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EXPUNERE DE MOTIVE 

1. CONTEXTUL PROPUNERII 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că statele membre trebuie să 

considere propriile politici economice și promovarea ocupării forței de muncă drept chestiuni 

de interes comun și să își coordoneze acțiunile în cadrul Consiliului. Conform tratatului, 

Consiliul trebuie să adopte orientări privind ocuparea forței de muncă (articolul 148) și 

specifică faptul că acestea trebuie să fie în concordanță cu orientările generale de politică 

economică (articolul 121).  

Deși valabilitatea orientărilor generale de politică economică nu este limitată la o anumită 

perioadă, orientările privind ocuparea forței de muncă trebuie elaborate în fiecare an. 

Orientările au fost adoptate inițial împreună („pachet integrat”) în 2010, ele stând la baza 

Strategiei Europa 2020. În 2018, acestea au fost aliniate la principiile Pilonului european al 

drepturilor sociale proclamat în noiembrie 2017 de Parlamentul European, Consiliu și 

Comisie, pentru impulsionarea reformelor la nivel național și pentru a servi ca punct de reper 

pentru un proces de convergență reînnoit desfășurat la nivelul întregii Europe.  

Pe lângă orientările generale de politică economică, orientările privind ocuparea forței de 

muncă sunt prezentate sub forma unei decizii a Consiliului privind orientările pentru politicile 

de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (partea a II-a a Orientărilor integrate) și 

furnizează temeiul juridic pentru recomandările specifice fiecărei țări. 

Obiectivele și prioritățile globale exprimate în orientările pentru politicile de ocupare a forței 

de muncă rămân valabile. În temeiul articolului 148 alineatul (2) din TFUE, valabilitatea 

orientărilor privind ocuparea forței de muncă pentru 2019 trebuie să fie confirmată printr-o 

decizie a Consiliului, în urma consultării Parlamentului European, a Comitetului Economic și 

Social European, a Comitetului Regiunilor și a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă. 

Orientările privind ocuparea forței de muncă au fost adoptate la 16 iulie 2018, cu scopul de a 

pune accentul pe punerea în aplicare a politicilor. 

2. REZULTATELE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE 

EVALUĂRII IMPACTULUI  

Nu este cazul. 

3. ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII 

JO L 224, 5.9.2018, p. 4. 
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CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 148 

alineatul (2), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

având în vedere avizul Parlamentului European
1
, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European
2
, 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor
3
, 

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă
4
, 

întrucât: 

Statele membre și Uniunea trebuie să depună eforturi în vederea elaborării unei strategii 

coordonate pentru ocuparea forței de muncă și, în special, pentru promovarea unei 

forțe de muncă competente, calificate și adaptabile, precum și a unor piețe ale muncii 

capabile să reacționeze rapid la evoluția economiei, în vederea realizării obiectivelor 

de ocupare deplină a forței de muncă și de progres social prevăzute la articolul 3 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană.  

(2) În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea a 

elaborat și a pus în aplicare instrumente de coordonare pentru politicile fiscale, 

macroeconomice și structurale. Ca parte a acestor instrumente, prezentele orientări 

pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, împreună cu 

orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii 

prevăzute în Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului
5
, formează orientările 

integrate pentru punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020. Acestea vor ghida 

punerea în aplicare a politicilor în statele membre și în Uniune, reflectând 

interdependența dintre statele membre. Setul de politici și de reforme coordonate 

europene și naționale care rezultă va constitui un ansamblu global adecvat de politici 

economice și sociale care ar trebui să ducă la efecte colaterale pozitive. 

