi nu pe criterii de reprezentare. Selecţia este făcută de către Guvern.

2) Elaborarea calificării 

Elaborarea Calificării Competenţei Generale şi stabilirea unităţilor specifice de competenţă. Acestea sunt
strâns legate de funcţiunile care trebuie să fie efectuate de lucrătorul ce deţine această calificare. În
acelaşi timp, el enumără cele mai relevante locuri de muncă şi sarcini asociate cu anumite calificări.

3) Definirea formării asociate

Asigurarea relevanţei formării include uneori consideraţii legate de cerinţele referitoare la creditele de
formare pentru exercitarea mobilităţii, mai ales în „profesiile reglementate”.

(„profesie reglementată”: o activitate profesională sau un grup de activităţi profesionale la care accesul sau a
căror exercitare sau unul din modurile de exercitare sunt condiţionate, direct sau indirect, prin lege, prevederi
de reglementare sau administrative de deţinerea unor calificări profesionale specifice. Directiva 2005/36/CE
din 7 septembrie 2005, a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la recunoaşterea calificărilor profe-
sionale.)
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4) Verificarea externă

Două canale:

1) Aspecte legate de definirea calificărilor, de funcţiunile care urmează să fie exercitate de cei care le
deţin, relaţia cu informaţiile obţinute prin negocierile colective şi estimarea timpului necesar pentru
însuşirea lor.

2) Aspecte care se referă la gradul de adecvare a formării care este listată în documentul pentru stabili-
rea fiecărei calificări şi definirea competenţei generale care o identifică.

5) Negocierile pentru elaborarea calificării

Negocierile referitoare la calificare cu Consiliul General de Formare Profesională. Organism tripartit. Organ
consultativ pentru formarea profesională neuniversitară.

Negocierea calificărilor cu Consiliul Şcolilor de Stat (cu reprezentarea partenerilor sociali) şi departa-
mentele guvernamentale de resort.

Progresul în elaborarea Catalogului Calificărilor şi Formării Profesionale

Catalogul este împărţit în 26 de categorii de muncă / profesionale.

Se estimează că prima ediţie va cuprinde aproximativ 600 de calificări.
În momentul de faţă are 223 de calificări profesionale publicate în anexele la următoarele Decrete
Regale:

• Decretul Regal 295/2004 (BOE 9 martie) – 97 calificări. 
• Decretul Regal 1087/2005 (BOE 5 octombrie 2005) – 65 calificări.
• Decretul Regal 1228/2006 (BOE 3 ianuarie 2007) – 61 calificări. 

În prezent se desfăşoară negocieri pentru alte 112 calificări.
În total, au fost definite oficial 495 calificări.

Luis Galiano
UGT-E
Spania
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EXPERIENŢA SPANIOLĂ (2)
Decretul Regal 395/2007 care reglementează subsistemul de formare profesională în vederea
ocupării forţei  de muncă 
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Obiectivele sistemului

• Învăţarea pe tot parcursul vieţii

• Furnizarea de cunoştinţe şi experienţă corespunzătoare 

• Îmbunătăţirea productivităţii şi a competitivităţii firmelor

• Creşterea ocupabilităţii

• Asigurarea acreditării calificărilor  

Scopul Decretului Regal

Decretul regal reglementează:

Diversele iniţiative de formare profesională care alcătuiesc subsistemul

Acordurile de funcţionare şi finanţare

Structura organizatorică şi structura pentru participarea instituţională

RD 395/2007 Vocational Training
for Employment

RD 395/2007 Vocational Training
for Employment

Subsistemul constă din toate instrumentele şi acţiunile desti-
nate să furnizeze persoanelor angajate şi celor şomere formare
profesională care să vină în întâmpinarea nevoilor lor, con-
tribuind în acelaşi timp la dezvoltarea unei economii bazate pe
cunoaştere 
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Principiile sistemului 

1. Transparenţă, simplitate, calitate şi eficienţă  

2. Unitate unică de finanţare pentru formarea profesională  

3. Unitate pe piaţa muncii şi libera circulaţie
a lucrătorilor în timpul formării  

4. Cooperare şi coordonare între agenţiile guvernamentale competente  

5. Legături cu dialogul social şi cu negocierea colectivă sectorială  

6. Participarea partenerilor sociali  

7.Legături cu sistemul naţional de calificare profesională  

8. Dreptul la formare profesională gratuită 
şi acces egal la formare pentru lucrători şi firme 

Iniţiative incluse în Decretul Regal

Crearea cererii 

Crearea ofertei 

Formarea profesională legată de muncă

Iniţiative de sprijinire a formării  

RD 395/2007 Vocational Training
for Employment

RD 395/2007 Vocational Training
for Employment
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Lucrătorii ţintă

Toţi lucrătorii angajaţi şi şomeri, inclusiv cei care nu plătesc 
taxa de formare profesională

Crearea cererii

Crearea ofertei

Formarea profesională legată de muncă

Muncitori angajaţi în muncă care oferă servicii pentru companii,
inclusiv lucrătorii şomeri temporari concediaţi

Lucrători angajaţi şi şomeri

Lucrători angajaţi pentru formare (contracte de formare) şi şomeri
(programe guvernamentale pentru locurile de muncă) 

Lucrătorii ţintă (cont.)

Formare pentru angajaţii guvernamentali: prin acorduri de formare conti-
nuă semnate de departamentele guvernamentale şi cu până la 10% partici-
pare la programele trans-sectoriale

Au prioritate următoarele grupuri:

Şomerii Angajaţii- femeile
- persoanele cu dizabilităţi

persoanele afectate de terorism şi
violenţă în familie şi victime ale

acestora 
persoane peste 45 de ani

- tinerii 
- şomerii de lungă durată

- persoanele în risc de 
excluziune socială

- angajaţii IMM-urilor
- lucrătorii cu calificări 

inferioare 

RD 395/2007 Vocational Training
for Employment

RD 395/2007 Vocational Training
for Employment
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Constituie acreditarea oficială a calificărilor profesionale care dau dreptul unei
anumite persoane să îndeplinească o sarcină profesională  

Sunt legate de unităţile specifice de calificări profesionale listate în Catalog 

Fiecare certificat poate acoperi una sau mai multe unităţi de competenţă  

Unitatea de competenţă este cea mai mică unitate verificabilă şi cumulativă pentru
obţinerea unui certificat de competenţă profesională  

Finanţarea sistemului 

… în conformitate cu prevederile Legii Generale a Bugetului, sistemul va
fi finanţat prin:

fonduri din taxa de formare profesională

fonduri din fondul social european

contribuţii specifice stipulate în buget

În plus,

regiunile pot contribui cu propriile fonduri  

Certificate de competenţă profesională
Certificate de
competenţă

profesională
Acoperă formarea asociată cu Catalogul 

Naţional al Calificărilor 
Profesionale (CNCP) 

RD 395/2007 Vocational Training
for Employment

RD 395/2007 Vocational Training
for Employment
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Paco Moreno
CC.OO.
Spania

Certificate de competenţă profesională
Certificate de
competenţă

profesionalăSe va elibera un certificat de competenţă profesională după ce sunt absolvite
cu succes toate modulele de formare pentru toate unităţile de competenţă din
cadrul cursului

Acreditările parţiale vor expira atunci când se încheie cu succes unul sau mai
multe module de formare

Formare profesională neasociată cu Catalogul: Participanţii trebuie să prime-
ască următoarele:
- Certificat de participare
- Diplomă de certificare a formării cu o evaluare pozitivă

Ca experienţă profesională această formare poate fi recunoscută prin acre-
ditările parţiale sau complete de competenţă profesională în conformitate cu
regulamentele în vigoare

RD 395/2007 Vocational Training
for Employment
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• L205 2005, pag. 22-27 - Liniile directoare pentru politicile de ocupare ale 

statelor membre

• Material pedagogic: formare pentru elaborarea şi realizarea 
proiectelor FSE p.71

• Adrese utile de internet p.102
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REGULATION (EC) No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 5 July 2006

on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EURO-
PEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Com-
munity, and in particular Article 148 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Economic and
Social Committee (1),

Having regard to the opinion of the Committee of the
Regions (2),

Acting in accordance with the procedure laid down in
Article 251 of the Treaty (3),

Whereas:

(1) Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006
laying down general provisions on the European
Regional Development Fund, the European Social Fund
and the Cohesion Fund (4) establishes the framework for
action by the Structural Funds and the Cohesion Fund
and lays down, in particular, the objectives, principles
and rules concerning partnership, programming, evalua-
tion and management. It is therefore necessary to define
the mission of the European Social Fund (ESF) in relation
to the tasks prescribed under Article 146 of the Treaty
and in the context of the work by Member States and
the Community towards developing a coordinated
strategy for employment under Article 125 of the
Treaty.

(2) Specific provisions concerning the type of activities
which may be financed by the ESF under the objectives
set out in Regulation (EC) No 1083/2006 should be laid
down.

(3) The ESF should strengthen economic and social cohesion
by improving employment opportunities within the
framework of the tasks entrusted to the ESF by
Article 146 of the Treaty and of the tasks entrusted to
the Structural Funds by Article 159 of the Treaty, in
accordance with the provisions of Regulation (EC)
No 1083/2006.

(4) This is all the more important in the light of the chal-
lenges arising from the enlargement of the Union and
the phenomenon of economic globalisation. In this
connection, the importance of the European social
model and its modernisation should be acknowledged.

(5) In accordance with Articles 99 and 128 of the Treaty,
and with a view to refocusing the Lisbon strategy on
growth and jobs, the Council has adopted an integrated
package comprising Broad Economic Policy Guidelines
and Employment Guidelines, the latter setting out
employment objectives, priorities and targets. In this
regard, the Brussels European Council of 22 and
23 March 2005 called for the mobilisation of all appro-
priate national and Community resources, including
cohesion policy.

(6) New lessons have been learnt from the Community
initiative EQUAL, especially in respect of the combina-
tion of local, regional, national and European action.
These lessons should be integrated into ESF support. Par-
ticular attention should be paid to the participation of
target groups, the integration of migrants, including
those seeking asylum, the identification of policy issues
and their subsequent mainstreaming, innovation and
experimentation techniques, methodologies for transna-
tional cooperation, outreach to groups marginalised in
relation to the labour market, the impact of social issues
on the internal market, and access to and management
of projects taken on by non-governmental organisations.

(7) The ESF should support the policies of Member States
which are closely in line with the guidelines and recom-
mendations under the European Employment Strategy
and the relevant objectives of the Community in relation
to social inclusion, non-discrimination, the promotion of
equality, and education and training, in order to better
contribute to the implementation of the objectives and
targets agreed at the Lisbon European Council of 23 and
24 March 2000 and at the Goteborg European Council
of 15 and 16 June 2001.

(8) The ESF should also act to tackle the relevant dimensions
and consequences of demographic changes in the active
population of the Community, in particular through life-
long vocational training.

(9) With a view to better anticipating and managing change
and increasing economic growth, employment opportu-
nities for both women and men, and quality and produc-
tivity at work under the Regional competitiveness and
employment and Convergence objectives, assistance
from the ESF should focus, in particular, on improving
the adaptability of workers and enterprises, enhancing
human capital and access to employment and participa-
tion in the labour market, reinforcing the social inclu-
sion of disadvantaged people, combating discrimination,
encouraging economically inactive persons to enter the
labour market and promoting partnerships for reform.
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(10) In addition to these priorities, in the least developed
regions and Member States, under the Convergence
objective and with a view to increasing economic
growth, employment opportunities for both women and
men, and quality and productivity at work, it is neces-
sary to expand and improve investment in human
capital and to improve institutional, administrative and
judicial capacity, in particular to prepare and implement
reforms and enforce the acquis.

(11) Within the range of these priorities, the selection of ESF
interventions should be flexible in order to address the
specific challenges in each Member State, and the types
of priority action financed by the ESF should allow for a
margin of flexibility to respond to these challenges.

(12) The promotion of innovative transnational and interre-
gional activities is an important dimension which should
be integrated in the scope of the ESF. In order to foster
cooperation, Member States should programme transna-
tional and interregional actions using a horizontal
approach or through a dedicated priority axis.

(13) It is necessary to ensure that the action of the ESF is
consistent with the policies provided for under the Euro-
pean Employment Strategy and to concentrate ESF
support on the implementation of the guidelines and
recommendations under that strategy.

(14) Efficient and effective implementation of actions
supported by the ESF depends on good governance and
partnership between all relevant territorial and socio-
economic actors, and in particular the social partners
and other stakeholders, including those at national,
regional and local level. The social partners have a
central role in the broad partnership for change, and
their commitment to strengthening economic and social
cohesion by improving employment and job opportu-
nities is essential. In this context, where employers and
workers collectively contribute to financially supporting
ESF actions, this financial contribution, although private
expenditure, would be included for the purposes of
calculating ESF co-financing.

(15) The ESF should support actions in line with the guide-
lines and relevant recommendations under the European
Employment Strategy. However, changes to the guide-
lines and recommendations would require the revision
of an operational programme only where a Member
State, or the Commission in agreement with a Member
State, considered that the operational programme should
take account of significant socioeconomic changes or
take greater or different account of major changes in
Community, national or regional priorities, or in the
light of evaluations or following implementation difficul-
ties.

(16) The Member States and the Commission are to ensure
that the implementation of the priorities financed by the
ESF under the Convergence and Regional competitive-
ness and employment objectives contribute to the
promotion of equality and the elimination of inequalities
between women and men. A gender mainstreaming
approach should be combined with specific action to
increase the sustainable participation and progress of
women in employment.

(17) The ESF should also support technical assistance, with a
particular focus on encouraging mutual learning through
exchanges of experience and dissemination of good
practice and on highlighting the contribution of the ESF
to the policy objectives and priorities of the Community
in relation to employment and social inclusion.

(18) Regulation (EC) No 1083/2006 provides that rules on
eligibility of expenditure are to be established at national
level, with certain exceptions for which it is necessary to
lay down specific provisions. Specific provisions should
therefore be laid down for the exceptions related to the
ESF.

(19) In the interest of clarity, Regulation (EC) No 1784/1999
of the European Parliament and of the Council of 12 July
1999 on the European Social Fund (1) should therefore
be repealed,

HAVE ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Subject matter

1. This Regulation establishes the tasks of the European
Social Fund (ESF), the scope of its assistance, specific provisions
and the types of expenditure eligible for assistance.

2. The ESF is governed by Regulation (EC) No 1083/2006
and by this Regulation.

Article 2

Tasks

1. The ESF shall contribute to the priorities of the Com-
munity as regards strengthening economic and social cohesion
by improving employment and job opportunities, encouraging
a high level of employment and more and better jobs. It shall
do so by supporting Member States' policies aiming to achieve
full employment and quality and productivity at work, promote
social inclusion, including the access of disadvantaged people
to employment, and reduce national, regional and local
employment disparities.
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In particular, the ESF shall support actions in line with
measures taken by Member States on the basis of the guidelines
adopted under the European Employment Strategy, as incorpo-
rated into the Integrated Guidelines for Growth and Jobs, and
the accompanying recommendations.

2. In carrying out the tasks referred to in paragraph 1, the
ESF shall support the priorities of the Community as regards
the need to reinforce social cohesion, strengthen productivity
and competitiveness, and promote economic growth and
sustainable development. In so doing, the ESF shall take into
account the relevant priorities and objectives of the Community
in the fields of education and training, increasing the participa-
tion of economically inactive people in the labour market,
combating social exclusion — especially that of disadvantaged
groups such as people with disabilities — and promoting
equality between women and men and non-discrimination.

Article 3

Scope of assistance

1. Within the framework of the Convergence and Regional
competitiveness and employment objectives, the ESF shall
support actions in Member States under the priorities listed
below:

(a) increasing adaptability of workers, enterprises and entrepre-
neurs with a view to improving the anticipation and posi-
tive management of economic change, in particular by
promoting:

(i) lifelong learning and increased investment in human
resources by enterprises, especially SMEs, and workers,
through the development and implementation of
systems and strategies, including apprenticeships, which
ensure improved access to training by, in particular,
low-skilled and older workers, the development of
qualifications and competences, the dissemination of
information and communication technologies, e-
learning, eco-friendly technologies and management
skills, and the promotion of entrepreneurship and inno-
vation and business start-ups;

(ii) the design and dissemination of innovative and more
productive forms of work organisation, including better
health and safety at work, the identification of future
occupational and skills requirements, and the develop-
ment of specific employment, training and support
services, including outplacement, for workers in the
context of company and sector restructuring;

(b) enhancing access to employment and the sustainable inclu-
sion in the labour market of job seekers and inactive
people, preventing unemployment, in particular long-term
and youth unemployment, encouraging active ageing and

longer working lives, and increasing participation in the
labour market, in particular by promoting:

(i) the modernisation and strengthening of labour market
institutions, in particular employment services and
other relevant initiatives in the context of the strategies
of the European Union and the Member States for full
employment;

(ii) the implementation of active and preventive measures
ensuring the early identification of needs with indivi-
dual action plans and personalised support, such as
tailored training, job search, outplacement and mobi-
lity, self-employment and business creation, including
cooperative enterprises, incentives to encourage partici-
pation in the labour market, flexible measures to keep
older workers in employment longer, and measures to
reconcile work and private life, such as facilitating
access to childcare and care for dependent persons;

(iii) mainstreaming and specific action to improve access to
employment, increase the sustainable participation and
progress of women in employment and reduce gender-
based segregation in the labour market, including by
addressing the root causes, direct and indirect, of
gender pay gaps;

(iv) specific action to increase the participation of migrants
in employment and thereby strengthen their social
integration and to facilitate geographic and occupa-
tional mobility of workers and integration of cross-
border labour markets, including through guidance,
language training and validation of competences and
acquired skills;

(c) reinforcing the social inclusion of disadvantaged people
with a view to their sustainable integration in employment
and combating all forms of discrimination in the labour
market, in particular by promoting:

(i) pathways to integration and re-entry into employment
for disadvantaged people, such as people experiencing
social exclusion, early school leavers, minorities, people
with disabilities and people providing care for depen-
dent persons, through employability measures,
including in the field of the social economy, access to
vocational education and training, and accompanying
actions and relevant support, community and care
services that improve employment opportunities;

(ii) acceptance of diversity in the workplace and the
combating of discrimination in accessing and progres-
sing in the labour market, including through aware-
ness-raising, the involvement of local communities and
enterprises and the promotion of local employment
initiatives;
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(d) enhancing human capital, in particular by promoting:

(i) the design and introduction of reforms in education
and training systems in order to develop employability,
the improvement of the labour market relevance of
initial and vocational education and training and the
continual updating of the skills of training personnel
with a view to innovation and a knowledge-based
economy;

(ii) networking activities between higher education institu-
tions, research and technological centres and enter-
prises;

(e) promoting partnerships, pacts and initiatives through
networking of relevant stakeholders, such as the social part-
ners and non-governmental organisations, at the transna-
tional, national, regional and local levels in order to mobi-
lise for reforms in the field of employment and labour
market inclusiveness.

2. Within the framework of the Convergence objective, the
ESF shall support actions in Member States under the priorities
listed below:

(a) expanding and improving investment in human capital, in
particular by promoting:

(i) the implementation of reforms in education and
training systems, especially with a view to raising
people's responsiveness to the needs of a knowl-
edge-based society and lifelong learning;

(ii) increased participation in education and training
throughout the life-cycle, including through actions
aiming to achieve a reduction in early school leaving
and in gender-based segregation of subjects and
increased access to and quality of initial, vocational
and tertiary education and training;

(iii) the development of human potential in research and
innovation, notably through post-graduate studies and
the training of researchers;

(b) strengthening institutional capacity and the efficiency of
public administrations and public services at national,
regional and local level and, where relevant, of the social
partners and non-governmental organisations, with a view
to reforms, better regulation and good governance espe-
cially in the economic, employment, education, social,
environmental and judicial fields, in particular by
promoting:

(i) mechanisms to improve good policy and programme
design, monitoring and evaluation, including through
studies, statistics and expert advice, support for interde-

partmental coordination and dialogue between relevant
public and private bodies;

(ii) capacity building in the delivery of policies and
programmes in the relevant fields, including with
regard to the enforcement of legislation, especially
through continuous managerial and staff training and
specific support to key services, inspectorates and
socio-economic actors including social and environ-
mental partners, relevant non-governmental organisa-
tions and representative professional organisations.

