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Сажетак
Право на запошљавање држављана Европске уније
(ЕУ)уоквируЕУједнојеодосновнихначеланаједин
ственом тржишту ове заједнице. Међутим, нацио
налнерегулацијепредстављајупрепрекеовимтежња
ма.ПрепрекесесавлађујунормамаЕУкојегарантују
узајамно признавање и унификацију професионалних
квалификација међу земљама чланицама. Норме по
мажу креаторима и учеснициматржишта рада да
постанефлексибилније,либералнијеуобављањууслу
жнеделатности,сапоједностављенимадминистра
тивним процедурама. Остваривање пуне запослено
сти(Лисабонскиуговор1))умакроекономскомсмислу
(каои састановиштамикорекономије), представља
једанодфундаменталнихциљева.
Социјалнаполитикаподразумеванеколикотемељних
одредница: повећање броја радних места, разноли
кост избора послова на европском тржишту рада,
једнакеусловезапошљавања,побољшањеусловажи
вотаирада,високнивоквалитетасоцијалнеполити

* Овај рад пред ста вља део ис тра жи ва ња на про јек ту број III 47009  “Европ ске ин те гра-
ци је и дру штве но-еко ном ске про ме не при вре де Ср би је на пу ту ка ЕУ” ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

 Уго вор о Европ ској уни ји и Уго вор о фун ки ци о ни са њу Европ ске уни је сту пио је на 
сна гу 1. де цем бра 2009. го ди не.
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кеисоцијалнекохезије,алииподстицањепобољшања
опремљеностичланицаусврхупрактичногприхвата
њапроменазаснованихназнању.
Смерницеполитикезапошљавања,којепредлажеСа
вет, немају правно обавезујуће дејство у државама
чланицама,онесусамосредствојавногувидаунацио
налне(не)успехе.Политичкопсихолошкодејствокоје
изсмерницапроизлазинезависисамоодлојалности,
већиодстепенапрецизностисмерница.Дакле,смер
нице могу представљати само листу апстрактно
формулисанихмера,иуправоизтечињеницеполити
казапошљавањананивоуЕУјошувекнијејединстве
на,већ јепрепуштенадржавамачланицаманафор
мулисање.
Глобална криза је потврдила директну везу између
стања у економији итржиштарада, обзиромда је
стопанезапосленостиуЕУ27уновембру2010.годи
неизносила9,6%.
Државечланицеће,уциљуопоравкаизкризесачини
типрограменационалнихреформиукојимаћедетаљ
но представити акције, које ће предузети у оквиру
новестратегије.НадовезујућисенанадзорКомисије
ирадСавета,Европскисаветћенагодишњемнивоу
проценитиукупаннапредакуспровођењуовестрате
гије,постигнуткаконанивоуЕУ,такоинанационал
номнивоу.Истовременоћебитииспитиванимакрое
кономскиразвој,заштитаконкуренцијеифинансијска
стабилност.
Надлежност у решавању  питања политике за
пошљавања и даље имају државе чланице, а улога
наднациoналнихорганауглавномјесаветодавна.
Урадућебитипредстављенаполитиказапошљава
њауЕвропскојунијисаосвртомефектиипланопо
равкаовезаједницеизкризе,саакцентомнасмернице
запошљавањадо2020.годинекојеједонелаЕвропска
комисија.
Кључнеречи:запошљавањеуЕУ,смерницезапошља
вања,стопазапослености,незапосленост,смернице.

Pо тре ба за ства ра њем пот пу ног при вред ног и дру штве ног окви-
ра у Европ ској уни ји, по кре ну ла је број не по ли ти ке у ци љу 

ства ра ња ко ор ди ни са не ак ци је, ко ја се на не ким под руч ји ма (нпр. 
фи нан сиј ски си стем као осно ва функ ци о ни са ња би ло ког при вред-
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ног си сте ма) ви ше, а у не ким ма ње (нпр. со ци јал не по ли ти ке) раз-
ви ла.