(3) Semestrul european combină diferitele instrumente într-un cadru global pentru 

supravegherea multilaterală integrată a politicilor economice, bugetare, privind 

ocuparea forței de muncă și sociale și urmărește atingerea obiectivelor Strategiei 

                                                 
1
 JO C , , p. . 

2
 JO C , , p. . 

3
 JO C , , p. . 

4
 JO C , , p. . 

5
 Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului din 14 iulie 2015 privind orientările generale pentru 

politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii Europene (JO L 192, 18.7.2015, p. 27). 
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Europa 2020, inclusiv a celor privind ocuparea forței de muncă, educația și reducerea 

sărăciei, astfel cum se prevede în Decizia 2010/707/UE a Consiliului
6
. Semestrul 

european a fost consolidat și raționalizat în mod continuu din 2015, promovând ca 

obiective de politică stimularea investițiilor, reformele structurale și asigurarea unor 

politici bugetare responsabile. A fost intensificată în special atenția acordată în cadrul 

semestrului european aspectelor sociale și celor legate de ocuparea forței de muncă și 

s-a aprofundat dialogul cu statele membre, cu partenerii sociali și cu reprezentanții 

societății civile. 

(4) În noiembrie 2017, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au semnat o 

proclamație interinstituțională privind un Pilon european al drepturilor sociale, 

stabilind douăzeci de principii și drepturi pentru a sprijini buna funcționare și echitatea 

piețelor muncii și a sistemelor de protecție socială. Pilonul constituie un cadru de 

referință pentru monitorizarea performanțelor sociale și de ocupare a forței de muncă 

ale statelor membre, pentru impulsionarea reformelor la nivel național și pentru a servi 

ca punct de reper pentru un proces de convergență reînnoit desfășurat la nivelul 

întregii Europe.  

(5)  Orientările integrate ar trebui să constituie baza pentru recomandările specifice fiecărei 

țări pe care Consiliul le poate adresa statelor membre. Atunci când pun în aplicare 

orientările privind ocuparea forței de muncă, statele membre ar trebui să utilizeze pe 

deplin Fondul social european și alte fonduri ale Uniunii. Cu toate că se adresează 

statelor membre și Uniunii, orientările integrate ar trebui să fie puse în aplicare în 

parteneriat cu toate autoritățile naționale, regionale și locale, implicând îndeaproape 

parlamentele, precum și partenerii sociali și reprezentanții societății civile. 

(6) Comitetul pentru ocuparea forței de muncă și Comitetul pentru protecție socială ar 

trebui să monitorizeze modul în care se pun în aplicare politicile relevante având în 

vedere orientările privind ocuparea forței de muncă, în conformitate cu mandatele lor 

respective întemeiate pe tratate. Comitetele respective și alte organisme pregătitoare 

ale Consiliului implicate în coordonarea politicilor economice și sociale ar trebui să 

colaboreze îndeaproape. Ar trebui menținut dialogul în materie de politici între 

Parlamentul European, Consiliu și Comisie, în special în ceea ce privește orientările 

pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. 

(7) Comitetul pentru protecție socială a fost consultat. 

(8) Orientările privind ocuparea forței de muncă adoptate în 2018 ar trebui să rămână 

stabile, astfel încât să se pună accentul pe punerea lor în aplicare. În contextul unei 

evaluări a evoluției piețelor forței de muncă și a situației sociale de la adoptarea 

orientărilor privind ocuparea forței de muncă în 2018, nu este necesară o actualizare. 

Motivele pentru adoptarea acestora în 2018 rămân valabile; prin urmare, aceste 

orientări ar trebui menținute, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:  

Articolul 1 

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre, astfel cum sunt 

stabilite în anexa la Decizia (UE) 2018/1215
7
, se mențin pentru anul 2019, iar statele membre 

                                                 
6
 Decizia 2010/707/UE a Consiliului din 21 octombrie 2010 privind orientările pentru politicile de 

ocupare a forței de muncă ale statelor membre (JO L 308, 24.11.2010, p. 46). 
7
 Decizia (UE) 2018/1215 a Consiliului din 16 iulie 2018 privind orientările pentru politicile de ocupare a 

forței de muncă ale statelor membre (JO L 224, 5.9.2018, p. 4). 
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le iau în considerare în politicile lor de ocupare a forței de muncă și în programele lor de 

reformă. 

Articolul 2 

Prezenta decizie se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 

 Pentru Consiliu 

 Președintele 
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