3. Within the priorities referred to in paragraphs 1 and 2,
Member States may concentrate on those which are the most
appropriate to address their specific challenges.

4. The ESF may support actions set out in Article 3(2) of
this Regulation throughout the territory of the Member States
eligible for support or transitional support under the Cohesion
Fund, as determined respectively in Articles 5(2) and 8(3) of
Regulation (EC) No 1083/2006.

5. In implementing the objectives and priorities referred to
in paragraphs 1 and 2, the ESF shall support the promotion
and mainstreaming of innovative activities in the
Member States.

6. The ESF shall also support transnational and interregional
actions in particular through the sharing of information,
experiences, results and good practices, and through developing
complementary approaches and coordinated or joint action.

7. By way of derogation from Article 34(2) of Regulation
(EC) No 1083/2006, the funding of measures under the social
inclusion priority referred to in paragraph 1(c)(i) of this Article
and within the scope of Regulation (EC) No 1080/2006 of the
European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the
European Regional Development Fund (1) may be raised to 15 %
of the priority axis concerned.

Article 4

Consistency and concentration of support

1. The Member States shall ensure that the actions
supported by the ESF are consistent with and contribute to
actions undertaken in pursuance of the European Employment
Strategy. In particular, they shall ensure that the strategy set
out in the national strategic reference framework and the
actions set out in the operational programmes promote the
objectives, priorities and targets of the strategy in each Member
State within the framework of the national reform programmes
and national action plans for social inclusion.
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The Member States shall also concentrate support, where the
ESF can contribute to policies, on the implementation of the
relevant employment recommendations made under
Article 128(4) of the Treaty and of the relevant employment-re-
lated objectives of the Community in the fields of social inclu-
sion, education, and training. Member States shall do so in a
stable programming environment.

2. Within operational programmes, resources shall be
directed towards the most important needs and focus on those
policy areas where ESF support can have a significant effect in
attaining the objectives of the programme. To maximise the
efficiency of ESF support, operational programmes shall, where
appropriate, take particular account of the regions and localities
facing the most serious problems, such as deprived urban and
outermost regions, declining rural and fisheries-dependent
areas, and areas particularly adversely affected by business relo-
cations.

3. Where appropriate, a concise section on the contribution
of the ESF to promoting the relevant labour market aspects of
social inclusion shall be included in Member States' national
reports under the open method of coordination on social
protection and social inclusion.

4. The indicators included in the operational programmes
co-financed by the ESF shall be strategic in nature and limited
in number and shall reflect those used in the implementation
of the European Employment Strategy and in the context of
the relevant Community objectives in the fields of social inclu-
sion and education and training.

5. Evaluations undertaken in relation to ESF action shall also
assess the contribution of the actions supported by the ESF to
the implementation of the European Employment Strategy and
to the Community objectives in the fields of social inclusion,
non-discrimination and equality between women and men, and
education and training in the Member State concerned.

Article 5

Good governance and partnership

1. The ESF shall promote good governance and partnership.
Its support shall be designed and implemented at the appro-
priate territorial level taking into account the national, regional
and local level according to the institutional arrangements
specific to each Member State.

2. The Member States shall ensure the involvement of the
social partners and adequate consultation and participation of
other stakeholders, at the appropriate territorial level, in the
preparation, implementation and monitoring of ESF support.

3. The managing authority of each operational programme
shall encourage adequate participation of the social partners in
actions funded under Article 3.

Under the Convergence objective, an appropriate amount of
ESF resources shall be allocated to capacity-building, which
shall include training, networking measures, strengthening the
social dialogue and activities jointly undertaken by the social
partners, in particular as regards adaptability of workers and
enterprises referred to in Article 3(1)(a).

4. The managing authority of each operational programme
shall encourage adequate participation and access by non-
governmental organisations to the funded activities, notably in
the domains of social inclusion, gender equality and equal
opportunities.

Article 6

Gender equality and equal opportunities

The Member States shall ensure that operational programmes
include a description of how gender equality and equal oppor-
tunities are promoted in the preparation, implementation,
monitoring and evaluation of operational programmes.
Member States shall promote a balanced participation of
women and men in the management and implementation of
operational programmes at local, regional and national level, as
appropriate.

Article 7

Innovation

In the framework of each operational programme, particular
attention shall be paid to the promotion and mainstreaming of
innovative activities. The managing authority shall choose the
themes for the funding of innovation in the context of partner-
ship and shall define the appropriate implementation arrange-
ments. It shall inform the monitoring committee referred to in
Article 63 of Regulation (EC) No 1083/2006 of the themes
chosen.

Article 8

Transnational and interregional actions

1. Where Member States support actions in favour of trans-
national and/or interregional actions as set out in Article 3(6)
of this Regulation as a specific priority axis within an opera-
tional programme, the contribution from the ESF may be
increased by 10 % at the priority axis level. This increased
contribution shall not be included in the calculation of the ceil-
ings set out in Article 53 of Regulation (EC) No 1083/2006.
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2. Member States shall, with the assistance of the Commis-
sion where appropriate, ensure that the ESF does not support
specific operations being concurrently supported through other
Community transnational programmes, in particular in the
field of education and training.

Article 9

Technical assistance

The Commission shall promote, in particular, exchanges of
experience, awareness-raising activities, seminars, networking
and peer reviews serving to identify and disseminate good prac-
tice and encourage mutual learning and transnational and inter-
regional cooperation with the aim of enhancing the policy
dimension and contribution of the ESF to the Community
objectives in relation to employment and social inclusion.

Article 10

Reports

The annual and final implementation reports referred to in
Article 67 of Regulation (EC) No 1083/2006 shall contain,
where appropriate, a synthesis of the implementation of:

(a) gender mainstreaming as well as of any gender-specific
action;

(b) action to increase participation of migrants in employment
and thereby strengthen their social integration;

(c) action to strengthen integration in employment and
thereby improve the social inclusion of minorities;

(d) action to strengthen integration in employment and social
inclusion of other disadvantaged groups, including people
with disabilities;

(e) innovative activities, including a presentation of the themes
and their results, dissemination and mainstreaming;

(f) transnational and/or interregional actions.

Article 11

Eligibility of expenditure

1. The ESF shall provide support towards eligible expendi-
ture which, notwithstanding Article 53(1)(b) of Regulation (EC)
No 1083/2006 may include any financial resources collectively
contributed by employers and workers. The assistance shall
take the form of non-reimbursable individual or global grants,
reimbursable grants, loan interest rebates, micro-credits, guar-
antee funds and the purchase of goods and services in compli-
ance with public procurement rules.

2. The following expenditure shall not be eligible for a
contribution from the ESF:

(a) recoverable value added tax;

(b) interest on debt;

(c) purchase of furniture, equipment, vehicles, infrastructure,
real estate and land.

3. The following costs shall be expenditure eligible for a
contribution from the ESF as defined in paragraph 1 provided
that they are incurred in accordance with national rules,
including accountancy rules, and under the specific conditions
provided for below:

(a) the allowances or salaries disbursed by a third party for the
benefit of the participants in an operation and certified to
the beneficiary;

(b) in the case of grants, indirect costs declared on a flat-rate
basis, up to 20 % of the direct costs of an operation;

(c) the depreciation costs of depreciable assets listed under
paragraph 2(c), allocated exclusively for the duration of an
operation, to the extent that public grants have not contrib-
uted towards the acquisition of those assets.

4. The eligibility rules set out in Article 7 of Regulation (EC)
No 1080/2006 shall apply to actions co-financed by the ESF
which fall within the scope of Article 3 of that Regulation.

Article 12

Transitional provisions

1. This Regulation shall not affect either the continuation or
modification, including the total or partial cancellation, of assis-
tance approved by the Commission on the basis of
Regulation (EC) No 1784/1999 or any other legislation
applying to that assistance on 31 December 2006, which shall
consequently apply thereafter to that assistance or the projects
concerned until their closure.

2. Applications made under Regulation (EC) No 1784/1999
shall remain valid.

Article 13

Repeal

1. Without prejudice to the provisions laid down in
Article 12 of this Regulation, Regulation (EC) No 1784/1999 is
hereby repealed with effect from 1 January 2007.
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2. References to the repealed Regulation shall be construed
as references to this Regulation.

Article 14

Review clause

The European Parliament and the Council shall review this
Regulation by 31 December 2013 in accordance with the
procedure laid down in Article 148 of the Treaty.

Article 15

Entry in force

This Regulation shall enter into force on the day following its
publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Strasbourg, 5 July 2006.

For the European Parliament

The President
J. BORRELL FONTELLES

For the Council

The President
P. LEHTOMÄKI
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II

(Acts whose publication is not obligatory)

COUNCIL

COUNCIL DECISION

of 6 October 2006

on Community strategic guidelines on cohesion

(2006/702/EC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European
Community,

Having regard to Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11
July 2006 laying down general provisions on the European
Regional Development Fund, the European Social Fund and
the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No
1260/1999 (1), and in particular the first subparagraph of
Article 25 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the assent of the European Parliament,

Having regard to the opinion of the European Economic and
Social Committee,

Having regard to the opinion of the Committee of the Regions,

Whereas:

(1) Pursuant to Article 158 of the Treaty, in order to
strengthen its economic and social cohesion, the
Community aims at reducing disparities between the
levels of development of the various regions and the

backwardness of the least favoured regions or islands,
including rural areas.

(2) Pursuant to Article 25 of Regulation (EC) No
1083/2006, strategic guidelines on economic, social
and territorial cohesion should be established to define
an indicative framework for the intervention of the
European Regional Development Fund, the European
Social Fund and the Cohesion Fund (hereinafter ‘the
Funds’), taking account of other relevant Community
policies, with a view to promoting the harmonious,
balanced and sustainable development of the
Community.

(3) Enlargement results in a substantial widening of regional
disparities in the Community, although some of the
poorest parts of the new Member States have some of
the highest growth rates. Enlargement therefore presents
an unprecedented opportunity for improved growth and
competitiveness in the Community as a whole which
should be reflected in these strategic guidelines.

(4) The 2005 Spring European Council confirmed that the
Community should mobilise all appropriate national and
Community resources — including the cohesion policy
— in pursuit of the objectives of the renewed Lisbon
agenda, which consists of integrated guidelines,
including the broad economic policy guidelines and the
employment guidelines adopted by the Council.

(5) In meeting the objectives set out in the Treaty, and in
particular that of fostering real economic convergence,
the actions supported with the limited resources
available to cohesion policy should be concentrated on
promoting sustainable growth, competitiveness and
employment having regard to the renewed Lisbon
agenda.
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(6) The purpose of these strategic guidelines should therefore
be to foster an increase in the strategic content of
cohesion policy with a view to strengthening synergies
with, and helping to deliver, the objectives of the
renewed Lisbon agenda.

(7) The Spring European Council of 2005 concluded that
greater ownership of the objectives of the new Lisbon
agenda on the ground was necessary, involving regional
and local actors and social partners, in particular, in areas
where greater proximity is essential, such as in inno-
vation, the knowledge economy and the new information
and communication technologies, employment, human
capital, entrepreneurship, support for small and
medium-sized enterprises (SMEs) and access to risk
capital financing. These strategic guidelines recognise
the importance of this involvement.

(8) These strategic guidelines should also recognise that the
successful implementation of cohesion policy depends on
macroeconomic stability and structural reforms at
national level together with a range of other conditions
which favour investment, including effective implemen-
tation of the internal market, administrative reforms,
good governance, a business-friendly climate, and the
availability of a highly skilled workforce.

(9) Member States have developed national reform
programmes to improve the conditions for growth and
employment taking account of the integrated guidelines.
These strategic guidelines should give priority, for all
Member States and regions, to those areas of investment
that help to deliver the national reform programmes
taking account of national and regional needs and
situations: investment in innovation, the knowledge
economy, the new information and communication tech-
nologies, employment, human capital, entrepreneurship,
support for SMEs or access to risk capital financing.

(10) The strategic guidelines should take account of the role
of cohesion policy in delivering other Community
policies consistent with the renewed Lisbon agenda.

(11) In the case of regions and Member States eligible for
support under the Convergence objective, the aim
should be to stimulate growth potential, so as to
achieve and maintain high growth rates, including
addressing the deficits in basic infrastructure networks
and strengthening institutional and administrative
capacity.

(12) The territorial dimension of cohesion policy is important
and all areas of the Community should have the possi-
bility to contribute to growth and jobs. Accordingly the
strategic guidelines should take account of investment
needs in both urban and rural areas in view of their
respective roles in regional development and in order
to promote balanced development, sustainable commu-
nities and social inclusion.

(13) The European territorial cooperation objective has an
important role to play in ensuring the balanced and
sustainable development of the territory of the
Community. The strategic guidelines should contribute
to the success of the European territorial objective
which depends on shared development strategies of the
territories concerned at national, regional, and local level
and on networking especially to ensure the transfer of
ideas to mainstream national and regional cohesion
programmes.

(14) With a view to promoting sustainable development, the
strategic guidelines should reflect the need to take envi-
ronmental protection and improvement into account in
preparing national strategies.

(15) Equality between men and women and the prevention of
discrimination on the basis of gender, race or ethnic
origin, religion or belief, disability, age or sexual orien-
tation are basic principles of cohesion policy and should
be incorporated into all levels of the strategic approach
to cohesion.

(16) Good governance is essential at all levels for the
successful implementation of cohesion policy. These
strategic guidelines should take account of the role of a
broadly drawn partnership in the elaboration and imple-
mentation of development strategies which is necessary
in order to ensure that complex cohesion strategies can
be managed successfully and of the need for quality and
efficiency in the public sector.

(17) These strategic guidelines represent a single indicative
framework which Member States and regions are
invited to use when developing national and regional
programmes, in particular with a view to assessing
their contribution to the Community's objectives in
terms of cohesion, growth and jobs. Taking account of
these strategic guidelines, each Member State should
prepare its national strategic reference framework and
the resulting operational programmes,
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HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The Community strategic guidelines on economic, social and
territorial cohesion (hereinafter ‘the strategic guidelines’) as set
out in the Annex are hereby adopted as an indicative
framework for the Member States for the preparation of the
national strategic reference frameworks and operational
programmes for the period 2007 to 2013.

Article 2

This Decision is addressed to the Member States.

Done at Luxembourg, 6 October 2006.

For the Council
The President
K. RAJAMÄKI
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ANNEX

Community strategic guidelines on economic, social and territorial cohesion, 2007-2013

1. INTRODUCTION: GUIDELINES FOR COHESION POLICY, 2007-2013

In accordance with the integrated guidelines for growth and jobs of the renewed Lisbon agenda, the programmes
supported by cohesion policy should seek to target resources on the following three priorities (1):

— improving the attractiveness of Member States, regions and cities by improving accessibility, ensuring adequate
quality and level of services, and preserving the environment,

— encouraging innovation, entrepreneurship and the growth of the knowledge economy by research and inno-
vation capacities, including new information and communication technologies, and

— creating more and better jobs by attracting more people into employment or entrepreneurial activity,
improving adaptability of workers and enterprises and increasing investment in human capital.

In taking on board the renewed Lisbon agenda in the new programmes, attention is drawn to the following
principles:

First, in line with the re-launch of the Lisbon agenda itself, cohesion policy should focus to a greater extent on
knowledge, research and innovation, and human capital. Accordingly, the overall financial effort in support of
these fields of action should be significantly increased, as required by the new earmarking provisions (2). In
addition, Member States and regions should be inspired by best practice where this has delivered visibly
positive results in terms of growth and jobs.

Second, Member States and regions should pursue the objective of sustainable development and boost synergies
between the economic, social and environmental dimensions. The renewed Lisbon strategy for Growth and Jobs
and the National Reform Programmes emphasise the role of environment in growth, competitiveness and
employment. Environmental protection needs to be taken into account in preparing programmes and projects
with a view to promoting sustainable development.

Third, Member States and regions should pursue the objective of equality between men and women at all stages of
the preparation and implementation of programmes and projects. This may be done through specific actions to
promote equality, as well as by taking careful account of how other projects and the management of the Funds
may affect men and women.

Fourth, Member States should take appropriate steps to prevent any discrimination on the basis of gender, race or
ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation during the various stages of implementing the
Funds. In particular, accessibility for disabled persons is one of the criteria to respect in defining operations
cofinanced by the Funds and to take into account during the various stages of implementation.

In the following sections, key aspects of each of these broad areas are examined with specific guidelines under each
heading. Not all of these more detailed guidelines will be relevant to all regions. The most appropriate mix of
investments ultimately depends on the analysis of the strengths and weaknesses of each Member State and region
and specific national and regional circumstances. The guidelines rather represent a single framework which
Member States and regions are invited to use when developing national, regional, and local programmes, in
particular with a view to assessing their contribution to the Community's objectives in terms of cohesion,
growth and jobs.
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1.1. Guideline: Making Europe and its regions more attractive places in which to invest and work

One of the preconditions for growth and jobs is to ensure that the necessary infrastructure (e.g. transport,
environment, energy) is available to businesses. A modern and secure infrastructure is an important factor in
the performance of many enterprises, affecting the economic and social attractiveness of regions and cities.
Infrastructure investment in regions that are lagging behind, especially in the new Member States, will
encourage growth and thus reinforce convergence with the rest of the Union as well as improving quality of
life. Resources should come not just from grants but also, where possible, from the private sector and from loans,
for example from the European Investment Bank (EIB). For the next period, programme authorities in the Member
States will have an opportunity to make greater use of EIB expertise to prepare suitable projects for European
funding under the JASPERS initiative.

1.1.1. Expand and improve transport infrastructures

The provision of efficient, flexible, safe and clean transport infrastructure may be regarded as a necessary precon-
dition for economic development as it boosts productivity and, thus, the development prospects of the regions
concerned by facilitating the movement of people and goods. Transport networks boost opportunities for trade,
while increasing efficiency. Furthermore, the development of Europe-wide transport infrastructures (notably the
relevant parts of the thirty priority projects for Trans-European Transport Networks, ‘TEN-T projects’), with a
particular focus on cross-border projects, is essential to achieving greater integration of national markets, especially
within the context of an expanded Union.

Infrastructure investment needs to be adapted to the specific needs and level of economic development of the
regions and countries concerned. These needs are generally highest in the Convergence regions and in countries
covered by the Cohesion Fund. Typically, infrastructure investments (as with other investments) show diminishing
rates of return above a certain level of funding. The economic returns on such investments are high when
infrastructure is scarce and basic networks have not been completed, but they are likely to decrease once a
certain level has been reached.

The level of regional economic development and the existence of large infrastructure endowments should thus be
taken into account. In the least developed regions and countries, international and interregional connections may
offer higher returns over the longer term in the form of increased business competitiveness and also facilitate
labour mobility. On the other hand, for regions with a dispersed, small-scale economic base and a settlement
pattern based on small towns, the construction of a regional transport infrastructure may be more appropriate. In
regions with inadequate road networks, funding should also be available to build economically vital road links. The
challenges of mobility and accessibility in urban areas should also be tackled, supporting integrated management
systems and clean transport solutions.

In order to maximise the benefits deriving from transport investments, assistance from the Funds should be based
on a number of principles.

First, objective criteria should be used to determine the level and nature of the infrastructure investment to be
undertaken. For instance, potential rates of return should be measured by the level of economic development and
the nature of economic activities of the regions concerned, the prevailing density and quality of infrastructures or
the degree of congestion. When determining the social rates of return, due account should also be taken of
environmental and social implications of prospective infrastructure projects.

Second, the principle of environmental sustainability should be respected to the greatest possible extent, in
accordance with the White Paper (1). Shifts to the more environmental friendly modes should be pursued.
However, the environmental and general performance of each mode of transport should be optimised, in particular
concerning the use of infrastructure within and across the different modes (2).