Пи та ње за по шља ва ња и ре гу ли са ња тр жи шта ра да у про шло-
сти је углав ном ре ша ва но са рад њом вла да др жа ва чла ни ца, а за јед-
нич ке од ред ни це на ни воу Уни је де фи ни са не су тек Уго во ром из 
Ам стер да ма 1997. го ди не. 

Оства ри ва ње пу не за по сле но сти у ма кро е ко ном ском сми слу 
(као и са ста но ви шта ми ко ре ко но ми је), пред ста вља је дан од фун да-
мен тал них ци ље ва, без ко јих функ ци о ни са ње еко ном ског си сте ма 
не ма сми сао, те је по ли ти ка за по шља ва ња, у фо ку су ис тра жи ва ња.

РАЗВОЈПОЛИТИКЕЗАПОШЉАВАЊАУЗАЈЕДНИЦИ

За јед ни ца је од осни ва ња има ла ам би ци о зне пла но ве за на ци-
о нал не со ци јал не по ли ти ке, али су они ду го оста ја ли у сфе ри про-
јек ци ја. Обим ни је со ци јал не по ли ти ке по че ле су да се спро во де тек 
по сле ус по ста вља ња је дин стве ног тр жи шта. При о ри те ти со ци јал-
них по ли ти ка (Про ко пи је вић, 2005), за ко је је над ле жна ГД52), ме-
ња ли су се ка ко су ево лу и ра ли еко ном ски, дру штве ни и по ли тич ки 
про бле ми. Од осни ва ња  За јед ни це, со ци јал не по ли ти ке су би ле 
ве за не за по ди за ње жи вот ног стан дар да, за бра ну де чи јег ра да, уна-
пре ђе ње рад них и жи вот них усло ва, а ка сни је су се пре ор јен ти са ле 
на про бле ме рад не мо бил но сти, јед на ког трет ма на при за по шља ва-
њу, да би опа да ње еко ном ског ра ста до ве ло до по ста вља ња све о бу-
хват них пи та ња рад но-дру штве ног трет ма на за по сле них3) .

Ко ми си ја је осно ва ла ,,Sedoc4) “ 1989. го ди не у ци љу омо гу ћа-
ва ња по ве зи ва ња и огла ша ва ња по сло ва. Го ди не 1994. са ра дом је 
по чео  ЕУРЕС5) , ком пју те ри зо ва ни си стем за раз ме ну по да та ка о 
сло бод ним рад ним ме сти ма, сје ди њен са јав ним слу жба ма за за по-
шља ва ње зе ма ља чла ни ца6) . При ба вља ње де таљ них ин фор ма ци ја 
о сло бод ним рад ним ме сти ма и апли ка ци ја за за по шља ва ње, као 
и оп ште ин фор ма ци је о усло ви ма жи во та и ра да, тр жи шту ра да, 
2) ГД5 – ге не рал на ди рек ци ја за за по шља ва ње, ин ду стриј ске од но се и со ци јал на пи та ња.
3) Пре ма:  Про ко пи је вић М. (2005) ЕвропскаунијаУвод, ЈП, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 

стр. 317, 318.
4) Ин фор ма тив ни си стем са ко ди фи ка ци јом по сло ва и ква ли фи ка ци јом по треб ном за њих 

ус по ста вљен је 1972. го ди не.
5) Euro pean Em ployment Ser vi ces Net work - Европ ска мре жа услу га за за по шља ва ње; ви-

ше о мре жи на web adre si http://ec.euro pa.eu/eures/ho me.jsp?lang=en  .
6) Han tra is L., (2000) SocialpolicyintheEuropeanUnion, Se cond Edi tion Mac mil lan press 

LTD, Lon don. стр. 203.
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ак ти ви ра ни су у ци љу по др шке по је дин ци ма, ко ји тра же по сао и 
по сло дав ци ма за ин те ре со ва ним за ре гру то ва ње у окви ру Уни је7) . 