Third, particular attention should be paid in the Convergence regions and in countries covered by the Cohesion
Fund to modernising the railway system by carefully selecting the priority sections, ensuring their interoperability
within the framework of the European Rail Transport Management System (ERTMS).
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Fourth, investments in transport infrastructure should be accompanied by proper traffic management, with
particular attention to safety, in accordance with national and Community standards. National or regional stra-
tegies should take into account the need to achieve a balanced (and clean) modal split that serves both economic
and environmental needs. Strategies should include, for example, intelligent transport systems, multi-modal
platforms and, in particular, technology used for the ERTMS and for the Single European Sky ATM Research
Programme (SESAR — for a more uniform air traffic management system in Europe).

Based on the abovementioned principles, the guidelines for action are as follows:

— Member States and regions eligible for funding under the Convergence objective (1) or the Cohesion Fund,
should give appropriate priority to those of the 30 projects of European interest where they fall within
their territory. Within this group of projects, cross-border links merit special attention. Other TEN-T
projects, and strategic transport links, should be supported where this presents a strong case in terms
of their contribution to growth and competitiveness.

— Complementary investment in secondary connections will also be important in the context of an inte-
grated regional transport and communications strategy covering urban and rural areas, in order to ensure
that the regions benefit from the opportunities created by the major networks.

— Support for rail infrastructure should seek to ensure greater access. Track fees should facilitate access for
independent operators. They should also enhance the creation of an EU-wide interoperable network.
Compliance and applications of the interoperability and the fitting of ERTMS on board and on track
should be part of all projects financed where appropriate.

— Promoting environmentally sustainable transport networks, particularly in urban areas. This includes public
transport facilities (including park-and-ride infrastructures), mobility plans, ring roads, increasing safety at
road junctions and soft traffic (cycle lanes, pedestrian tracks). It also includes actions providing for
accessibility to common public transport services for certain target groups (the elderly, disabled
persons) and providing distribution networks for alternative vehicle fuels. Inland navigation routes can
also contribute to the sustainability of networks.

— In order to guarantee the optimum efficiency of transport infrastructures for promoting regional devel-
opment, attention should be paid to improving the connectivity of landlocked, insular or outermost
territories to the TEN-T projects. In this respect, the development of secondary links, with a focus on
inter-modality and sustainable transport, will help. In particular, harbours and airports should be connected
to their hinterland.

— More attention should be paid to developing the ‘motorways of the sea’ and to short-sea shipping as a
viable alternative to long-distance road and rail transport.

Where Member States receive support at the same time from both the Cohesion Fund and the Structural Funds, a
distinction should be made in the programmes between the types of actions funded by each of the Funds, with the
Cohesion Fund playing the key role in support of Trans-European transport networks.

In turn, the Structural Funds should generally focus on the development of infrastructure linked to measures to
stimulate economic growth (such as tourism development and improvements to increase the attractiveness of
industrial sites). With regard to road infrastructure, investments shall also fit the overall goal of road safety.

Co-financing from the Funds should complement grants from the budget for Trans-European Networks while
avoiding duplication in terms of Community assistance. Member States can make use of the coordinators as a
means of shortening the time that elapses between designation of the planning of the network and the physical
construction. Member States individually will need to determine in advance the instrument most suited to the
planned projects. Cohesion policy funding can be combined with the loan guarantee part of the TEN-T
instruments.
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1.1.2. Strengthen the synergies between environmental protection and growth

Environmental investments can contribute to the economy in three ways: they can ensure the long-term sustain-
ability of economic growth, they decrease external environmental costs to the economy (e.g. health costs, clean-up
costs or damage recovery) and they stimulate innovation and job creation. Future cohesion programmes should
seek to strengthen potential synergies between environmental protection and growth. The provision of environ-
mental services such as clean water supplies, waste and waste-water treatment infrastructures, management of
natural resources, the decontamination of land to prepare it for new economic activities, and protection against
certain environmental risks (e.g. desertification, droughts, fires and floods), should all have high priority in this
context.

In order to maximise economic benefits and minimise costs, priority should be given to tackling environmental
pollution at its sources. In the waste management sector, this implies focusing on waste prevention, recycling and
biodegradation of waste which are cost-effective and help to create jobs.

Development strategies should be based on a prior evaluation of needs and specific issues faced by regions, where
possible using appropriate indicators. Efforts should be made to promote the internalisation of external environ-
mental costs, with support for the setting up and development of market-based instruments (see, for example,
instruments proposed in the Environmental Technologies Action Plan). Attention is drawn in this context to the
initiative Global Monitoring for Environment and Security, which from 2008 will provide Europe-wide, up-to-date
information on land-cover/land-use and ocean properties as well as incident maps in case of disasters and
accidents.

Accordingly, the recommended guidelines for action are the following:

— Addressing the significant needs for investment in infrastructure, particularly in the Convergence regions
and especially in the new Member States, to comply with environmental legislation in the fields of water,
waste, air, nature and species protection and bio-diversity.

— Ensuring that attractive conditions exist for businesses and their highly skilled staff. This can be ensured by
promoting land-use planning which reduces urban sprawl, and by rehabilitating the physical environment,
including the development of natural and cultural assets. Investments in this area should be clearly linked
to the development of innovative and job-creating businesses on the sites concerned.

— Promoting, in addition to the investments in sustainable energy and transport covered elsewhere,
investments that contribute to the EU-Kyoto commitments.

— Undertaking risk prevention measures through improved management of natural resources, more targeted
research and better use of ICTs, and more innovative public management policies including, for example,
preventive monitoring.

Where Member States receive support from both the Cohesion Fund and the Structural Funds, a clear distinction
should be made in the programmes between the types of actions funded by each of the Funds, respectively.

1.1.3. Address Europe's intensive use of traditional energy sources

A related priority is the need to reduce traditional energy dependency through improvements in energy efficiency
and renewable energies. Investments in these fields contribute to the security of energy supply for long-term
growth, while acting as a source of innovation and providing opportunities for exports, and are cost effective
especially if energy prices remain high.
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Investment in traditional sources of energy is also needed, so as to ensure security of supply. In particular, the
Funds should concentrate — where there is evidence of market failure and where it does not go against the
liberalisation of the market — on the completion of interconnections, with special emphasis on the Trans-
European networks, the improvement of electricity grids and the completion and improvement of gas transmission
and distribution networks including, where appropriate, in insular and outermost regions.

Guidelines for action under this heading are the following:

— Supporting projects to improve energy efficiency, for example in buildings, and dissemination of low
energy intensity development models.

— Supporting the development and use of renewable and alternative technologies (such as wind, solar,
biomass), including for heating and cooling, which can give the EU a leading edge and thus strengthen
its competitive position. Such investments also contribute to the Lisbon objective of ensuring that, by
2010, 21 % of electricity is generated from renewable sources.

— Concentrating investment in traditional energy sources to develop the networks where there is evidence of
market failure. These investments mostly concern the Convergence regions.

1.2. Guideline: Improving knowledge and innovation for growth

The Community's aims of growth and job creation will require a structural shift in the economy towards
knowledge-based activities. This calls for action on a number of fronts: to address low levels of Research and
Technological Development (RTD), especially in the private sector; to promote innovation through new or
improved products, processes and services which can withstand international competition; to increase regional
and local capacities to generate and absorb new technologies (ICTs in particular); and to provide more support for
risk-taking.

RTD expenditure as a percentage of GDP has been increasing, but only marginally and, at 1,9 % of GDP, remains
well short of the Lisbon target of 3 % (1). While the shortfall in business investment in RTD remains significant,
there are signs that public investment in this field is also coming under pressure. The RTD and innovation gap
within and between countries, particularly in relation to business expenditure on RTD, is much bigger than the
income gap. While a combination of national and Community initiatives has been undertaken, more action is
needed to match business needs with RTD supply from public and private RTD institutions. Europe's innovation
gap with other leading economies is widening. Also within Europe, the innovation gap persists, as the Union too
often fails to transform knowledge and technological development into commercial products and processes.
Cohesion policy can help to address the main problems behind Europe's underperformance in innovation,
including ineffective innovation systems, insufficient entrepreneurial dynamism or slow business adoption of ICT.

In this context, it is necessary to enhance national and regional RTD capacities, to support investment in ICT
infrastructure, and to disseminate technology and knowledge through appropriate technology transfer and
knowledge exchange mechanisms. Awareness-raising to promote a better use of existing RTD potential could
be encouraged through regional ‘foresight’ and other regional strategic planning methods, involving regular and
systematic dialogue with key stakeholders. It is also important to enhance the RTD absorption capacity of firms,
particularly SMEs, through actions to develop skills and competencies; to encourage the creation and exploitation
of a larger pool of high-quality research talent in Europe; to increase private and public investment in RTD and
innovation; and to encourage RTD partnerships across the different regions of the Union. European Technology
Platforms, for example, offer the potential to better tailor research programmes to business needs; cohesion policy
can play an important role in supporting implementation of their Strategic Research Agendas across the Union
including in less developed regions.
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While direct grants remain important, notably in Convergence regions, there is a need to focus on the provision of
collective business and technology services to groups of firms, in order to help them improve their innovative
activity. Direct grants to individual firms should be targeted at improving the RTD and innovation capacity of the
firm, rather than at a temporary reduction of its production costs generating high deadweight effects. This is
particularly important in traditional sectors, particularly those exposed to global competition, which need addi-
tional efforts in order to remain competitive, as well as in SMEs which often represent the highest source of
employment at the regional level. Most importantly, these policies need to be adapted to the particular conditions
of each region, and in particular to the needs of SMEs. National, regional, and local strategies should be based on a
comprehensive analysis of RTD investment opportunities.

Knowledge and innovation are at the centre of the Community's efforts to promote faster growth and more jobs.
Two related framework programmes are proposed at Community level: the Seventh Framework programme for
RTD and the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). Synergy between cohesion policy and
these instruments is vital so that research and cohesion policies reinforce each other at regional level with national
and regional development strategies showing how this will be achieved. Cohesion policy can help all regions to
build up research and innovation capacity, thus contributing to the effective participation of those regions in the
European Research Area and research and innovation activities of the Community in general. In particular, it has
two important roles to play. The first is in helping regions to implement regional innovation strategies and action
plans which potentially can have a significant impact on competitiveness, both at regional level and in the Union
as a whole; the second is in contributing to raising the research and innovation capacity in the region up to a level
where it can participate in transnational projects for research.

Regional strategies should thus concentrate on investing in RTD, innovation, human capital and entrepreneurship;
ensuring that these investments respond to the economic development needs of the region and that the capacity
exists to transform research into marketable product, process and service innovation; enhancing technology
transfer and knowledge exchange; promoting the development, dissemination and uptake of ICTs within firms,
and ensuring that enterprises willing to invest in high added value goods and services have access to finance. Such
strategies should make specific provision for experimentation, with a view to increasing the capacity of policy
interventions and intermediary organisations to stimulate regional and local actors, in particular SMEs, to innovate.

1.2.1. Increase and better target investment in RTD

The competitiveness of European enterprises crucially depends on their ability to bring new knowledge to the
market as quickly as possible. Public support for RTD is justified because market failures exist and can also be
justified by the public character of certain RTD investments. In addition, issues of ownership of research results
and the need to achieve critical mass in certain research sectors provide justification for government support for
RTD.

The specific nature of RTD should be considered when implementing regional policy. In particular, RTD requires
close interaction between the players to encourage the formation of poles of excellence which are needed to reach
critical mass. Geographical proximity through the existence of clusters of SMEs and innovation poles around public
research institutions, for instance, can play a key role. As a result, RTD activities necessarily have to be spatially
concentrated while the absorptive capacity of low RTD-intensive areas is fostered.

RTD in the less developed Member States and regions should be developed around existing poles of excellence and
avoid the excessive spatial dispersion of resources. Here also, European Technology Platforms can help focus
investments on priority areas for research. Investments should also complement European priorities set out in
the Seventh Framework Programme and support the objectives of the renewed Lisbon agenda. Priority should be
given to the development of new and marketable products, services and skills.

Actions in RTD should be aligned with Community RTD policy and the needs of regions in question. In terms of
method, these need to be based on a sound analytical approach, such as foresight; as well as use of indicators, such
as patents; human resources in RTD; location of private and public research institutions; and on the existence of
clusters of innovative businesses.
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The guidelines for action in the field of RTD can be identified as follows:

— Strengthening cooperation among businesses and between businesses and public research/tertiary
education institutions, for example, by supporting the creation of regional and trans-regional clusters of
excellence.

— Supporting RTD activities in SMEs and technology transfer (enabling SMEs to access RTD services in
publicly funded research institutions).

— Support for regional cross-border and transnational initiatives aimed at strengthening research colla-
boration and capacity building in priority areas of Community research policy.

— Strengthening R&D capacity building, including ICT, research infrastructure and human capital in areas
with significant growth potential.

Programmes — particularly for regions eligible under the Convergence objective — can contribute to developing
RTD infrastructure (including regional high-speed data networks between and within research establishments),
education infrastructure, equipment and instrumentation in both publicly funded research institutions and busi-
nesses, provided that these investments are directly linked to regional economic development objectives. This may
include research infrastructure for which the feasibility studies have been financed from earlier Framework
Programmes. Support for Seventh Framework Programme priorities should seek to develop the full potential of
emerging and existing centres of excellence and to step up investment in human capital, particularly by training
researchers at national level and by creating conditions to attract researchers trained abroad.

1.2.2. Facilitate innovation and promote entrepreneurship

Innovation is the result of complex and interactive processes, including the ability of enterprises to connect to
complementary knowledge from other market players, organisations and institutions.

Investments in innovation represent an overarching priority for cohesion policy under both the Convergence and
Regional competitiveness and employment programmes. Their co-financing should be a major priority in the
regions covered under the latter, where limited financial resources need to be concentrated so as to reach critical
mass and generate a leverage effect.

The main objective should be to foster a business climate which promotes the production, dissemination and use
of new knowledge by firms. In order to create efficient regional innovation systems, economic, social and political
actors need to be brought into contact with the leading edge of technology and business practice in the world,
beyond the national or local levels. In this respect, cooperation should also be sought with the Innovation Relay
centres and the Euro-Info-Centres which are financed under the CIP, especially in the field of trans-national
technology and diffusion of information.

Start-up companies, particularly those linked to RTD, need to be supported with the aim of developing part-
nerships with research institutions based on a longer-term vision and clear market orientation. Cohesion policy
should seek to compensate for market failure that hampers innovation and entrepreneurship. Actions should seek
to build on existing poles of activity in order to exploit regional potential for RTD and to foster networking and
technological cooperation within and between regions.

Public authorities should ensure that research institutions, the private sector and the public sector exploit to the full
the potential synergies between them.

In terms of method, economic development strategies would be improved by the collection of data on existing
innovative activities in the regions concerned, for example, on private patenting or on the nature, scope and
development potential of existing clusters of innovative activities, including those which involve both private and
public research institutions. The Community Innovation Surveys and the European Innovation Scoreboard are also
helpful in this regard.
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The guidelines for action under this heading are the following:

— Making regional RTD innovation and education supply more efficient and accessible to firms, in particular
SMEs, for example by establishing poles of excellence, bringing together high technology SMEs around
research and technological institutions, or by developing and creating regional clusters around large
companies.

— Providing business support services to enable enterprises, and in particular SMEs, to increase competi-
tiveness and to internationalise, in particular by seizing the opportunities created by the internal market.
Business services should prioritise the exploitation of synergies (for example, technology transfer, science
parks, ICT communication centres, incubators and related services, cooperation with clusters) and give
more traditional support in the areas of management, marketing, technical support, recruitment, and other
professional and commercial services.

— Ensuring full exploitation of European strengths in the area of eco-innovations. Eco-innovations should be
promoted, together with the improvement of SME practices through the introduction of environmental
management systems. By investing in this area now, EU businesses will be in a strong position in the near
future when other regions appreciate the need for such technologies. This is an area with a clear link to the
Competitiveness and Innovation Framework Programme.

— Promoting entrepreneurship and facilitating the creation and development of new firms. Emphasis should
also be placed on promoting spin-out and spin-off companies from research institutions or firms using a
variety of techniques (for example, awareness raising; prototyping; tutoring and the provision of
managerial and technological support to potential entrepreneurs).

It is important to ensure that companies, including SMEs, can make commercial use of research results.

Business services should preferably be delivered by the private sector or by mixed public-private organisations. The
services should be top-class, readily available, easy to access and responsive to the needs of SMEs. The quality of
the services should be defined and monitored and there should be coherence between service providers, e.g. by
establishing public-private partnerships and one-stop shops.

Administrative procedures are often too complex. Information and initial support should be available from a
network of one-stop shops, which could provide the interface between the public sector and the grant applicant;
this should include the various actions cofinanced by cohesion policy. These providers should have competence for
the full range of State aids — independently of national or regional responsibilities — and targets for the efficiency
of their operation which are monitored regularly.

Whenever the circumstances are appropriate, tailored support should be made available to specific categories of
business (e.g. start-ups or recently transferred companies) or entrepreneurs (e.g. young people, women, older
workers or those from ethnic minority communities). Entrepreneurship education should also be encouraged in
schools.

1.2.3. Promote the information society for all

The dissemination of ICT across the Union's economy represents a major lever for improving both productivity
levels and the competitiveness of regions. The dissemination of ICT also encourages the re-organisation of
production methods and the emergence of new business and private services. The efficient and effective
delivery of public services — in particular e-government and e-health — has a significant potential for
economic growth and for enabling new services. Technology dissemination can contribute to regional development
by favouring the creation and growth of poles of excellence in ICT activities and developing connectivity and
networking among enterprises and SMEs in particular. Measures should encourage the development of products
and services with a view to facilitating and stimulating private investment in ICT while guaranteeing competition in
the ICT sector.
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Policy measures should therefore focus on connectivity. This includes improving innovation support services for
SMEs with the particular objective of boosting technology transfer between research institutions and enterprises. It
also requires the development of the skills needed in the knowledge economy and to develop content through the
delivery of applications and services (such as e-government, e-business, e-learning and e-health), which provide
interesting alternatives to other, often more costly, service delivery models. This is particularly relevant for remote
and sparsely populated areas, as well as for the outermost regions, islands or areas with natural handicaps. Clearly
the use and development of products and content-based services can work only if the appropriate infrastructure is
available and capable of supporting broadband services. It is therefore important that an appropriate broadband
communication infrastructure be available across the Union at an accessible cost.

As a general rule, investment in ICT infrastructure should take into account rapid technological development,
respect for the principles of technological neutrality and open access. Compliance with competition rules and with
the implementation of the regulatory framework for electronic communications is essential.

Actions need to be based on context indicators related to the existing economic structure (including industrial
specialisation; level of economic development; quality of connectivity to ICTs and potential synergies between
regional poles of economic activity). The identification of regional needs should take into account existing
Community initiatives in favour of ICTs, in particular the i2010 — a European Information Society for growth
and employment (1).

Given that ICTs cut across all sectors of economy and society, it is imperative that Member States and regions
develop compatible information society strategies which ensure coherence and integration among sectors, by
balancing supply and demand measures on the basis of local requirements, stakeholders' participation, and
strong public political support.

The guidelines for action are as follow:

— Ensuring uptake of ICTs by firms and households and promoting development through balanced support
for the supply and demand of ICT products and both public and private services, as well as through
increased investment in human capital. These actions should increase productivity, promote an open and
competitive digital economy and an inclusive society (for example, improving accessibility for disabled and
elderly people), and thus boost growth and jobs.

— Ensuring availability of ICT infrastructure and related services where the market fails to provide it at an
affordable cost and to an adequate level to support the required services, especially in remote and rural
areas and in new Member States.

1.2.4. Improve access to finance

Another key ingredient for the promotion of knowledge and innovation is to facilitate access to finance. For the
purpose of fostering growth and job creation, it must be sufficiently rewarding for entrepreneurs and enterprises to
invest in the development and production of goods and services rather than to focus efforts, for example, on rent-
seeking activities.

Access to finance in this context is often difficult, thus creating an obstacle to growth and job-creation. Improving
access to capital both for RTD activities and for start-ups is important. Risk capital markets related to innovation
activities need to be developed in conjunction with a better regulatory environment that makes entrepreneurship
easier.

These programmes could be undertaken in close cooperation with the European Investment Fund (EIF) under the
JEREMIE initiative in order to develop financial resources in areas where entrepreneurship is hampered by market
failures owing to the high risks associated with RTD activities. Due account must also be taken of the impact of
government support for business creation, in order to avoid the crowding-out of private investment and measures
that are damaging to competition. Coordination between funds should also be enhanced.
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Private equity and venture capital and rotating funds for innovative start-ups should play the essential role as an
engine for entrepreneurship, innovation and job creation; public sector institutions are not always best suited to
risk-taking. The priority should be to create or expand specialised providers of risk capital and bank guarantees,
where there is market failure. Typically, they will be more effective if they provide an integrated package of
support, starting with training before the business start-up or expansion.

Based on these principles, the guidelines for action are:

— Supporting non-grant instruments such as loans, secured debt financing for subordinate debt, convertible
instruments (mezzanine debt) and risk capital (e.g. seed capital and venture capital). Grants should be used
to build and maintain infrastructures that facilitate access to finance (e.g. technology transfer offices,
incubators, ‘business angels’ networks, investment readiness programmes). Guarantee and mutual
guarantee mechanisms could also be supported to facilitate access to micro-credit by SMEs. The EIB
and the EIF could provide valuable input in this regard.

— Developing an integrated approach that simultaneously supports innovation, its transfer into new
commercial activity and the availability of risk capital.

— Outreaching to certain specific groups, for example, young or female entrepreneurs or disadvantaged
groups.

It is particularly important to work closely with the EIF in view of the expertise it has developed over a number of
years, in order to give SMEs the required support, while developing the European risk capital market at the same
time. This could involve participation in the JEREMIE initiative.

1.3. Guideline: More and better jobs

In relaunching the Lisbon strategy, the European Council endorsed a single set of Guidelines bringing together the
Broad Economic Policy Guidelines (1) and the Guidelines of the European Employment Strategy, thereby integrating
macro-economic, micro-economic and employment policies for growth and jobs. In accordance with the Fund
regulations (2), in the sphere of employment and human resources the priorities of the Community strategic
guidelines on cohesion are those of the European Employment Strategy (3) supplemented by the EU Employment
Recommendations which provide country-specific priorities.

The drive for full employment and higher productivity depends on a wide variety of actions, including those
already discussed above. Investment in infrastructure, business development and research improve job opportu-
nities, both in the short run as a result of first round effects and in the longer run as a result of their positive effect
on productivity and competitiveness. To maximise employment and create high quality permanent jobs from these
investments, human capital should be further developed and enhanced.

In terms of human capital development, the Employment Guidelines highlight three priorities for action for
Member States' policies:

— attract and retain more people in employment and modernise social protection systems,

— improve adaptability of workers and enterprises and the flexibility of the labour markets,

— increase investment in human capital through better education and skills.

In addition to these priorities, appropriate attention should be given to investments to improve efficiency in public
administration, as well as to education, social, health and cultural infrastructures.
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Cohesion policy should focus on addressing the specific challenges of the European Employment Strategy in each
Member State, by supporting actions under the convergence and the regional competitiveness and employment
objectives, taking into account the scope of activities defined in the legislative framework. The range of eligible
actions and financial resources is greater for the former objective. For the latter, Community resources will need to
be much more focused to achieve a significant impact.

Employment and human resource development programmes should take into account the country specific chal-
lenges and priorities as highlighted in Employment Recommendations and in National Reform Programmes. The
programmes, whether managed at national or regional level, should effectively address territorial disparities and be
adapted to needs in different areas.

Finally, one of the most visible aspects of European value added in the 2000-2006 period of the Structural Funds
was the support to Member States and regions to exchange experiences, and build up networks, thus promoting
innovation. In this context, the experience gained through the EQUAL Community initiative should be capitalised
through the mainstreaming of the principles upon which it was built — innovation; transnationality; partnership;
gender mainstreaming.

1.3.1. Attract and retain more people in employment and modernise social protection systems

Widening the base of economic activity, raising employment levels and reducing unemployment are vital to sustain
economic growth, promote socially inclusive societies and combat poverty. Increasing participation in employment
is all the more necessary because of the expected decline in the working age population. In the framework of the
Employment Guidelines, Guidelines for action under this heading are the following:

— Implement employment policies aimed at achieving full employment, improving quality and productivity
at work, and strengthening social and territorial cohesion.

— Promote a life-cycle approach to work.

— Ensure inclusive labour markets, enhance work attractiveness, and make work pay for job-seekers,
including disadvantaged people, and the inactive.

— Improve matching of labour market needs.

Actions should be based on prior identification of needs by, for instance, using relevant national and/or regional
indicators such as unemployment and participation rates, long-term unemployment rates, population at risk of
poverty rates and level of income. Attention should be paid to the local level, where acute disparities may fail to be
picked up by regional level statistics.

The presence of efficient and effective labour market institutions, notably employment services that can respond to
the challenges of rapid economic and social restructuring and demographic ageing, is essential in order to support
service delivery to job seekers, the unemployed and disadvantaged people and could be supported by the Structural
Funds. These institutions have a pivotal role to play in implementing active labour market policies and providing
services on a personalised basis with a view to promoting occupational and geographical mobility and matching
labour supply and demand, including at local level. They should help to anticipate shortages and bottlenecks in the
labour market and occupational and skills requirements. Positive management of economic migration would also
be assisted as a result. Easy access to, and transparency of, the services on offer are crucial. The EURES network is
central to increasing occupational and geographic mobility, both at European level and nationally (1).

An important priority should be to strengthen active and preventive labour market measures to overcome
obstacles to entering, or remaining in, the labour market and to promote mobility for job seekers, the unemployed
and inactive, older workers as well as those at risk of becoming unemployed, with particular attention to low-
skilled workers. Action should focus on the provision of personalised services, including job search assistance, job
placement and training to adjust the skills of job-seekers and employees to the needs of local labour markets. The
potential for self-employment and business creation, ICT skills and digital literacy should be fully taken into
account. Special attention should be paid to:
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— implementing the European Youth Pact, by facilitating access to employment for young people, by easing the
transition from education to work, including through career guidance, assistance in completing education,
access to appropriate training and apprenticeships,

— implementing the European Pact for gender equality by mainstreaming and by specific actions to increase
women's participation in employment, to reduce occupational segregation and address gender pay gaps and
gender stereotyping and to promote more family-friendly working environments, and the reconciliation of
professional and private life. Facilitating access to childcare and care services for dependent persons is crucial,
alongside gender mainstreaming in policies and measures, awareness raising and dialogue among stakeholders,

— specific action to strengthen access of migrants to the labour market and facilitate their social integration,
through training and validation of competences acquired abroad, personalised guidance, language training,
appropriate support for entrepreneurship and raising awareness among employers and migrant workers of their
rights and obligations, and strengthening the enforcement of anti-discrimination rules.

Another important priority should be to ensure inclusive labour markets for people at a disadvantage or at risk of
social exclusion, such as early school-leavers, the long-term unemployed, minorities and people with disabilities.
This calls for an even broader range of support to build pathways to integration and combat discrimination. The
aim should be to:

— improve their employability by enhancing participation in vocational education and training, rehabilitation and
appropriate incentives and working arrangements, as well as the necessary social support and care services,
including through the development of the social economy,

— combat discrimination and promote the acceptance of diversity in the workplace through diversity training and
awareness-raising campaigns, in which local communities and enterprises would be fully involved.

1.3.2. Improve adaptability of workers and enterprises and the flexibility of the labour market

In the light of increasing pressures from globalisation, including sudden and unexpected trade shocks, and the
continual introduction of new technologies, Europe must increase its capacity to anticipate, trigger and absorb
economic and social change. In the framework of the Employment Guidelines, Guidelines for action under this
heading are the following:

— Promote flexibility combined with employment security, and reduce labour market segmentation, having
due regard to the role of the social partners.

— Ensure employment-friendly labour cost developments and wage-setting mechanisms.

The main focus should be on actions to promote investment in human resources by enterprises, especially SMEs,
and workers through the provision of lifelong learning strategies and systems which equips employees, in
particular low-skilled and older workers, with the necessary skills to adapt to the knowledge economy and to
prolong their working life. Attention should be given in particular to:

— the development of lifelong learning strategies and systems including mechanisms such as regional and sector
funds, with the aim of increasing investment by enterprises and participation of workers in training,

— implementation of such strategies by contributing to the funding of schemes and training activities. Priority
should be given to entrepreneurship and SMEs, including facilitating their access to external sources of
competence, financial engineering, such as the JEREMIE instrument and training solutions — with emphasis
being placed on ICT and management skills. Particular attention should be paid to increasing the participation
of the low-skilled and older workers in training and re-training.
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Better anticipation and positive management of economic restructuring, especially as a result of changes linked to
the opening-up of trade, are particularly important. Consideration should be given to creating monitoring systems
involving the social partners, enterprises and local communities, to scrutinising socio-economic changes at
national, regional and local level, and assessing future economic and labour market trends. Support for the
programmes aimed at modernisation of labour markets and anticipation of gradual changes throughout the
Union particularly in sectors such as agriculture, textiles, automobiles and mining, needs to be put in place,
alongside active measures to reinforce the economic well-being of regions. There is also a role for specific
employment, training and support services for workers in the context of company and sector restructuring,
such as rapid response schemes in the case of collective lay-offs.

Attention should also be given to developing and disseminating knowledge on innovative and adaptable forms of
work organisation to take advantage of new technologies — including teleworking, improving health and safety at
work (e.g. industrial safety), increasing productivity and promoting better reconciliation of work and family life.
This may also include raising awareness of corporate social responsibility, developing consciousness as regards
employment rights, initiatives for respecting the labour code, reducing the grey economy and ways to transform
undeclared work into regular employment.

Social partners have an important role to play in setting up mechanisms that ensure the flexibility of the labour
market. Therefore Member States should encourage the participation of social partners in activities under this
priority. Further, under the Convergence objective, an appropriate amount of the European Social Fund (ESF)
resources shall be allocated to capacity-building, which shall include training, networking measures, strengthening
the social dialogue and activities jointly undertaken by the social partners.

1.3.3. Increase investment in human capital through better education and skills

Europe needs to invest more in human capital. Too many people do not enter, or remain in, the labour market,
because of lack of skills including in basic literacy and numeracy, or due to skills mismatches. To enhance access
to employment for all ages and to raise productivity levels and quality at work, there is a need to step up
investment in human capital and to develop and implement effective national lifelong learning strategies for
the benefit of individuals, enterprises, the economy and society. In the framework of the Employment Guidelines,
Guidelines for action under this heading are the following:

— Expand and improve investment in human capital.

— Adapt education and training systems in response to new competence requirements.

Reforms in labour market training to attract more people into employment and increase adaptability of workers
and enterprises need to be coupled with reforms in education and training systems. In previous programming
periods, the Structural Funds have invested substantially in education and training systems. In the next
programming period, the investment in human capital should be reinforced by focusing on the Lisbon objectives
in line with the integrated guidelines for growth and employment. The following general priorities should be
addressed:

— expanding and improving investment in human capital including the development of appropriate incentives
and cost-sharing mechanisms for enterprises, public authorities and individuals,

— supporting coherent and comprehensive lifelong learning strategies, with particular attention given to
addressing the skill needs of the knowledge economy, including support to cooperation and the establishment
of partnerships between Member States, regions and cities in terms of education and training to facilitate the
exchange of experience and good practice, including innovative projects. Particular attention should be given to
addressing the needs of disadvantaged groups,

— supporting the design and introduction of reforms in education and training systems using, where relevant,
common European references and principles, in particular to raise the labour-market relevance of education
and training,
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— strengthening the links between universities, research and technological centres and enterprises, in particular
through networking activities and joint actions.

Under the Convergence objective, many Member States and regions are faced with very significant education and
training challenges. Financial resources should be used for the implementation of reforms, which should address
the following specific priorities:

— ensuring an adequate supply of attractive, accessible and high quality education and training provision at all
levels, including the improvement of staff competences and qualification, promoting flexible learning pathways
and new options starting as early as the school and preschool stage, actions to achieve a significant decline in
early school-leaving and higher completion rates of upper secondary education and improved access to pre-
school and school education,

— supporting the modernisation of tertiary education and the development of human potential in research and
innovation, through post-graduate studies, further training of researchers, and attracting more young people
into scientific and technical studies,

— promoting the quality and attractiveness of vocational education and training, including apprenticeships and
entrepreneurship education,

— ensuring, where appropriate, greater mobility at regional, national or transnational level, and promoting
frameworks and systems to support the transparency and recognition of qualifications and the validation of
non-formal and informal learning,

— investment in education and training infrastructure including ICTs, where such investments are necessary for
the implementation of reform and/or where they can significantly contribute to increasing the quality and
effectiveness of the education and training system.

1.3.4. Administrative Capacity

In previous programming periods, the Funds have, through technical assistance, reinforced the management
capacity of Member States and managing authorities in implementing the regulations. This will also apply for
the period 2007-2013.

Above and beyond the management of the Funds, effective administrative capacity of public administrations and
public services, i.e. smart administration, is a fundamental requirement for economic growth and jobs. Thus, in line
with the revised Lisbon Strategy which calls for better legislation, policy design and delivery to create the
conditions for economic growth and job creation, the Funds will support investment in the human capital and
related ICT facilities of administrative and public services at all territorial levels.

For Cohesion countries and regions under the Convergence objective, increasing productivity and quality at work
in the public sector — especially in the economic, employment, social, educational, health, environmental and
judicial areas — is essential to pursue and accelerate reforms, to raise productivity and growth in the wider
economy and to promote social and territorial cohesion and sustainable development. The Structural Funds can
play an important role in supporting effective policy design and implementation, which involves all relevant
stakeholders, in a broad range of fields.

Therefore, Cohesion countries and regions falling under the Convergence Objective are called upon to build up
public administrations and public services at national, regional and local level. Actions in this field should take into
account the specific situation of each Member State. Thus, in line with the principle of concentration, Member
States are invited to conduct a comprehensive analysis to identify the policy areas requiring the most support for
administrative capacity. Investment should concentrate on those policy areas where there are the greatest obstacles
to socio-economic development and on the key elements of administrative reforms.
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Member States should ensure that the need to increase efficiency and transparency in public administrations and to
modernise public services is adequately addressed. Guidelines for action under this heading are the following:

— Support good policy and programme design, monitoring, evaluation and impact assessment, through
studies, statistics, expertise, and foresight, support for interdepartmental coordination and dialogue
between relevant public and private bodies;

— Enhance capacity building in the delivery of policies and programmes, including with regard to the crime
proofing and enforcement of legislation, especially through mapping of training needs, career development
review, evaluation, social audit procedures, implementation of open government principles, managerial and
staff training and specific support to key services, inspectorates and socio-economic actors.

1.3.5. Help maintain a healthy labour force

In the light of the EU's demographic structure, ageing population and a likely decline in the labour force in years
to come, it is essential that the Union take steps to increase the number of healthy years of work for members of
its workforce. Investment in health promotion and disease prevention will help to maintain active participation in
society for as many workers as possible, thus maintaining their economic contribution and reducing dependency
levels. This has a direct effect on productivity and competitiveness, as well as having important positive spin-offs
for quality of life in general.

There are major differences in health status and access to health care between European regions. It is therefore
important for cohesion policy to contribute to health care facilities, thereby helping to increase the number of
healthy years of work in particular in the less prosperous Member States and regions. Community-based health
improvement and preventive action have an important role to play in reducing health inequalities. Good health
care translates into greater participation in the labour market, longer working life, higher productivity and lower
healthcare and social costs.

It is important for cohesion policy, especially in regions lagging behind, to contribute to the improvement of long-
term care facilities and invest in the improvement of health infrastructure, in particular when their absence or
insufficient development represents a major barrier to economic development. Member States should ensure that
the need to increase efficiency in health care systems is addressed through investment in ICT, knowledge and
innovation. Guidelines for action under this heading are the following:

— Preventing health risks to help raise productivity levels by means of health information campaigns and by
ensuring a transfer of knowledge and technology and ensure that health services have the necessary skills,
products and equipment to prevent risks and minimise their potential damage.

— Filling the gaps in health infrastructure and promoting efficient provision of services where the economic
development of the less prosperous Member States and regions is being affected. This action should be
based on a thorough analysis of the optimal level of services provision and appropriate technology, such as
telemedicine and the cost-saving potential of e-health services.

2. THE TERRITORIAL DIMENSION OF COHESION POLICY

One of the features of cohesion policy — in contrast to sectoral policies — lies in its capacity to adapt to the
particular needs and characteristics of specific geographical challenges and opportunities. Under cohesion policy,
geography matters. Accordingly, when developing their programmes and concentrating resources on key priorities,
Member States and regions should pay particular attention to these specific geographical circumstances.

ENL 291/28 Official Journal of the European Union 21.10.2006



[  Texte  fundamentale  ale  UE 2007-2013 ]

[ 60 ]

Taking on board the territorial dimension will help to develop sustainable communities and to prevent uneven
regional development from reducing overall growth potential. Such an approach also requires that the specific
problems and opportunities of urban and rural areas may need to be addressed as well as those of particular
territories such as cross-border and broader transnational areas, or regions suffering from other handicaps due to
their insularity, remoteness (such as the outermost or Arctic regions), sparse population or mountainous character.
The environmental and demographic constraints faced by coastal areas may also need to be addressed. The
successful implementation of actions to promote territorial cohesion requires implementing mechanisms that
can help to guarantee fair treatment for all territories based on their individual capacities as a factor of competi-
tiveness. Thus, good governance is important to successfully addressing the territorial dimension.

In fact, for the next generation of programmes, promoting territorial cohesion should be part of the effort to
ensure that all of Europe's territory has the opportunity to contribute to the growth and jobs agenda. More
specifically, this means that a different meaning should be given to territorial cohesion, linked to each Member
State's history, culture or institutional situation.

The development of high-quality partnerships is also essential, bringing aboard actors at all levels, national,
regional, urban, rural and local. Success in the area of territorial cohesion depends on a comprehensive strategy
which sets the framework within which specific objectives and actions are pursued.

Under the new legislative framework, Member States have the possibility to delegate to cities, funds addressing
urban issues within the new programmes. To reap the full benefits of partnership, cities should be involved
throughout the process. This could include responsibility for the design and implementation of the sub-
delegated portion of the programme.

The new legislative framework also provides for special assistance to outermost regions in order to address the
high costs of distance that they face. A particular challenge will be to ensure that this assistance contributes to the
realisation of the strategy of the programme as whole in terms of helping to generate sustainable growth and jobs.

2.1. The contribution of cities to growth and jobs

As outlined in the Commission Communication on cohesion policy and cities, over 60 % of the population in the
European Union lives in urban areas of over 50 000 inhabitants (1). Cities, and urban areas in general, are the
home of most jobs, businesses and higher education institutions and are key to achieving social cohesion.
European cities and metropolitan areas tend to attract the highly skilled, often creating a virtuous circle that
stimulates innovation and business adding to their attractiveness to new talent.

Cities and urban areas concentrate not only opportunities but also challenges, and account should be taken of the
specific problems facing urban areas, such as unemployment and social exclusion (including the problem of the
‘working poor’), high and rising crime rates, increased congestion and the existence of pockets of deprivation
within city boundaries.

Programmes with a focus on urban areas can take several different forms. First, there are actions to promote cities
as motors of regional development. Such actions should target improvements in competitiveness, for example,
through clustering. Actions supported include measures to promote entrepreneurship, innovation and the devel-
opment of services, including producer services. Attracting and retaining very highly skilled personnel is also
important (with measures relating to accessibility, the supply of cultural services, etc).

Second, there are actions to promote internal cohesion inside the urban areas that seek to improve the situation of
crisis districts. Not only does this bring direct benefit to the districts themselves, it helps to relieve some of the
pressure towards excessive suburban sprawl in pursuit of a better quality of life.

EN21.10.2006 Official Journal of the European Union L 291/29

(1) Communication to the Council and Parliament ‘Cohesion Policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions’.
COM(2006) 385 final, 12.7.2006.