Спо ра зум о со ци јал ној по ли ти ци, ин те гри сан у чла но ве Уго-
во ра (136-148 ЕЗ), та ко ђе до би ја еле мен те по ли ти ке за по шља ва ња, 
та ко што се Уни ји до де љу ју над ле жно сти у обла сти об ли ко ва ња 
рад не сре ди не, усло ва ра да, од но са из ме ђу та риф них парт не ра и 
со ци јал не си гур но сти. По ли ти ка јед на ких пра ва ЕУ не до би ја на 
зна ча ју са мо у окви ру по ли ти ке за по шља ва ња. Бе ла књи га о раз-
во ју, кон ку рент ској спо соб но сти и за по шља ва њу, ко ју је Ко ми си ја 
об ја ви ла 1993. го ди не, под ста кла је др жа ве чла ни це ЕУ на пре у-
зи ма ње но ве ини ци ја ти ве, чи ји је циљ био по ја ча на ко ор ди на ци ја 
њи хо вих до та да углав ном изо ло ва но спро во ђе них по ли ти ка за по-
шља ва ња. На сед ни ци Европ ског Са ве та у Есе ну, де цем бра 1994. 
го ди не, ше фо ви др жа ва и вла да пр ви пут су де фи ни са ли обла сти 
де ло ва ња, с ци љем бор бе про тив ма сов не не за по сле но сти, а ра ди 
за јед нич ких ини ци ја ти ва при вред ног ра ста са на ме ром по ве ћа ња 
за по сле но сти.

По ли ти ка за по шља ва ња (Ма у рер, 2002) би ла је цен трал на те-
ма Ме ђу на род не кон фе рен ци је 1996/1997. го ди не са зва не ра ди 
из ра де Ам стер дам ског уго во ра. На ини ци ја ти ву вла да Швед ске, 
Фран цу ске и Аустри је, ова по ли ти ка уго вор но је по зи ци о ни ра на 
у са мо стал ни оде љак - ,,За по шља ва ње“ (чла но ви 125-130 УЕЗ)8) . 
На тај на чин Уго вор по ста вља по сту лат из ра де и стал не до ра де ко-
ор ди ни са не стра те ги је за по шља ва ња, ко ју би оба вља ла  ЕЗ и ње не 
др жа ве чла ни це, при че му је у сре ди шту па жње по др шка ква ли-
фи ка ци ји, обра зо ва њу и спо соб но сти при ла го ђа ва ња за по сле них и 
флек си бил но при ла го ђа ва ње тр жи шта ра да по тре ба ма при вред них 
ре фор ми. 

Упр кос сло бо ди ми гра ци је љу ди у окви ру За јед ни це у ци љу 
за по шља ва ња, члан 48. екс пли цит но ис кљу чу је јав не слу жбе од 
сло бо де кре та ња љу ди. Ре ви ди ран члан 399).  та ко ђе ис ти че да се 
про ви зи је не од но се на јав ни сек тор. Рад на ме ста у пра во су ђу, по-
7) За са мо две го ди не 1996-97 ЕУРЕС је за бе ле жио ци фру од ми ли он Евро пља на, ко ји су 

га по се ти ли, а са мо 1997. го ди не из дао је по ла ми ли о на уго во ра из ме ђу по сло да ва ца и 
за ин те ре со ва них рад ни ка.

8) Пре ма: Вај ден фелд В.,  Ве селс В., (2002) Евро па од А до Ш, Рад на гру па за по ли тич ко 
обра зо ва ње АГ Бри е тен бил дунг, Бон, стр. 249, 250.

9) Члан 39. Уговорa из Ни це, од но си се на сло бо ду кре та ња рад ни ка, а ис ти че под тач ком 
5  да се овај члан не од но си на за по шља ва ње у јав ном сек то ру. Оп шир ни је : Ло пан дић 
Д., (2003) ОснивачкиуговориЕвропскеуније, Кан це ла ри ја за при дру жи ва ње Ср би је и 
Цр не Го ре Европ ској уни ји, Бе о град.
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ли ци ји, ар ми ји и ди пло ма ти ји, као и у ар хи тек ту ри и су пер ви зи ји 
у јав ној ад ми ни стра ци ји ре зер ви са на су за при пад ни ке на ци је, док 
дру га, по пут  ме ди цин ских се ста ра, ни су на ци о нал но огра ни че на. 
Па ипак, про гра ми по пут Lin qua би ли су ор га ни зо ва ни са ци љем 
по ве ћа ва ња мо бил но сти на став ни ка омо гу ћа ва ју ћи прак су рад ни-
ка из овог де ла јав ног сек то ра у ино стран ству.