[  Texte  fundamentale  ale  UE 2007-2013 ]

[ 61 ]

In this context, measures are important that seek to rehabilitate the physical environment, redevelop brownfield
sites especially in old industrial cities, and preserve and develop the historical and cultural heritage with potential
spin-offs for tourism development in order to create more attractive cities in which people want to live. The
regeneration of existing public spaces and industrial sites can play an important role in avoiding suburbanisation
and urban sprawl, thereby helping to create the conditions necessary for sustainable economic development. More
generally, by improving the planning, design and maintenance of public spaces, cities can ‘plan out’ crime, helping
to create attractive streets, parks and open spaces which are safe and feel safe. In urban areas, the environmental,
economic and social dimensions are strongly interlinked. A high quality urban environment contributes to the
priority of the renewed Lisbon Strategy to make Europe a more attractive place to work, live and invest (1).

Third, there are actions to promote a more balanced, polycentric development by developing the urban network at
national and Community level including links between the economically strongest cities and other urban areas
including small and medium-sized cities. This will require the making of strategic choices in identifying and
strengthening growth poles and, just as important, putting in place the networks that link them in both
physical (infrastructure, information technologies, etc.) and human (actions to promote cooperation, etc.) terms.
Since these poles serve wider territories, including the immediate rural hinterland, they contribute to a sustainable
and balanced development of the Member State and the Community as a whole. In a similar way, rural areas
provide services to the wider society, for example, in the form of recreational opportunities and highly valued
landscapes. Focus should therefore also be put on the urban rural interface.

Based on previous experience, there are a number of key principles in urban actions. First, the key partners in the
cities and local authorities have an important role to play in achieving these objectives. As mentioned above,
Member States may delegate responsibility to cities for urban development. This is particularly important where
proximity matters, for example, in order to respond to the challenges of a mostly local nature such as social
exclusion or lack of access to key services.

Second, the preparation of a medium- to long-term development plan for sustainable urban development is
generally a precondition for success as it ensures the coherence of investments and of their environmental
quality. This will also help to secure the commitment and participation of the private sector in urban renewal.
In general, a multi-disciplinary or integrated approach is needed. For area-based actions, for example, to promote
social inclusion, this requires that actions seeking to improve the quality of life (including the environment and
housing) or the level of services to citizens are combined with actions to promote the development of new
activities and job creation in order to secure the long-term future of the areas concerned. The new JESSICA
initiative is designed to promote and facilitate the development of financial engineering products to support
projects included in integrated urban development plans.

In general, integrated support services and programmes should have a focus on those groups which are most in
need, such as immigrants, young people and women. All citizens should be encouraged to participate in both the
planning and delivery of services.

2.2. Support the economic diversification of rural areas, fisheries areas and areas with natural handicaps

Cohesion policy can also play a key role in support of the economic regeneration of rural areas, complementing
the actions supported by the new rural development fund (European Agricultural Fund for Rural Development —
EAFRD) (2). This complementary approach should seek to support the restructuring and diversification of the
economy in Europe's rural areas.

The synergy between structural, employment and rural development policies needs to be encouraged. In this
context, Member States should ensure synergy and consistency between actions to be financed by the ERDF,
Cohesion Fund, ESF, European Fisheries Fund (EFF) and EAFRD on a given territory and in a given field of activity.
The main guiding principles as regards the demarcation line and the coordination mechanisms between actions
supported by the different Funds should be defined at the level of national strategic reference framework/national
strategy plan.
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For cohesion policy, action in favour of rural areas or for areas with natural handicaps, including many island
regions, should contribute to the creation of new opportunities through the diversification of the rural economy.
This includes efforts to support the provision of a minimum level of access to services of general economic interest
in order to attract firms and qualified personnel and to limit out-migration. In this context, connectivity to the
main national and European networks is necessary. In addition, cohesion policy should support the endogenous
capacity of rural territories by promoting, for example, product marketing at national and global level, and
favouring process and product innovation in existing economic activities.

Achieving the necessary critical mass to deliver services efficiently — including services for a healthy workforce
referred to above — is a particular challenge. Ensuring universal access to all services, particularly in very sparsely
populated areas, may be achieved by investing in development poles in rural areas (for example in small and
medium-sized towns) and by developing economic clusters based on local assets combined with the use of new
information technologies.

Many rural regions depend heavily on tourism. These regions require an integrated approach dedicated to quality,
focusing on consumer satisfaction and based on the economic, social and environmental dimensions of sustainable
development. Actions should take advantage of, and seek to preserve and develop natural and cultural assets which
can have important positive spin-offs by protecting habitats and supporting investment in biodiversity. The
integrated approach should aim to have a positive impact on the tourism sector, the local economy, the
people working in the tourism sector, visitors and the local population, as well as the natural and cultural heritage.

With regard to the fisheries sector, the economic restructuring of fisheries-dependent coastal areas and the smaller
islands is often a particular challenge for geographic reasons, and cohesion policy can play an important role as a
complement to the actions supported by the EFF.

2.3. Cooperation

Measures to promote cross-border, transnational, and interregional cooperation, including maritime cooperation
where appropriate, should complement the three priorities indicated above. As a consequence, closer cooperation
across EU regions should help speed up economic development and the achievement of higher growth. National
borders are often an obstacle to the development of European territory as a whole, and can restrict its potential for
full competitiveness. In the cross-border and transnational context, transport, water management and environment
protection are clear examples of challenges requiring a focused and integrated approach that goes beyond national
boundaries. In terms of implementation, Member States may wish to examine the possibility of creating a
European Grouping of Territorial Cooperation to take on the role of managing authority for certain cooperation
programmes.

2.4. Cross-border cooperation

The aim of cross-border cooperation in Europe is to integrate areas divided by national borders that face common
problems requiring common solutions. Such challenges are faced by all border regions in the Union as a result of
the fragmentation of markets for labour and capital, infrastructure networks, fiscal capacity, and institutions.

Though cooperation programmes should be tailored according to the particular situation faced by each border
region, it is important that an effort be made to concentrate the assistance on the main priorities in support of
growth and job creation.

Generally applicable recommendations for future cross-border cooperation are not always relevant owing to the
large diversity of situations. At the same time, in view of the obstacles created by borders, a useful starting point is
the improvement of existing transport and communication infrastructure and the development, where necessary, of
new links. These are pre-conditions for establishing or developing cross-border contacts.
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Cross-border cooperation should focus on strengthening the competitiveness of the border regions. In addition, it
should contribute to economic and social integration, especially where there are wide economic disparities on
either side. Actions include promoting knowledge and know-how transfer, the development of cross-border
business activities, cross-border education/training and healthcare potential and integrating the cross-border
labour market; and joint management of the environment and common threats. Where the basic conditions for
cross-border cooperation are already in place, cohesion policy should focus assistance on actions that bring added
value to cross-border activities: for example, increasing cross-border competitiveness through innovation and
research and development; connecting intangible networks (services) or physical networks (transport) to strengthen
cross-border identity as a feature of European citizenship; the promotion of cross-border labour market integration;
cross-border water management and flood control; joint management of natural and technological risks.

Particular attention needs to be paid to the challenges and opportunities presented by the changing external
borders of the Union following enlargement. Here, there is a need to promote coherent cross-border actions
that encourage economic activity on both sides, and remove obstacles to development. To this end, cohesion
policy and the new European Neighbourhood and Partnership Instrument and, where appropriate, the new
Instrument for Pre-Accession, need to create a coherent framework for such actions.

2.5. Transnational cooperation

In transnational areas there is a need to increase economic and social integration and cohesion. Transnational
cooperation programmes seek to increase cooperation across Member States on matters of strategic importance.

Support should therefore be given to actions which seek to improve the physical interconnection of territories (e.g.
investments in sustainable transport) as well as intangible connections (networks, exchanges between regions and
between the parties involved).

The actions envisaged include the creation of European transport corridors (particularly cross-border sections) and
actions for the prevention of natural risks (e.g. fire, drought and flood), water management at river basin level,
integrated maritime cooperation, promotion of sustainable urban development and R&D/innovation networks.

The map of the current zones for transnational cooperation has been modified to ensure that they create the
conditions for implementing basic structural actions. They have been drawn up taking account of territorial
coherence and functional criteria of a geographical nature, for example, sharing the same river basin or coastal
zone, belonging to the same mountainous area or being crossed by a major transport corridor. Other criteria, such
as history or institutional structures, or existing cooperation or Conventions, are also pertinent.

2.6. Interregional cooperation

Interregional cooperation programmes should focus on the renewed Lisbon strategy: strengthening innovation,
SMEs and entrepreneurship, the environment and risk prevention. In addition, exchange of experiences and best
practices regarding urban development, modernisation of public sector services (such as health and government
using ICT) and the implementation of cooperation programmes as well as studies and data collection will be
encouraged. Interregional cooperation may also be supported within programmes for Convergence and Regional
competitiveness and employment. In addition, exchange of experiences and best practices regarding urban devel-
opment, social inclusion, relationship between cities and rural areas, and the implementation of cooperation
programmes will be encouraged.
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II

(Acts whose publication is not obligatory)

COUNCIL

COUNCIL DECISION

of 12 July 2005

on Guidelines for the employment policies of the Member States

(2005/600/EC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European
Community, and in particular Article 128(2) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Parliament (1),

Having regard to the opinion of the European Economic and
Social Committee (2),

Having regard to the opinion of the Committee of the Regions,

Having regard to the opinion of the Employment Committee,

Whereas:

(1) Article 2 of the Treaty on European Union sets the
Union the objective, inter alia, of promoting economic
and social progress and a high level of employment.
Article 125 of the Treaty establishing the European
Community states that Member States and the
Community shall work towards developing a coordinated
strategy for employment and particularly for promoting a
skilled, trained and adaptable workforce and labour
markets responsive to economic change.

(2) The Lisbon European Council in March 2000 launched a
strategy aimed at sustainable economic growth with
more and better jobs and greater social cohesion, with

long term employment targets, but five years later the
objectives of the strategy remain far from being achieved.

(3) The presentation of an integrated package of
Employment Guidelines and Broad Economic Policy
Guidelines contributes to refocusing the Lisbon Strategy
on growth and employment. The European Employment
Strategy has the leading role in the implementation of
the employment objectives of the Lisbon strategy. The
strengthening of social cohesion also constitutes a key
element for the success of the Lisbon Strategy.
Conversely, as set out in the Social Agenda, the success
of the European Employment Strategy will contribute to
the achievement of greater social cohesion.

(4) In line with the conclusions of the Spring European
Council of 22 and 23 March 2005, the Union must
mobilise all appropriate national and Community
resources – including the cohesion policy – in the
Lisbon Strategy's three dimensions (economic, social
and environmental) so as better to tap into their
synergies in a general context of sustainable devel-
opment.

(5) The objectives of full employment, job quality, labour
productivity and social cohesion must be reflected in
clear priorities: to attract and retain more people in
employment, increase labour supply and modernise
social protection systems; to improve adaptability of
workers and enterprises; and to increase investment in
human capital through better education and skills.

(6) The Employment Guidelines should be fully reviewed
only every three years, while in the intermediate years
until 2008 their updating should remain strictly limited.
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(7) The Employment Committee and the Social Protection
Committee have formulated a joint opinion on the Inte-
grated Guidelines for Growth and Jobs (2005 to 2008).

(8) The Council recommendation of 14 October 2004 on
the implementation of Member States' employment
policies (1) remains valid as background reference,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The guidelines for Member States' employment policies as set
out in the Annex are hereby adopted.

Article 2

The guidelines shall be taken into account in the employment
policies of the Member States, which shall be reported upon in
the national reform programmes.

Article 3

This decision is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 12 July 2005.

For the Council
The President
G. BROWN
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ANNEX

THE EMPLOYMENT GUIDELINES (2005 to 2008)

(Integrated Guidelines Nos 17 to 24)

— Guideline No 17: Implement employment policies aiming at achieving full employment, improving quality and
productivity at work, and strengthening social and territorial cohesion

— Guideline No 18: Promote a lifecycle approach to work

— Guideline No 19: Ensure inclusive labour markets, enhance work attractiveness, and make work pay for job-seekers,
including disadvantaged people, and the inactive

— Guideline No 20: Improve matching of labour market needs

— Guideline No 21: Promote flexibility combined with employment security and reduce labour market segmentation,
having due regard to the role of the social partners

— Guideline No 22: Ensure employment-friendly labour cost developments and wage-setting mechanisms

— Guideline No 23: Expand and improve investment in human capital

— Guideline No 24: Adapt education and training systems in response to new competence requirements

Guidelines for the employment policies of the Member States

Member States, in cooperation with the social partners, shall conduct their policies with a view to implementing the
objectives and priorities for action specified below. Reflecting the Lisbon strategy, the Member States' policies shall foster
in a balanced manner:

— Full employment: Achieving full employment, and reducing unemployment and inactivity, by increasing the demand
for and supply of labour, is vital to sustain economic growth and reinforce social cohesion;

— Improving quality and productivity at work: Efforts to raise employment rates go hand in hand with improving the
attractiveness of jobs, quality at work and labour productivity growth, and reducing the share of working poor.
Synergies between quality at work, productivity and employment should be fully exploited;

— Strengthening social and territorial cohesion: Determined action is needed to strengthen social inclusion, prevent
exclusion from the labour market and support integration in employment of people at a disadvantage, and to
reduce regional disparities in terms of employment, unemployment and labour productivity, especially in regions
lagging behind.

Equal opportunities and combating discrimination are essential for progress. Gender mainstreaming and the promotion of
gender equality should be ensured in all action taken. As part of a new intergenerational approach, particular attention
should be paid to the situation of young people, implementing the European Youth Pact, and to promoting access to
employment throughout working life. Particular attention must also be paid to significantly reducing employment gaps
for people at a disadvantage, including disabled people, as well as between third-country nationals and EU citizens, in line
with any national targets.

In taking action, Member States should ensure good governance of employment policies. They should establish a broad
partnership for change by involving parliamentary bodies and stakeholders, including those at regional and local levels.
European and national social partners should play a central role. A number of targets and benchmarks which have been
set at EU level in the framework of the European Employment Strategy in the context of the 2003 guidelines are included
at the end of this Annex and should continue to be followed up with indicators and scoreboards. Member States are also
encouraged to define their own commitments and targets, for which they should take these into account, as well as the
2004 recommendations agreed at EU level.
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Good governance also requires greater efficiency in the allocation of administrative and financial resources. In agreement
with the Commission, Member States should target the resources of the Structural Funds, in particular the European
Social Fund, on the implementation of the European Employment Strategy and report on the action taken. Particular
attention should be paid to strengthening institutional and administrative capacity in the Member States.

Guideline No 17: Implement employment policies aiming at achieving full employment, improving quality and productivity at work,
and strengthening social and territorial cohesion.

Policies should contribute to achieving an average employment rate for the European Union (EU) of 70 % overall, of at
least 60 % for women and of 50 % for older workers (55 to 64) by 2010, and to reduce unemployment and inactivity.
Member States should consider setting national employment rate targets.

In addressing these objectives, action should concentrate on the following priorities:

— attract and retain more people in employment, increase labour supply and modernise social protection systems,

— improve adaptability of workers and enterprises,

— increase investment in human capital through better education and skills.

1. ATTRACT AND RETAIN MORE PEOPLE IN EMPLOYMENT, INCREASE LABOUR SUPPLY AND MODERNISE SOCIAL
PROTECTION SYSTEMS

Raising employment levels is the most effective means of generating economic growth and promoting socially inclusive
economies whilst ensuring a safety net for those unable to work. Promoting an increased labour supply in all groups, a
new lifecycle approach to work and modernising social protection systems to ensure their adequacy, financial sustain-
ability and responsiveness to changing needs in society are all the more necessary because of the expected decline in the
working-age population. Special attention should be paid to tackling the persistent employment gaps between women
and men, and the low employment rates of older workers and young people, as part of new intergenerational approach.
Action is also required to tackle youth unemployment which is on average double the overall unemployment rate. The
right conditions must be put in place to facilitate progress in employment, whether it is first time entry, a move back to
employment after a break or the wish to prolong working lives. The quality of jobs, including pay and benefits, working
conditions, employment security, access to lifelong learning and career prospects, is crucial, as are support and incentives
stemming from social protection systems.

Guideline No 18: Promote a lifecycle approach to work through:

— a renewed endeavour to build employment pathways for young people and reduce youth unemployment, as called
for in the European Youth Pact,

— resolute action to increase female participation and reduce gender gaps in employment, unemployment and pay,

— better reconciliation of work and private life and the provision of accessible and affordable childcare facilities and
care for other dependants,

— support for active ageing, including appropriate working conditions, improved (occupational) health status and
adequate incentives to work and discouragement of early retirement,

— modern social protection systems, including pensions and healthcare, ensuring their social adequacy, financial
sustainability and responsiveness to changing needs, so as to support participation and better retention in
employment and longer working lives.

See also integrated guideline ‘To safeguard economic and fiscal sustainability as a basis for increased employment’
(No 2).
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Facilitating access to employment for job seekers, preventing unemployment and ensuring that those who become
unemployed remain closely attached to the labour market and increase their employability are essential to increase
participation and combat social exclusion. This requires breaking down barriers to the labour market by assisting with
effective job searching, facilitating access to training and other active labour market measures and ensuring that work
pays, as well as removing unemployment, poverty and inactivity traps. Special attention should be paid to promoting the
inclusion of disadvantaged people, including low-skilled workers, in the labour market, including through the expansion
of social services and the social economy, as well as the development of new sources of jobs in response to collective
needs. Combating discrimination, promoting access to employment for disabled people and integrating immigrants and
minorities are particularly essential.

Guideline No 19: Ensure inclusive labour markets, enhance work attractiveness, and make work pay for job-seekers, including
disadvantaged people, and the inactive through:

— active and preventive labour market measures including early identification of needs, job search assistance, guidance
and training as part of personalised action plans, provision of necessary social services to support the inclusion of
those furthest away from the labour market and contribute to the eradication of poverty,

— continual review of the incentives and disincentives resulting from the tax and benefit systems, including the
management and conditionality of benefits and a significant reduction of high marginal effective tax rates, notably
for those with low incomes, whilst ensuring adequate levels of social protection,

— development of new sources of jobs in services for individuals and businesses, notably at local level.

To allow more people to find better employment, it is also necessary to strengthen the labour market infrastructure at
national and EU level, including through the EURES network, so as to better anticipate and resolve possible mismatches.
In this context, mobility of workers within the EU is key and should be fully ensured within the context of the Treaties.
Full consideration must also be given on the national labour markets to the additional labour supply resulting from
immigration of third-country nationals.

Guideline No 20: Improve matching of labour market needs through:

— the modernisation and strengthening of labour market institutions, notably employment services, also with a view
to ensuring greater transparency of employment and training opportunities at national and European level,

— removing obstacles to mobility for workers across Europe within the framework of the Treaties,

— better anticipation of skill needs, labour market shortages and bottlenecks,

— appropriate management of economic migration.

2. IMPROVE ADAPTABILITY OF WORKERS AND ENTERPRISES

Europe needs to improve its capacity to anticipate, trigger and absorb economic and social change. This requires
employment-friendly labour costs, modern forms of work organisation and well-functioning labour markets allowing
more flexibility combined with employment security to meet the needs of companies and workers. This should also
contribute to preventing the emergence of segmented labour markets and reducing undeclared work.

In today's increasingly global economy with market opening and the continual introduction of new technologies, both
enterprises and workers are confronted with the need, and indeed the opportunity, to adapt. While this process of
structural changes is overall beneficial to growth and employment, it also brings about transformations which are
disruptive to some workers and enterprises. Enterprises must become more flexible to respond to sudden changes in
demand for their goods and services, adapt to new technologies and be in a position to innovate constantly in order to
remain competitive. They must also respond to the increasing demand for job quality which is related to workers'
personal preferences and family changes, and they will have to cope with an ageing workforce and fewer young
recruits. For workers, working life is becoming more complex as working patterns become more diverse and irregular
and an increasing number of transitions need to be managed successfully throughout the lifecycle. With rapidly changing
economies and attendant restructuring, they must cope with new ways of working, including enhanced exploitation of
Information and Communication Technologies (ICT) and changes in their working status, and be prepared for lifelong
learning. Geographical mobility is also needed to access job opportunities more widely and in the EU at large.
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Guideline No 21: Promote flexibility combined with employment security and reduce labour market segmentation, having due
regard to the role of the social partners, through:

— the adaptation of employment legislation, reviewing where necessary the different contractual and working time
arrangements,

— addressing the issue of undeclared work,

— better anticipation and positive management of change, including economic restructuring, notably changes linked
to trade opening, so as to minimise their social costs and facilitate adaptation,

— the promotion and dissemination of innovative and adaptable forms of work organisation, with a view to
improving quality and productivity at work, including health and safety,

— support for transitions in occupational status, including training, self-employment, business creation and geographic
mobility.

See also integrated guideline ‘To promote greater coherence between macroeconomic, structural and employment
policies’ (No 5).

To maximise job creation, preserve competitiveness and contribute to the general economic framework, overall wage
developments should be in line with productivity growth over the economic cycle and should reflect the labour market
situation. Efforts to reduce non-wage labour costs and to review the tax wedge may also be needed to facilitate job
creation, especially for low-wage employment.

Guideline No 22: Ensure employment-friendly labour cost developments and wage-setting mechanisms by:

— encouraging social partners within their own areas of responsibility to set the right framework for wage bargaining
in order to reflect productivity and labour market challenges at all relevant levels and to avoid gender pay gaps,

— reviewing the impact on employment of non-wage labour costs and where appropriate adjust their structure and
level, especially to reduce the tax burden on the low-paid.

See also integrated guideline ‘To ensure that wage developments contribute to macroeconomic stability and growth’
(No 4).

3. INCREASE INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL THROUGH BETTER EDUCATION AND SKILLS

Europe needs to invest more in human capital. Too many people fail to enter or to remain in the labour market because
of a lack of skills, or due to skills mismatches. To enhance access to employment for all ages, raise productivity levels and
quality at work, the EU needs higher and more effective investment in human capital and lifelong learning for the benefit
of individuals, enterprises, the economy and society.

Knowledge-based and service-based economies require different skills from traditional industries; skills which also
constantly need updating in the face of technological change and innovation. Workers, if they are to remain and
progress in work, need to accumulate and renew skills regularly. The productivity of enterprises is dependent on
building and maintaining a workforce that can adapt to change. Governments need to ensure that educational attainment
levels are improved and that young people are equipped with the necessary key competences, in line with the European
Youth Pact. All stakeholders should be mobilised to develop and foster a true culture of lifelong learning from the earliest
age. To achieve a substantial increase in public and private investment in human resources per capita and guarantee the
quality and efficiency of these investments, it is important to ensure fair and transparent sharing of costs and respon-
sibilities between all actors. Member States should make better use of the Structural Funds and the European Investment
Bank for investment in education and training. To achieve these aims, Member States commit themselves to establishing
comprehensive lifelong learning strategies by 2006 and implementing the Education and Training 2010 Work
Programme.
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Guideline No 23: Expand and improve investment in human capital through:

— inclusive education and training policies and action to facilitate significantly access to initial vocational, secondary
and higher education, including apprenticeships and entrepreneurship training,

— significantly reducing the number of early school leavers,

— efficient lifelong learning strategies open to all in schools, businesses, public authorities and households according
to European agreements, including appropriate incentives and cost-sharing mechanisms, with a view to enhancing
participation in continuous and workplace training throughout the life-cycle, especially for the low-skilled and older
workers.

See also integrated guideline ‘To increase and improve investment in R & D, in particular by private business’ (No 7).

Setting ambitious objectives and increasing the level of investment by all actors is not enough. To ensure that supply
meets demand in practice, lifelong learning systems must be affordable, accessible and responsive to changing needs.
Adaptation and capacity-building of education and training systems is necessary to improve their labour market relevance,
their responsiveness to the needs of the knowledge-based economy and society and their efficiency. ICT can be used to
improve access to learning and better tailor it to the needs of employers and employees. Greater mobility for both work
and learning purposes is also needed to access job opportunities more widely in the EU at large. The remaining obstacles
to mobility within the European labour market should be lifted, in particular those relating to the recognition and
transparency of qualifications and competences. It will be important to make use of the agreed European instruments and
references to support reforms of national education and training systems, as is laid down in the Education and Training
2010 Work Programme.

Guideline No 24: Adapt education and training systems in response to new competence requirements by:

— raising and ensuring the attractiveness, openness and quality standards of education and training, broadening the
supply of education and training opportunities and ensuring flexible learning pathways and enlarging possibilities
for mobility for students and trainees,

— easing and diversifying access for all to education and training and to knowledge by means of working time
organisation, family support services, vocational guidance and, if appropriate, new forms of cost sharing,

— responding to new occupational needs, key competences and future skill requirements by improving the definition
and transparency of qualifications, their effective recognition and the validation of non-formal and informal
learning.

Targets and benchmarks set in the framework of the European Employment Strategy

The following targets and benchmarks were agreed in the context of the European Employment Strategy in 2003:

— that every unemployed person is offered a new start before reaching 6 months of unemployment in the case of young
people and 12 months in the case of adults in the form of training, retraining, work practice, a job or other
employability measure, combined where appropriate with on-going job search assistance,

— that 25 % of long-term unemployment should participate by 2010 in an active measure in the form of training,
retraining, work practice, or other employability measure, with the aim of achieving the average of the three most
advanced Member States,

— that jobseekers throughout the EU are able to consult all job vacancies advertised through Member States'
employment services,

— an increase by five years, at EU level, of the effective average exit age from the labour market by 2010 (compared to
59,9 in 2001),

— the provision of childcare by 2010 to at least 90 % of children between 3 years old and the mandatory school age
and at least 33 % of children under 3 years of age,

— an EU average rate of no more than 10 % early school leavers,

— at least 85 % of 22-year olds in the EU should have completed upper secondary education by 2010,

— that the EU average level of participation in lifelong learning should be at least 12,5 % of the adult working-age
population (25 to 64 age group).
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• Programul cursului
• Fişe de activitate
• Comentarii ETUC: Comunicare din partea Comisiei: Politica de coeziune în sprijinul dezvoltării şi al locurilor

de muncă – Linii directoare strategice comunitare 2007-2013 - COM(2005)299
• Propuneri ETUC: Noua arhitectură pentru Politica de Coeziune UE după 2006
• Sindicatele şi Fondul Social European 2007-2013, Roberto Pettenello, CGIL 
• Runda de programare a FSE 2007-2013: sprijinul FSE pentru partenerii sociali, Dominique Be, DG Ocupare,

Comisia Europeană

MATERIALE PEDAGOGICE PENTRU
CURSURILE EDUCAŢIONALE ETUI-REHS: 
FORMARE PENTRU ELABORAREA ŞI REALIZAREA PROIECTELOR FSE, 
IUNIE 2007, ŞCOALA SINDICALĂ JUAN MUÑIZ ZAPICO, MADRID
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1. INTRODUCERE

În conformitate cu Articolul 159 al Tratatului, la fiecare trei ani Comisia evaluează statutul coeziunii şi contri-
buţia celorlalte politici. 

Al doilea Raport (2001) a lansat o dezbatere referitoare la politica de coeziune după extindere. Al treilea
Raport (februarie 2004) a utilizat concluziile acestei dezbateri ca bază pentru prezentarea propunerilor
Comisiei de revizuire a politicii de coeziune după 2006 şi, la 14 iulie 2004, Comisia a adoptat propunerile
pentru noul Regulament al Fondurilor Structurale pentru perioada 2007-2013.

Prima contribuţie a ETUC la dezbaterea viitoarei politici de coeziune economică şi socială în Uniunea
Europeană extinsă, adoptată de Comitetul său Executiv la 19-20 noiembrie 2002, a insistat să se aplice poli-
ticile structurale ale Comunităţii în Europa extinsă, deoarece principiile coeziunii şi solidarităţii sunt
consfinţite în Tratat şi sunt două dintre cele mai importante vehicule pentru integrarea oamenilor şi a terito-
riilor.

În opinia ETUC, extinderea reprezintă în primul rând şi mai ales o oportunitate istorică unică de a uni popoa-
rele Europei pe baza unor valori democratice fundamentale. Aceasta garantează pacea şi stabilitatea politică
în Europa şi contribuie la progresul economic şi social, precum şi la îmbunătăţirea vieţii şi a condiţiilor de
muncă. Pe lângă reunificarea Europei, extinderea face posibilă extinderea pieţei europene a locurilor de
muncă şi a pieţei interne prin creşterea volumului general de producţie şi a nivelului de consum din noile state
membre şi prin elaborarea de noi produse şi servicii care sunt competitive pe piaţa mondială.

Aceasta reprezintă o provocare politică, economică şi socială fără precedent de care va beneficia întreaga
Uniune Europeană. Cu toate acestea, spre deosebire de extinderile anterioare, nu putem ignora faptul că
aceasta a lărgit discrepanţa de dezvoltare economică, provocată de mutarea geografică a disparităţilor către
est şi a făcut şi mai dificilă situaţia ocupării forţei de muncă.

În plus, UE este preocupată de anumite provocări majore identificate de summit-urile recente ale Consiliului
European, ceea ce necesită reacţii şi acţiuni comune şi coordonate.

ETUC doreşte să reitereze faptul că viitoarea politică de coeziune trebuie să ajute la formularea unor reacţii
de răspuns la aceste probleme şi, în acest sens, să ajute la reducerea disparităţilor dintre regiuni şi să promo-
veze o societate cu ocupare deplină a forţei de muncă, oportunităţi egale, incluziune şi coeziune socială şi, de
aici, în sensul mai larg, un model social european.

Referindu-se la politica de coeziune economică şi socială, ETUC subliniază rolul şi importanţa sistemelor de
protecţie socială şi mai ales însemnătatea unor sisteme publice de securitate socială de calitate bazate pe
solidaritate care, prin mecanismele de „redistribuire”, să contribuie la asigurarea şi/sau garantarea coeziunii
sociale.

COMENTARII ETUC 
COMUNICARE DIN PARTEA COMISIEI
POLITICA DE COEZIUNE ÎN SPRIJINUL DEZVOLTĂRII ŞI AL LOCURILOR DE MUNCĂ
LINIILE DIRECTOARE STRATEGICE COMUNITARE 2007-2013 – COM(2005)299
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Pentru a realiza acest lucru, reforma actuală trebuie să garanteze o încă şi mai mare complementaritate între
politicile structurale ale Uniunii Europene şi alte domenii ale Politicii Comunitare, având grijă în acelaşi timp
ca toate politicile UE să includă aspectele cruciale ale coeziunii economice şi sociale şi să sprijine o ocupare
de calitate a forţei de muncă. Pe lângă această coordonare a politicilor Comunităţii, politicile de impozitare
trebuie să fie şi ele coordonate pentru a se preveni orice fel de dumping social şi fiscal. 

De aceea, ETUC consideră că referirile explicite la agendele Lisabona şi Göteborg din propunerea Comisiei
referitoare la Regulamentul general este de importanţă vitală. Mai presus de orice, ETUC consideră că poli-
tica de coeziune trebuie să includă obiectivele de la Lisabona şi Göteborg şi să devină un mijloc esenţial
pentru atingerea lor cu ajutorul programelor naţionale şi regionale de dezvoltare.

În acelaşi sens, ETUC consideră că este foarte important ca în Comunicarea Comisiei să se facă referire în
mod explicit la Concluziile Preşedinţiei Consiliului European din martie 2005, să se sublinieze nevoia de relan-
sare a Strategiei Lisabona. În mod special, ETUC este de acord că „Uniunea trebuie să mobilizeze toate resur-
sele naţionale şi comunitare adecvate – inclusiv politica de coeziune”.

ETUC doreşte să sublinieze că Fondurile Structurale trebuie să devină cu adevărat instrumente cheie în asigu-
rarea implementării Politicii Sociale Agenda 2006-2010.

2. UN CADRU NOU PENTRU POLITICA DE COEZIUNE

În propunerile sale referitoare la „Noua arhitectură pentru Politica de Coeziune a UE după 2006”, adoptate de
Comitetul Executiv la 13 – 14 octombrie 2004, ETUC a sprijinit abordarea strategică propusă de Comisie şi,
în mod deosebit, stabilirea unui dialog strategic anual cu instituţiile europene, în vederea examinării progre-
sului cu privire la priorităţile strategice şi rezultatele obţinute.

ETUC salută faptul că partenerii sociali europeni au fost consultaţi cu privire la documentul strategic general
al politicii de coeziune pentru a li se permite să-şi aducă contribuţia, deşi regretă că aceste consultări au fost
efectuate numai ca parte a consultărilor „publice” ale Comisiei.

ETUC arată încă o dată că partenerii sociali trebuie să fie consultaţi în mod corespunzător la nivel naţional cu
privire la Cadrul Naţional Strategic de Referinţă care urmează să fie elaborat de statele membre.

În propunerile mai sus menţionate, ETUC a subliniat anumite aspecte ale noului cadru al politicii de coeziune.
Deşi salută faptul că au fost abordate mai multe aspecte, ETUC doreşte să sublinieze următoarele puncte:

Concentrarea

ETUC salută faptul că linia principală pe care Comisia intenţionează s-o apere în viitor atunci când va negocia
diferitele programe naţionale şi regionale va fi aceea a garantării concentrării şi a includerii exclusive a
elementelor care contribuie la dezvoltare şi la crearea de locuri de muncă, luând în considerare în acelaşi timp
priorităţile din celelalte politici comunitare.

În funcţie de celelalte puncte, ETUC este în favoarea concentrării pe implementarea temelor prioritare pe trei
concepte cheie: convergenţă, competitivitate regională şi ocupare, precum şi cooperare teritorială europeană.

1. Convergenţa

ETUC îşi reiterează preocuparea cu privire la prevenirea unei politici a coeziunii cu două viteze, chiar dacă
recunoaşte că anumite priorităţi pot diferi, în funcţie de faptul dacă implică cele mai defavorizate regiuni ale
UE-15 sau pe cele din noile state membre.

Infrastructura s-a dezvoltat în UE-15, dar nu acesta este şi cazul noilor state membre. Trebuie să se realizeze
un echilibru între investiţiile în infrastructură şi investiţiile în capitalul uman, evitându-se riscul de fragmen-
tare a măsurilor de sprijin. În acelaşi timp, proiectele de infrastructură trebuie să integreze obiectivul „ocupării
forţei de muncă” şi să fie legat de o politică a resurselor umane care să fie capabilă să anticipeze.
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2. Competitivitatea regională şi ocuparea forţei  de muncă 

Este clar că persistenţa şi proliferarea problemelor structurale, şocurile neaşteptate, procesele de restructu-
rare industrială sau diversificare economică, fuzionările companiilor în mai multe regiuni ale UE necesită
asigurarea de sprijin continuu în Aceste zone cu probleme.

Întrucât actualele Obiective 2 şi 3 au fuzionat în cadrul noului concept-cheie „Competitivitate regională şi
ocupare a forţei de muncă”, dimensiunea socială a dezvoltării regionale trebuie să fie clar definită. În mod
similar, este foarte important pentru statele membre să asigure o legătură corespunzătoare cu Planurile
Naţionale de Acţiune şi cu Planurile Naţionale de Acţiune pentru Incluziune. 

ETUC salută abordarea duală propusă de Comisie, cu condiţia ca cele două părţi să fie cu adevărat implemen-
tate în statele membre. În primul rând, programele de dezvoltare regională trebuie să ajute aceste regiuni să
anticipeze şi să promoveze schimbarea socială prin stimularea competitivităţii şi a atractivităţii; în al doilea
rând, programele definite la un nivel teritorial corespunzător trebuie să ajute oamenii să se pregătească
pentru schimbarea economică şi să se adapteze la aceasta. 

Cu toate acestea, în ceea ce priveşte eligibilitatea regiunilor, este adevărat că statele membre, în strânsă
cooperare cu regiunile, sunt cele mai în măsură să identifice zonele care au cea mai mare nevoie de asistenţă,
dar ETUC consideră că este important să se reitereze că Fondurile Structurale reprezintă o politică a
Comunităţii a cărei aplicare s-a bazat în mod deliberat pe mai multe obiective şi principii comune, pentru ca
această politică să nu devieze către o renaţionalizare.

Sprijină aşadar propunerea Comisiei din Comunicarea acesteia referitoare la „Restructurare şi Ocupare.
Anticiparea şi acompanierea restructurării: Rolul Uniunii  Europene” (COM(2005)120), de a se folosi instru-
mentele financiare ale Comunităţii, mai ales Fondul Social European, pentru a se îmbunătăţi anticiparea şi
gestionarea restructurării.

3. Cooperarea teritorială europeană

ETUC salută faptul că, pe baza experienţei dobândite prin iniţiativa actuală INTERREG, Comisia a propus să
se creeze un nou Obiectiv pentru a urmări integrarea echilibrată şi armonioasă a teritoriului Uniunii prin spri-
jinirea cooperării între diversele componente în chestiunile transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale
de importanţă comunitară.  

4. Principiul parteneriatului

ETUC este convins că parteneriatul este un principiu fundamental în garantarea succesului măsurilor Fondului
Structural. Trebuie să avem drept scop parteneriate de calitate, care să-i implice pe partenerii sociali în
fiecare fază a intervenţiilor Fondurilor.

De aceea, ETUC îşi reiterează dorinţa ca viitoarele Regulamente ale Fondurilor Structurale să definească clar
principiul parteneriatului, şi să nu se bazeze pe regulile şi practicile naţionale, aşa cum a propus cândva
Comisia.

În ceea ce priveşte componenţa Comitetului de Monitorizare, ETUC salută propunerea Comisiei de a fi incluşi
şi partenerii sociali. 

În mod similar, în ceea ce priveşte Fondul Social European, ETUC sprijină propunerea Comisiei ca, în cadrul
Obiectivului Convergenţei, cel puţin 2% din resursele FSE să fie alocate dezvoltării capacităţii şi activităţilor
comune ale partenerilor sociali. În acelaşi timp, ETUC insistă să se facă o referire clară la dialogul social, în
conformitate cu Comunicarea Comisiei „Parteneriatul pentru schimbare într-o Europă extinsă – Sporirea
contribuţiei Dialogului Social European” (COM(2004)557).

Cu toate acestea, ETUC regretă că în propunerea Comisiei, Fondul Social European este singurul fond care se
bazează pe participarea activă a partenerilor sociali în Comitetul European. ETUC are sentimentul că partici-
parea lor reprezintă o valoare adăugată considerabilă. De aceea, este esenţial ca acelaşi tip de participare să
fie asigurat şi pentru alte fonduri structurale, atât la nivel european, cât şi naţional.
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Partenerii sociali trebuie să aibă acces şi la asistenţa tehnică pentru a-şi edifica capacităţile, mai ales în noile
state membre, pentru a li se uşura participarea la gestionarea şi implementarea proiectelor finanţate de
Fondurile Structurale.

În ceea ce priveşte parteneriatele public-privat (PPP), ETUC ia notă de propunerea Comisiei de a se căuta
resurse financiare suplimentare pentru a se realiza proiectele din sectorul public. PPP permit implicarea
sectorului privat în proiecte de interes general. Cu toate acestea, este necesar să se tragă învăţăminte din
acele experienţe care nu au fost pozitive şi să se ţină seama de riscurile pe care le pot crea acordurile de PPP.
ETUC doreşte să sublinieze că trebuie să fie definite criterii clare, mai ales criterii referitoare la modul de folo-
sire a fondurilor pentru sprijinirea PPP. ETUC are în continuare o atitudine critică faţă de PPP, atât timp cât
cetăţenii nu sunt implicaţi în procesul de selecţie a infrastructurilor şi serviciilor pe care le finanţează şi le
folosesc în fiecare zi.

3. LINII DIRECTOARE PENTRU POLITICA DE COEZIUNE 2007-2013

În lumina celor de mai sus, ETUC sprijină ferm propunerea Comisiei ca, în conformitate cu noul avânt dat de
Strategia Lisabona în privinţa dezvoltării şi a creării de locuri de muncă, politica de coeziune să se concen-
treze mai mult pe cunoaştere, cercetare şi inovare, precum şi pe capitalul uman şi pentru a se atinge acest
obiectiv, trebuie să se mărească efortul financiar general în aceste domenii de acţiune.

ETUC sprijină propunerea Comisiei ca statele membre şi regiunile să urmărească obiectivul egalităţii între
femei şi bărbaţi în toate stadiile de dezvoltare şi de implementare a programelor şi proiectelor.