У ци љу пра во вре ме ног усме ра ва ња бу ду ће рад не сна ге у скла-
ду са по тре ба ма  тр жи шта, зе мље чла ни це раз ви ле су стра те ги је 
ра ног утвр ђи ва ња ква ли фи ка ци о них по тре ба за по сле них у ЕУ10). 

ПОЛИТИКАЗАПОШЉАВАЊАУЕВРОПСКОЈУНИЈИ

Со ци јал на по ли ти ка под ра зу ме ва не ко ли ко те мељ них од ред-
ни ца: по ве ћа ње бро ја рад них ме ста, ра зно ли кост из бо ра по сло ва 
на европ ском тр жи шту ра да, јед на ке усло ве за по шља ва ња, по бољ-
ша ње усло ва жи во та и ра да, ви сок ни во ква ли те та со ци јал не по-
ли ти ке и со ци јал не ко хе зи је, али и под сти ца ње по бољ ша ња опре-
мље но сти чла ни ца у свр ху прак тич ног при хва та ња про ме на за сно-
ва них на зна њу.

Над ле жност у ре ша ва њу на ве де них пи та ња и да ље има ју др-
жа ве чла ни це, а уло га над на ци о нал них ор га на углав ном је са ве то-
дав на. 

У окви ру го ди шњег над зо ра и из ве шта ва ња  (чл. 148. УФЕУ) 
Са вет и Ко ми си ја нај пре са ста вља ју за јед нич ки го ди шњи из ве-
штај о за по сле но сти у Евро пи, ко ји под но се Европ ском са ве ту на 
усва ја ње за кљу ча ка. За кључ ци чи не основ не смер ни це по ли ти ке 
за по шља ва ња, ко је Са вет на пред лог Ко ми си је и на кон са слу ша-
ња Европ ског пар ла мен та, Еко ном ског и со ци јал ног ко ми те та, Ко-
ми те та ре ги о на и Од бо ра за за по шља ва ње, усва ја ква ли фи ко ва ном 
ве ћи ном. Смер ни це се од но се на др жа ве чла ни це, ко је по том са чи-
ња ва ју ,,на ци о нал не ак ци о не пла но ве“, а у то ку го ди не и из ве штај 
о пред у зе тим ме ра ма, за спро во ђе ње смер ни ца за цр та них ци ље ва. 
По сту пак им пле мен та ци је по ли ти ке за по шља ва ња се за вр ша ва из-
ра дом го ди шњег из ве шта ја Ко ми си је и Са ве та о за по сле но сти у ЕУ 
и спро во ђе њу смер ни ца, ко ји се упу ћу ју Европ ском са ве ту.

По ред го ди шњих про ве ра на ци о нал них прак си при ме њи ва них 
у ци љу по ди за ња кво та за по сле но сти (мо ни то ринг), бит ни еле мен-
ти стра те ги је за по шља ва ња, по кре ну ти Ам стер дам ским уго во ром 
10) Фран цу ска, Ита ли ја, Шпа ни ја и Не мач ка већ ду жи низ го ди на прак ти ку ју овај ме ха ни-

зам у ци љу за до во ља ва ња по тр ба тр жи шта.
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пред ста вља ју оба вља ње ме ра и ак ци ја у др жа ва ма чла ни ца ма и 
јав но при пре ма ње и ши ре ње си сте ма по ре ђе ња ефи ка сно сти, као 
прет по став ке benchmar kin ga.