ETUC doreşte să sublinieze că experienţa trecută ne-a arătat că iniţiativele Comunităţii joacă un rol funda-
mental în consolidarea identităţii europene, oferind oportunităţi pentru experimentarea şi dezvoltarea parte-
neriatului. ETUC consideră că aspectele transnaţionale şi inovatoare ale iniţiativelor Comunităţii sunt impor-
tante.

Aşadar, subliniind importanţa propunerilor Comisiei de a garanta atât oportunităţile egale, cât şi cooperarea
transnaţională, ETUC îşi reiterează dorinţa de a menţine iniţiativa comunitară EQUAL sau de a o integra în mod
explicit în noul Obiectiv 2, pe baza rezultatelor pozitive în promovarea oportunităţilor egale pentru toate
femeile şi toţi bărbaţii într-o piaţă a muncii care evoluează rapid şi în combaterea discriminării de orice fel.

ETUC sprijină propunerea Comisiei, conform căreia programele cofinanţate din politica de coeziune trebuie
să vizeze resursele din trei priorităţi, menţionate în liniile directoare speciale care formează un cadru pentru
statele membre şi pentru regiuni pentru a le folosi şi a stabili viitoare programe naţionale şi regionale.

Cu toate acestea, ETUC îndeamnă Comisia, în calitatea sa de Gardian al Tratatelor, să se asigure că statele
membre şi regiunile elaborează un Cadru Naţional Strategic de Referinţă, precum şi programe naţionale şi
regionale, în conformitate cu Strategia Lisabona revizuită.

Pe lângă comentariile de mai sus, ETUC doreşte să sublinieze următoarele puncte cu privire la cele patru Linii
Directoare Strategice propuse în Comunicare, care vor servi în viitor drept cadru pentru Statele Membre şi
regiuni.

LINIA DIRECTOARE 1. Să facem din Europa şi regiunile ei locuri mai atractive pentru investiţii şi
muncă 

ETUC sprijină propunerea Comisiei referitoare la rolul Băncii Europene de Investiţii (BEI) în finanţarea imple-
mentării politicii de coeziune.

În primul rând, ETUC insistă ca proiectele de infrastructură să integreze obiectivul „ocupării forţei  de muncă”
prin legarea lor de o politică de resurse umane care să aibă capacitatea de anticipare.

Proiectele de infrastructură a transporturilor trebuie să fie definite în conformitate cu politica europeană de
transport. De aceea, ETUC sprijină propunerea conform căreia  cofinanţarea prin Fondurile Structurale să
suplimenteze finanţarea de la bugetul Reţelelor Transeuropene. 



[ 80 ]

[ Anexe ]

ETUC este de acord că trebuie să se asigure condiţii atractive pentru firme cu respectarea lucrătorilor, dar
consideră că acestea nu trebuie să se concentreze numai pe lucrătorii de înaltă calificare, ci trebuie să-i
cuprindă pe toţi angajaţii.

ETUC consideră că investiţiile în vederea îmbunătăţirii eficienţei energetice a locuinţelor trebuie să fie spriji-
nite, deoarece ele permit, în acelaşi timp, să se creeze locuri  de muncă, să se contribuie la atingerea obiec-
tivelor de limitare a emisiilor de gaze cu efect de seră şi să se răspundă la cerinţele sociale de diminuare a
facturilor de energie ale consumatorilor casnici.

LINIA DIRECTOARE 2. Îmbunătăţirea cunoaşterii şi a inovaţiei pentru dezvoltare 

ETUC a făcut apel la Consiliul Uniunii Europene pentru a stabili noi linii directoare propunând o nouă Iniţiativă
Europeană de Creştere şi invitând statele membre să elaboreze planuri naţionale de refacere prin investirea
a 3% din PIB lor în priorităţile Strategiei Lisabona cum sunt cercetarea, învăţământul şi formarea profesională,
politicile active ale pieţei muncii, locuinţele sociale, tehnologiile curate şi sursele de energie regenerabilă. 

Cercetarea şi dezvoltarea sunt cruciale pentru succesul Strategiei de la Lisabona. Mediul şi eventualele surse
de noi locuri de muncă trebuie avute şi ele în vedere.

LINIA DIRECTOARE 3. Locuri  de muncă mai multe şi mai bune

ETUC sprijină propunerea Comisiei de a implementa politicile îndreptate spre realizarea ocupării complete a
forţei de muncă, îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii şi consolidarea coeziunii sociale şi teritoriale.

După părerea ETUC, este esenţial să se investească în cunoaştere şi în crearea unor locuri  de muncă de cali-
tate. ETUC doreşte să sublinieze că, pentru Europa, drumul adevărat către progres nu este să se înmulţească
locurile de muncă cele mai precare, ci să se mărească numărul şi calitatea lor.

ETUC atrage atenţia şi asupra faptului că un sfert dintre cei care riscă să se scufunde sub pragul sărăciei sunt
angajaţi, demonstrând în mod clar că simplul fapt că există mai multe locuri de muncă şi mai multă dezvol-
tare nu înseamnă în mod obligatoriu mai puţină sărăcie.

Trebuie să se elaboreze politici de sprijinire a persoanelor excluse sau vulnerabile, ceea ce înseamnă organi-
zarea de acţiuni şi în amonte şi în aval, mai ales măsuri de stimulare a ocupării.

Politica de coeziune trebuie să ajute la crearea unei pieţe europene autentice a muncii, mai ales prin promo-
varea solidarităţii între regiuni şi a mobilităţii. ETUC este de acord că reţeaua EURES, în care ETUC a jucat un
rol activ încă de la lansarea ei în 1994, este un instrument esenţial pentru promovarea mobilităţii ocupaţio-
nale şi geografice la nivel european şi naţional.

După părerea ETUC, o abordare integrată, legată de implementarea unei strategii a anticipării, trebuie să
răspundă în mod pozitiv la provocările schimbărilor demografice. Aceasta trebuie să implice un evantai larg
de instrumente, politici şi actori.

Politicile active şi inclusive ale pieţei muncii ţintite pe tineri şi pe lucrătorii în vârstă trebuie să fie definite în
strânsă cooperare cu partenerii sociali. Aceasta presupune existenţa unor politici mai bune, care să fie defi-
nite pentru muncă, în general, şi să fie legate de învăţarea pe tot parcursul vieţii. Aceasta înseamnă să avem
politici active pentru tineret ca să-i atragă pe tineri pe piaţa forţei de muncă şi politici de voluntariat care să
permită lucrătorilor mai în vârstă să-şi încheie carierele treptat, dar în mod activ.

ETUC consideră că trebuie să se ia măsuri pentru a se îmbunătăţi calitatea ocupării tinerilor prin combaterea
insecurităţii locurilor de muncă. Aceste măsuri trebuie să includă promovarea unor locuri de muncă mai sigure
pentru tineri, îmbunătăţirea standardelor de sănătate şi protecţie a muncii şi accesul egal la asigurările
sociale, pentru ca tinerii să nu ajungă în economia informală.

Trebuie să se elaboreze un program de măsuri pozitive pentru a se mări rata de participare la piaţa forţei  de
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muncă şi să se creeze condiţiile pentru ca lucrătorii mai în vârstă să continue să lucreze până la vârsta
pensionării.

ETUC este, de asemenea, de părere că imigraţia este numai o soluţie parţială pentru problemele demografice
ale Europei. Principala preocupare va fi să se elaboreze o politică de imigrare mai activă, destinată să gestio-
neze şi nu să împiedice imigrarea, şi să ne asigurăm că oamenii din Europa sprijină această politică.

În ceea ce priveşte restructurarea economică, ETUC salută propunerea Comisiei de a stabili sisteme perma-
nente de monitorizare care să-i implice pe partenerii sociali, firmele şi autorităţile locale, rolul lor fiind acela
de a analiza schimbările economice şi sociale de la nivel naţional, regional şi local şi de a anticipa viitoarele
tendinţe economice şi ale pieţei forţei  de muncă.

ETUC consideră că Liniile Directoare ale Politicii de Ocupare trebuie să fie completate în sensul de a se cere
statelor membre să asigure ca fiecare lucrător disponibilizat să aibă dreptul de a se întoarce pe piaţa forţei
de muncă (recalificare, îndrumarea carierei, servicii de plasament). În plus, este necesar să se aplice măsuri
de „acompaniere socială”, cum ar fi „scheme de pensionare anticipată” a celor mai vârstnici lucrători şi a
celor care nu pot beneficia de măsurile de reintegrare. La fel, în timpul acestor perioade de reintegrare,
trebuie să fie prevăzute pentru lucrători garanţii sociale şi salariale, şi anume garanţiile de menţinere a veni-
tului, dar şi drepturile sociale (accesul la sistemele de sănătate, drepturile de pensie).

În sfârşit, ETUC sprijină propunerea Comisiei de a îmbunătăţi facilităţile de sănătate pe termen lung şi infras-
tructura sănătăţii, care au o importanţă deosebită pentru cetăţenii UE, subliniind în acelaşi timp necesitatea
de a se lua în considerare faptul că statele membre au sisteme de finanţare diferite.

LINIA DIRECTOARE 4. Dimensiunea teritorială a politicii de coeziune

ETUC sprijină propunerea Comisiei ca statele membre şi regiunile să ţină seama de nevoile teritoriale speci-
fice atunci când îşi elaborează programele, specificând că acest lucru trebuie să fie făcut pentru a se combate
şi nu numai pentru a se preveni dezvoltarea regională neechilibrată. Acest lucru este cu atât mai important
cu cât Rapoartele Comisiei arată că, în ciuda progresului în privinţa rezultatelor, mai ales în regiunile cel mai
puţin prospere, adevărata convergenţă este departe de a fi atinsă şi, în unele ţări, disparităţile dintre regiuni
s-au accentuat şi mai mult.

Trebuie să se ţină seama de problemele specifice pentru zonele urbane şi cele rurale. În ceea ce priveşte
zonele rurale, ETUC împărtăşeşte opinia Comisiei după care politica de coeziune trebuie să fie limitată, acolo
unde este cazul, la suplimentarea acţiunilor sprijinite de noul Fond de Dezvoltare Rurală (Fondul Agricol
European pentru Dezvoltare Rurală – FAEDR)

Aşa cum s-a arătat mai înainte, ETUC salută faptul că, pe baza experienţei acumulate în cadrul actualei iniţia-
tive INTERREG, Comisia a propus să se creeze un nou Obiectiv pentru a urmări integrarea echilibrată şi armo-
nioasă a teritoriului Uniunii prin sprijinirea cooperării dintre diversele componente ale problemelor transfron-
taliere şi transnaţionale de importanţă comunitară.

Cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi interregională trebuie accentuate. Experienţa pozitivă a sindi-
catelor din acţiunile efectuate în 40 de Consilii Sindicale Interregionale (ITUC), inclusiv în regiunile de fron-
tieră cu noile state membre, arată că aceasta este calea de urmat.

În ceea ce priveşte cooperarea transfrontalieră, ETUC sprijină şi subliniază în mod special următoarele propu-
neri ale Comisiei:

■ Integrarea pieţei transfrontaliere a muncii
■ Contribuţia la integrarea economică şi  socială
■ Accentul pe consolidarea competitivităţii în regiunile de frontieră

După părerea ETUC, UE ar trebuie să acorde o atenţie specială regiunilor mai îndepărtate şi slab populate
care se află în risc de depopulare, prin promovarea atractivităţii şi a competitivităţii acestora.
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În plus, după extindere, frontierele externe ale UE s-au modificat şi s-au modificat şi problemele structurale
din aceste regiuni noi. ETUC consideră că trebuie să se acorde o atenţie specială acestor regiuni, prin optimi-
zarea utilizării Noului Instrument al Vecinătăţii, fără a se neglija eforturile de sprijinire a regiunilor de frontieră
din interiorul UE.

4. RESURSELE FINANCIARE

ETUC doreşte să reitereze faptul recunoscut că actualul nivel de investiţii al bugetului Uniunii este relativ
modest în comparaţie cu rezultatele pozitive obţinute, mai ales în privinţa îmbunătăţirii situaţiei în regiunile
cele mai defavorizate şi începerea unei convergenţe reale.

Ţinând seama de ambiţiile statelor membre pentru UE, în comparaţie cu obiectivele extinderii şi ale Strategiei
Lisabone revizuite, resursele nu pot fi menţinute la nivelul actual.

De aceea, ETUC repetă faptul că, dacă vrem să garantăm succesul, trebuie să ne înteţim eforturile actuale de
stimulare a creşterii, ocupării, competitivităţii şi dezvoltării durabile în regiunile mai puţin dezvoltate. 

În lumina limitei propuse de Comisie (1,24%), pe baza previziunilor financiare pentru perioada 2007-2013,
ETUC are sentimentul că procentul de 0,41% alocat politicii de coeziune nu este suficient pentru ca UE să-şi
atingă scopurile ambiţioase care au fost stabilite pentru continuarea edificării Europei.
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1. INTRODUCERE

În conformitate cu Articolul 159 al Tratatului, Comisia evaluează din trei în trei ani statutul coeziunii şi contri-
buţia celorlalte politici.

Al doilea Raport (2001) a lansat o dezbatere cu privire la politica de coeziune după extindere. Al treilea Raport
(februarie 2004) a folosit concluziile acestei dezbateri ca bază pentru prezentarea propunerilor Comisiei refe-
ritoare la o modificare a politicii de coeziune după 2006 şi la 14 iulie 2004 Comisia a adoptat propunerile refe-
ritoare la noile reguli pentru Fondurile Structurale pe perioada 2007-20135.

Prima contribuţie a ETUC la dezbaterea referitoare la viitoarea politică de coeziune economică şi socială în
Uniunea Europeană extinsă, adoptată de Comitetul executiv la 19-20 noiembrie 2002, a subliniat întărirea poli-
ticilor structurale comunitare în Europa extinsă atât timp cât principiile coeziunii şi solidarităţii sunt consfinţite
în Tratat şi constituie două dintre cele mai importante vehicule ale integrării oamenilor şi teritoriilor.

Pentru ETUC, extinderea înseamnă o oportunitate unică în istorie de a unifica popoarele Europei pe baza valo-
rilor democratice fundamentale. Aceasta garantează pacea şi stabilitatea politică în Europa şi contribuie la
progresul economic şi social şi la îmbunătăţirea vieţii şi a condiţiilor de muncă. Pe lângă reunificarea Europei,
extinderea creează posibilitatea extinderii pieţei europene a locurilor de muncă prin creşterea generală a volu-
mului producţiei şi a nivelului de consum din noile state membre şi prin elaborarea de noi produse şi servicii
competitive pe piaţa mondială. 

Aceasta reprezintă o provocare politică, economică şi socială fără precedent, de care va beneficia întreaga
Uniune Europeană. Cu toate acestea, spre deosebire de extinderile anterioare, trebuie să se ţină seama că
aceasta a avut drept rezultat adâncirea discrepanţei economice, a provocat o mutare geografică a dispa-
rităţilor către est şi a făcut şi mai dificilă situaţia ocupării forţei  de muncă.

În plus, UE este preocupată de anumite provocări majore care au fost identificate la summit-urile recente ale
Consiliului European, care necesită reacţii şi acţiuni comune şi coordonate.

Viitoarea politică de coeziune a UE trebuie să contribuie la găsirea răspunsurilor la aceste provocări şi făcând
acest lucru să reducă disparităţile existente între regiuni şi să promoveze o societate cu ocupare totală a forţei
de muncă, oportunităţi egale, incluziune şi coeziune socială şi, mai larg, un Model Social European.

Pentru a realiza acest lucru, reforma în curs de desfăşurare trebuie să garanteze o mai mare complementari-
tate între politicile structurale ale Uniunii şi alte domenii al politicii Comunităţii, garantând în acelaşi timp că
toate politicile UE ţin seama de aspectele cruciale ale coeziunii economice şi sociale şi de nevoia de stimu-
lare a unei ocupări de calitate. Pe lângă coordonarea politicilor Comunităţii, este de foarte mare importanţă
să se coordoneze politicile de impozitare pentru a se evita orice fel de dumping social şi fiscal.

În această privinţă, ETUC consideră că referirea explicită la Agendele Lisabona şi Göteborg din propu-
nerea de Regulament prezentată de Comisie este de o importanţă vitală. În primul rând, ETUC crede
că politica de coeziune trebuie să integreze obiectivele de la Lisabona şi Göteborg şi să devină un
mijloc esenţial de realizare a acestora prin intermediul programelor naţionale de dezvoltare.

PROPUNERI ETUC: NOUA ARHITECTURĂ
PENTRU O POLITICĂ DE COEZIUNE ÎN UE
DUPĂ 2006
REZOLUŢIA ADOPTATĂ DE COMITETUL EXECUTIV ETUC LA ŞEDINŢA SA ŢINUTĂ LA BRUXELLES
ÎN 13-14 OCTOMBRIE 2004

5 http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm

6 http://www.etuc.org/a/1637?var_recherche=%20economic%20and%20social%20cohesion%20policy%20in%20the%20enlarg
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2. PRINCIPALELE ELEMENTE ALE REFORMEI

2.1. Concentrarea pe cele trei obiective ale Comunităţii 

În ceea ce priveşte programele operaţionale, ETUC salută favorabil propunerile Comisiei de a avea o listă limi-
tată de teme cheie, şi anume inovarea şi economia bazată pe cunoaştere, mediul şi prevenirea riscurilor, acce-
sibilitatea şi serviciile de interes economic general, cu specificarea faptului că aceste teme trebuie să se
refere la crearea de locuri de muncă şi la dezvoltarea regională.

În acelaşi timp, în funcţie de cele de mai jos, ETUC este în favoarea unei concentrări a implementării temelor
prioritare pe trei concepte cheie: convergenţa, competitivitatea regională şi ocuparea şi cooperarea teritorială
europeană.

2.1.1. Convergenţa

ETUC consideră că regiunile cel mai puţin dezvoltate ale Uniunii extinse, cele care sunt rămase în urmă faţă
de media pe Comunitate, trebuie să rămână o prioritate, ca în cazul propunerii Comisiei. ETUC susţine, de
asemenea, că acest obiectiv se va referi în primul rând la regiunile cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din
media pe Comunitate.

În plus, ETUC sprijină propunerea de a se acorda asistenţă temporară regiunilor cu un PIB pe cap de locuitor
sub 75% din media calculată pentru Europa celor 15 (este vorba de „efectul statistic” al extinderii) şi care nu
au devenit dintr-odată mai bogate. În acelaşi timp, temporar, trebuie să se asigure asistenţă de tranziţie ţărilor
care primesc resurse de la Fondul de Coeziune şi care vor fi şi ele afectate de „efectul statistic” al extinderii.

Cu toate acestea, ETUC îşi reiterează preocuparea de a se evita o politică de coeziune cu două viteze, chiar
dacă recunoaştem că anumite priorităţi pot să difere în funcţie de faptul dacă se referă la cele mai defavori-
zate regiuni ale Europei celor 15 sau ale noilor state membre.

Deşi dezvoltarea infrastructurii a făcut progrese în E-15, nu acesta a fost cazul noilor state membre. Chiar
dacă dorim să evităm riscul fragmentării măsurilor de sprijin, trebuie să se găsească un echilibru între
investiţiile în infrastructură şi investiţiile în favoarea capitalului uman. În acelaşi timp, proiectele referitoare la
infrastructuri trebuie să integreze obiectivul „ocupare” şi să fie legate de o politică de resurse umane care să
dispună de o capacitate de anticipare.

2.1.2. Competitivitatea regională şi ocuparea: anticiparea şi promovarea schimbărilor

Este clar că persistenţa problemelor structurale, şocurile neaşteptate, procesele de restructurare industrială
sau diversificare economică şi fuzionările companiilor în mai multe regiuni ale UE, fac necesară acordarea
unui sprijin continuu acestor zone.

ETUC consideră că în programarea actuală, Obiectivul 2 poate prezenta într-adevăr dificultăţi la nivel de imple-
mentare. Este foarte complex, nu este suficient de flexibil şi limitat – uneori nu dispune decât de date statis-
tice. 

Deoarece actualele obiective 2 şi 3 au fuzionat sub noul concept „competitivitate regională şi ocupare”,
dimensiunea socială a dezvoltării regionale trebuie să fie clar definită. În acelaşi sens, este deosebit de impor-
tant ca statele membre să asigure cu adevărat o legătură cu Planurile Naţionale de Acţiune pentru Ocupare
şi cu Planurile Naţionale de Acţiune pentru Incluziune.

ETUC salută abordarea duală propusă de Comisie cu condiţia ca cele două părţi să fie cu adevărat implemen-
tate în toate statele membre. În primul rând, programele de dezvoltare regională trebuie să ajute regiunile să
anticipeze şi să promoveze schimbarea economică prin întărirea competitivităţii şi atractivităţii lor; în alt
doilea rând, programele definite la nivelul teritorial corespunzător trebuie să-i ajute pe oameni să se
pregătească pentru schimbarea economică şi să se adapteze la aceasta.
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Cu toate acestea, în ceea ce priveşte eligibilitatea, deşi este adevărat că statele membre, în strânsă coope-
rare cu regiunile, sunt cele mai în măsură să identifice zonele unde este cea mai mare nevoie de asistenţă,
avem sentimentul că este important să reiterăm că Fondurile Structurale sunt o politică a Comunităţii, iar apli-
carea lor se bazează pe mai multe obiective şi principii comune. Acest acord are drept scop să prevină even-
tuala deviere a acestei politici către renaţionalizare. Ţinând seama de acest lucru, este vital pe de o parte să
se definească criteriile obiective ale eligibilităţii şi, pe de altă parte, să se garanteze legătura şi echilibrul
optim între cele trei nivele vizate (european, naţional şi regional). 

2.1.3. Cooperarea teritorială europeană

ETUC aprobă faptul că, pe baza experienţei dobândite cu actuala iniţiativă INTERREG, Comisia propune să se
creeze un nou Obiectiv în vederea continuării integrării echilibrate şi armonioase a teritoriului Uniunii prin spri-
jinirea cooperării între diversele sale componente în problemele de importanţă comunitară la nivel transfron-
talier, transnaţional şi interregional.

Cooperarea şi măsurile de sprijin la aceste trei nivele trebuie să fie consolidate. Experienţa pozitivă a sindi-
catului asociată cu acţiunile realizate de cele 41 de Consilii Sindicale Interregionale (ITUC), inclusiv în regiu-
nile de frontieră cu noile state membre demonstrează că aceasta este calea de urmat.

În plus, după extindere frontierele externe ale UE s-au mutat şi acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu problemele
structurale care au fost deplasate în noile regiuni. În consecinţă, ETUC consideră că trebuie să se acorde o
atenţie deosebită acestor regiuni, prin optimizarea utilizării instrumentului Noua Vecinătate, fără a se reduce
eforturile în privinţa regiunilor din interiorul UE.

2.2 Caracteristicile teritoriale specifice

ETUC consideră că regiunile cele mai îndepărtate şi slab populate de la periferie, care riscă să devină pustii,
merită o atenţie deosebită din partea UE, care trebuie să constea în promovarea atractivităţii şi a competiti-
vităţii lor.

În acest sens, ETUC salută propunerea comisiei referitoare la o alocare bugetară specială în cadrul
Obiectivului „Convergenţă” pentru rezolvarea constrângerilor speciale resimţite de regiunile cele mai
îndepărtate.

În acelaşi timp, aşa cum propune şi Comisia, este important ca orice alocare de resurse pentru Obiectivul
„competitivitate şi ocupare regională” să ţină seama de problemele specifice de accesibilitate şi de distanţa
de la principalele pieţe cu care se confruntă multe insule, regiuni montane şi zone slab populate.

În orice caz, criteriile eligibilităţii trebuie să fie foarte clar definite.

2.3 Simplificarea – „un sistem mai solid de furnizare”

ETUC sprijină abordarea strategică propusă de Comisie şi, în special, stabilirea unui dialog anual strategic cu
instituţiile europene pentru a se examina progresul în privinţa priorităţilor şi a rezultatelor obţinute. Pentru a
putea să-şi aducă contribuţia, ETUC consideră că partenerii sociali europeni trebuie să fie consultaţi în
legătură cu documentul strategic general pentru politica de coeziune. În acelaşi timp, la nivel naţional, parte-
nerii sociali ar trebui să fie consultaţi în legătură cu Cadrul Naţional Strategic de Referinţă elaborat de statele
membre.

Adevărul este că multe dintre reforme implică o simplificare a sistemului de furnizare a sprijinului.
În primul rând, ETUC salută propunerea Comisiei de a se menţine principiile fundamentale ale politicii struc-
turale a Comunităţii şi după 2006, şi anume concentrarea, programarea, adiţionalitatea şi parteneriatul.

ETUC are, de asemenea, sentimentul că procedurile şi programele trebuie să fie simplificate şi raţionalizate
în continuare, deşi trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu impietează asupra calităţii măsurilor de sprijin.
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În mod similar, ETUC poate sprijini propunerea Comisiei îndreptată către o mai mare descentralizare prin dele-
garea mai multor responsabilităţi către statele membre şi regiuni, menţinând în acelaşi timp rigoarea finan-
ciară, cu condiţia ca şi Comisia să garanteze conformitatea cu politicile şi obiectivele europene şi legătura
între nivelul european, naţional şi regional, pentru a se evita orice risc de disparităţi între statele membre şi
în interiorul acestora.

În sfârşit, dacă sistemul propus al „Fondului Unic” poate simplifica sistemul de furnizare a ajutorului, este
necesar să se asigure o viziune cuprinzătoare şi să se evite paralelismele între Fonduri, pentru a se evita dubla
utilizare a Fondurilor. În plus, trebuie să continue eforturile pentru implementarea integrată a Fondurilor.

2.4. Iniţiativele Comunitare 

Experienţa trecutului ne arată că Iniţiativele Comunitare joacă un rol vital în stabilirea identităţii Europei, în
asigurarea posibilităţilor de experimentare şi în dezvoltarea parteneriatului. În plus, ETUC consideră că aspec-
tele legate de caracterul transnaţional şi inovator al acestor iniţiative este la fel de important. 

În consecinţă, subliniind importanţa propunerilor Comisiei destinate să asigure oportunităţi egale şi coope-
rare transnaţională, ETUC doreşte ca Iniţiativa Comunitară EQUAL să fie păstrată sau inclusă în mod explicit
în cadrul noului Obiectiv 2, date fiind rezultatele pozitive obţinute în ceea ce priveşte promovarea oportu-
nităţilor egale pentru toată lumea pe o piaţă a muncii care trece prin schimbări radicale şi în combaterea
tuturor formelor d discriminare.

2.5. Principiul parteneriatului

ETUC nutreşte convingerea că principiul parteneriatului este un principiu fundamental în garantarea
funcţionării cu succes a măsurilor fondului structural. Trebuie să se urmărească realizarea de parteneriate de
înaltă calitate, care să-i implice pe partenerii sociali în toate fazele intervenţiilor fondurilor.

În acest sens, ETUC doreşte ca viitoarelor reguli ale fondurilor structurale să stabilească în mod clar princi-
piul parteneriatului şi nu să se bazeze pe regulile şi practicile naţionale, aşa cum a propus din nou Comisia.

În ceea ce priveşte componenţa Comitetului de Monitorizare, ETUC salută propunerea Comisiei de a fi incluşi
şi partenerii sociali.

În mod similar, în ceea ce priveşte Fondul Social European, ETUC sprijină propunerea Comisiei ca în cadrul
Obiectivului „Convergenţă”, cel puţin 2% din fondurile FSE să fie alocate dezvoltării capacităţii, activităţilor
întreprinse în comun de partenerii sociali. În acelaşi timp, ETUC insistă să se facă o referire clară la dialogul
social, în conformitate cu Comunicarea Comisiei „Parteneriatul pentru schimbare în Europa extinsă – Sporirea
contribuţiei dialogului social european” (COM(2004)5576).

Cu toate acestea, ETUC regretă faptul că în propunerea Comisiei, Fondul Social European este singurul fond
care se bazează pe participarea activă a partenerilor sociali în Comitetul European. ETUC are sentimentul că
această participare prezintă o importantă valoare adăugată. De aceea, este esenţial ca acelaşi tip de partici-
pare să fie prevăzut şi în privinţa celorlalte fonduri la nivel european şi naţional.

În acelaşi sens, ETUC are sentimentul că, pe viitor, întâlnirile anuale dintre Comisia Europeană şi partenerii
sociali trebuie să reprezinte adevărate consultări şi insistă să se înfiinţeze şi alte forumuri de dezbatere cu
statele membre şi Comisia. 

Partenerii sociali trebuie să aibă acces la asistenţa tehnică pentru a-şi consolida capacităţile, în special în
noile state membre, pentru a avea posibilitatea să participe mai uşor la gestionarea şi implementarea proiec-
telor finanţate prin Fondurile Structurale.

7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0557en01.pdf
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3. RESURSELE FINANCIARE

Este un adevăr că actualul nivel de investiţii din resursele bugetare ale Uniunii este relativ modest, în compa-
raţie cu rezultatele pozitive obţinute, mai ales în ceea ce priveşte nivelul de îmbunătăţire a situaţiei regiunilor
mai defavorizate şi începerea unei convergenţe autentice.

În plus, ţinând seama de ambiţiile statelor membre pentru UE, în comparaţie cu obiectivele extinderii şi ale
Strategiilor de la Lisabona şi Göteborg, nivelul resurselor nu poate fi menţinut la nivelul actual.

În consecinţă, ETUC are sentimentul că pentru a se garanta succesul este nevoie de mai multe eforturi pentru
a se stimula creşterea, ocuparea forţei de muncă, competitivitatea şi dezvoltarea durabilă în regiunile mai
puţin dezvoltate.

În lumina limitei propuse de Comisiei (1,24%) în perspectiva financiară a perioadei 2007-2013, ETUC are
sentimentul că procentul de 0,41% alocat politicii de coeziune este necorespunzător dacă UE doreşte să
atingă ambiţioasele scopuri propuse în edificarea europeană continuă.
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• Principalele caracteristici ale FSE în 2007-2013
• Misiunea FSE
• Sfera de cuprindere a aplicării
• Instrumente de programare
• Care este rolul sindicatelor?

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 2007-2013

Caracteristicile principale
• O integrare mai mare cu priorităţile europene în domeniul ocupării şi al incluziunii sociale
• O mai mare integrare cu obiectivele FEDER
• Generalizarea acţiunilor inovatoare şi a cooperării transnaţionale

NB: Din punctul de vedere al sindicatelor, FSE trebuie să fie utilizate în sinergie cu:
• Noul Program de învăţare pe tot parcursul vieţii 2007-2013
• Al 7-lea Program de Cercetare şi Dezvoltare
• Politicile europene naţionale, regionale şi locale

MISIUNEA FSE
1) Consolidarea coeziunii economice şi sociale prin stimularea ocupării forţei de muncă şi a posibilităţilor de
ocupare (cantitate şi calitate)

- Ocuparea totală a forţei  de muncă 
- Calitatea şi productivitatea muncii
- Incluziunea socială
- Reducerea disparităţilor naţionale, regionale şi locale în domeniul ocupării

Liniile directoare pentru politica de ocupare 2005-2008
A se vedea 

Obiectivele „Învăţământ şi formare profesională 2010”

LINIILE DIRECTOARE ALE POLITICII DE OCUPARE 2005 – 2008 ŞI FSE

Nr. 17 Implementarea politicilor de ocupare care stabilesc realizarea ocupării totale, îmbunătăţirea calităţii
şi productivităţii muncii şi întărirea coeziunii sociale şi teritoriale

Nr. 18 Promovarea unei abordări a ocupării forţei  de muncă pe tot ciclul de viaţă 
Nr. 19 Asigurarea încurajării inserţiei pe piaţa forţei de muncă, cu locuri de muncă mai atrăgătoare şi munci

mai atrăgătoare din punct de vedere financiar pentru solicitanţi, inclusiv pentru grupurile defavorizate
ale populaţiei şi ale celor ce nu muncesc

SINDICATELE ŞI FONDUL SOCIAL EUROPEAN
2007-2013
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Nr. 20  Îmbunătăţirea reacţiei la nevoile pieţei forţei  de muncă 
Nr. 21 Promovarea flexibilităţii prin reconcilierea cu securitatea muncii şi reducerea segmentării pieţei

muncii, ţinându-se seama de rolul partenerilor sociali
Nr. 22 Asigurarea evoluţiei costurilor muncii şi introducerea unor mecanisme de fixare a salariilor care să

stimuleze ocuparea
Nr. 23 Creşterea şi îmbunătăţirea investiţiilor în capitalul uman
Nr. 24 Adaptarea sistemelor de învăţământ şi de formare profesională la noile cerinţe în ceea ce priveşte

calificările. 

OBIECTIVELE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 2010

OBIECTIVELE CANTITATIVE
• Reducerea abandonului şcolar la maximum 10%
• Creşterea cu 15% a numărului de studenţi la disciplinele matematică, ştiinţă şi tehnologie
• Creşterea până la 85% la procentajului tinerilor în vârstă de 22 de ani care au absolvit cel puţin studii secun-

dare superioare
• Reducerea cu 20% a procentajului elevilor cu deprinderi de citire egale sau inferioare nivelului 1 PISA
• Creşterea cu 12,5% a procentajului populaţiei cu vârste între 25 şi 64 de ani care a participat la o măsură

de învăţământ şi formare profesională în cele 4 săptămâni precedente anchetei

OBIECTIVE „POLITICE”
• Elaborarea şi testarea unui cadru european de certificare, bazat pe rezultatele învăţării
• Elaborarea şi testarea unui sistem de credite de învăţare
• Stabilirea cooperării în domeniul calităţii în cadrul reţelei europene de asigurare a calităţii în învăţământ şi

formarea profesională
• Promovarea utilizării Europass

SFERA DE APLICARE A FSE 2007-2013

În privinţa obiectivelor convergenţei şi competitivităţii

a) Adaptabilitatea lucrătorilor şi a companiilor
1) învăţarea pe tot parcursul vieţii, accesul la formare profesională, mai ales pentru lucrătorii cu calificări

inferioare şi vârstnici, dezvoltarea calificărilor şi a deprinderilor, diseminarea ITC
2) Diseminarea metodelor inovatoare de organizare a muncii, sănătatea şi protecţia muncii, identificarea

nevoilor profesionale (inclusiv în timpul restructurării)

b) Îmbunătăţirea accesului la ocuparea forţei  de muncă 
1) Consolidarea serviciilor de ocupare
2) Măsuri active şi preventive de identificare a necesarului: formare profesională în funcţie de nevoi, căuta-

rea de locuri de muncă, plasarea în firme, lucrători vârstnici, echilibrul muncă/viaţă de familie
3) Acţiuni în vederea îmbunătăţirii accesului la ocuparea forţei  de muncă, ocupare pe termen lung şi

perspectivele pentru lucrătoare care să sufere de mai puţină segregare şi îndepărtarea inechităţii sala-
riale

4) Acţiuni pentru încurajarea participării migranţilor la ocupare şi integrarea lor, facilitarea mobilităţii lucră-
torilor

c) Incluziunea socială şi combaterea discriminării
1) Programul de inserţie pentru ocuparea, învăţământul şi formarea profesională a grupurilor defavorizate
2) Combaterea discriminării pe piaţa forţei de muncă 

d) Capitalul uman
1) Reforma sistemelor de învăţământ şi formare profesională (ocupabilitatea, adaptarea la nevoile pieţei

forţei de muncă, inovarea)
2) Crearea de reţele între instituţiile de învăţământ superior, centrele de cercetare şi tehnologie şi companii

e) Parteneriatele şi acordurile cu partenerii sociali şi ONG-uri la nivel naţional, regional, local şi trans-
naţional
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SFERA DE APLICARE A FSE 2007-2013

Numai pentru obiectivul Convergenţă 
a) Investiţiile în capitalul uman

1) Reforma sistemului de învăţământ şi formare profesională pentru o societate bazată pe cunoaştere şi
învăţarea pe tot parcursul vieţii

2) Consolidarea participării la învăţământ şi învăţarea pe tot parcursul vieţii (rata abandonului şcolar, segre-
garea pe sexe, calitate)

3) Capitalul uman în cercetare şi inovare (universităţi şi cercetători)

b) Întărirea capacităţii şi eficienţei autorităţilor, a partenerilor sociali şi a ONG-urilor de a asigurarea
buna conducere
1) Studiile, statisticile şi experţii să îmbunătăţească elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi a

programelor
2) Formare profesională specifică pentru personalul autorităţilor relevante, partenerii sociali şi ONG-uri.

NB1: autoritatea responsabilă pentru gestionarea Programelor operaţionale va încuraja participarea cores-
punzătoare a partenerilor sociali la acţiunile finanţate din FSE

NB2: art. 5p3 din regulamentul FSE: un volum corespunzător de resurse ale FSE este alocat dezvoltării capa-
cităţilor partenerilor sociali (formare profesională, stabilirea de reţele, dialogul social, în special pentru
adaptarea lucrătorilor şi a companiilor) 

NB3: FSE pot sprijini acţiunile transnaţionale şi interregionale (schimbul de informaţii, bune practici etc.)

INSTRUMENTE PENTRU PROGRAMAREA FSE

1) Liniile directoare strategice ale Comunităţii pentru promovarea coeziunii
2) Cadrele strategice naţionale de referinţă (CSNR) (vedere unitară şi strategie unică pentru obiective şi

fonduri)
3) Programele Operaţionale (PO) ale statelor membre sau regiunii

FSE 2007-2013 – CARE ESTE ROLUL SINDICATELOR?

Să axăm obiectivele sindicatelor în funcţie de aplicarea misiunilor FSE la nivel local, transnaţional, regional,
sectorial şi trans-sectorial 
Să folosim forumurile de schimb de opinii şi oportunităţi oferite de FSE
Să asigurăm o diseminare mai largă a acestor cunoştinţe (formare profesională /informare) în rândul lucrăto-
rilor şi al sindicatelor

1) Să axăm obiectivele în funcţie de aplicarea misiunilor FSE

• acces la învăţământ şi învăţarea pe tot parcursul vieţii
• investiţii
• organizarea muncii şi a timpului pentru formare
• analiza nevoilor de formare profesională şi instruire
• validarea şi recunoaşterea calificărilor
• inovarea în învăţământ şi în formare
• legăturile cu lumea muncii (cursuri de formare, cursuri „sandviş”7, ucenicie)
• oportunităţi egale

- dialogul social
- parteneriat în sens larg, mai ales la nivel local
- negocierea formării profesionale

2) Să utilizăm forumurile de schimburi de experienţă şi oportunităţile oferite de FSE 

a) Comitetele de monitorizare
Pregătire



[ 91 ]

[ Anexe ]

- Implementarea Programelor Operaţionale (PO)
- Urmărirea desfăşurării (în conformitate cu standardele naţionale)
- Evaluarea

b) Articolul 5.3 al Regulamentului FSE

3) Diseminarea cunoştinţelor în rândul sindicatelor

• Sinergii între diferitele departamente
• Folosirea ICT
• Încercaţi să inseraţi un modul despre fondurile structurale 2007-2013 în programele de formare ale sindi-

catelor existente la ora actuală (programele „standard”)
• Consolidaţi potenţialul activităţilor transnaţionale folosind reţelele CES/ETUI-REHS

DOCUMENTELE FUNDAMENTALE PE CARE TREBUIE SĂ LE CUNOASCĂ FACTORII DE
DECIZIE AI SINDICATELOR 

Liniile directoare strategice ale Comunităţii cu privire la coeziune 2007-2013
Liniile directoare cu privire la politica de ocupare 2005-2008
Liniile directoare  din regulamentele FSE 2007-2013 
Cadrul Strategic Naţional (rezumat) 2007-2013
PO naţional sau regional
Alte documente de programare naţionale, regionale, locale (pact, acord etc.)

Roberto Pettenello
CGIL, Italia
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Dominique Be
DG Ocupare, Comisia Europeană
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ESF: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/

EUIS: http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service

Progress: http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html

ADRESE INTERNET UTILE