Смер ни це по ли ти ке за по шља ва ња, ко је пред ла же Са вет, не ма-
ју прав но оба ве зу ју ће деј ство у др жа ва ма чла ни ца ма, оне су са мо 
сред ство јав ног уви да у на ци о нал не (не)успе хе. По ли тич ко-пси хо-
ло шко деј ство ко је из смер ни ца про из ла зи не за ви си са мо од ло јал-
но сти, већ и од сте пе на пре ци зно сти смер ни ца. Да кле, смер ни це 
мо гу пред ста вља ти са мо ли сту ап стракт но фор му ли са них ме ра, и 
упра во из те чи ње ни це по ли ти ка за по шља ва ња на ни воу ЕУ још 
увек ни је је дин стве на, већ је пре пу ште на др жа ва ма чла ни ца ма на 
фор му ли са ње и ко ор ди ни са ње.

Но вем бра 2000. го ди не у ЕУ је би ло око 14 ми ли о на (8,1%) 
не за по сле них. Ше сна ест по сто свих гра ђа на ис под 25 го ди на ста-
ро сти ни је има ло рад но ме сто, а ско ро 50% свих гра ђа на11) из над 
25 го ди на ста ро сти ни је има ло обра зо ва ње ви ше од основ ног. Пре-
ма овим по да ци ма, ни је за чу ђу ју ће што је у ан ке та ма гра ђа на  у 
ЕУ, али и при ода би ру кључ них те ма за на ци о нал не из бо ре, у вла-
ди ним са оп ште њи ма и бу џет ским де ба та ма, упра во бор ба про тив 
ма сов не не за по сле но сти сма тра на јед ним од нај зна чај ни јих дру-
штве но-по ли тич ких за да та ка. Ми шље ња о кон крет ном уоб ли ча ва-
њу ко ор ди ни са не по ли ти ке за по шља ва ња на ни воу ЕУ ду бо ко су 
по де ље на. Раз ми мо и ла же ња се ма ни фе сту ју у ви ду де ба та о од но-
си ма, по бор ни ка кон ку рен ци је јед не со ци јал не тр жи шне еко но ми-
је, ко јом се шти ти ауто но ми ја др жа ве чла ни це и ње них со ци јал них 
парт не ра с јед не стра не, а са дру ге стра не за го вор ни ка пре но ше ња 
над ле жно сти (за сно ва ног на Уго во ру о ЕУ) у до но ше њу про пи са 
Уни је, ко јим др жа ве чла ни це угра ђу ју бит не еле мен те ауто ном них 
де ло ва ња у си стем од лу чи ва ња ЕУ - пре ко Са ве та ЕУ, или чак пре-
пу шта ју ор га ни ма ЕУ (Европ ска ко ми си ја).

Ли са бон ска стра те ги ја, на гла ша ва да ЕУ тре ба да по ве ћа про-
дук тив ност и кон ку рент ност, док је ја ча ње со ци јал не ко хе зи је нео-
п ход но, у усло ви ма гло бал не кон ку рен ци је, тех но ло шких про ме на 
и ста ре ња ста нов ни штва. Европ ски со ци јал ни фонд и Европ ски 
фонд за ре ги о нал ни раз вој, као и Ак ци о ни про грам у окви ру по ли-
ти ке обра зо ва ња у ЕУ, спро во де по је ди нач не ак ци је у ци љу по ве ћа-
ња флек си бил но сти тр жи шта ра да и ор га ни за ци је рад ног вре ме на, 
11) Еуро ба ро ме тар, пре у зе то из Вај ден фелд В., Ве селс В., (2002) ,,Евро па од А до Ш“, Рад-

на гру па за по ли тич ко обра зо ва ње АГ Бри е тен бил дунг, Бон , стр. 247, 251.
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пре ква ли фи ка ци је рад не сна ге и отва ра ња но вих рад них ме ста у 
сек то ри ма ин тен зив ног ра ста (услу ге, но ве тех но ло ги је, ин фор ма-
ти ке и ко му ни ка ци је и за шти те жи вот не сре ди не). 

У Ли са бо ну је 2000. од лу че но и да Уни ја ви ше па жње по све ти 
ко ор ди на ци ји еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке, ка ко би се оства-
рио циљ да Евро па до 2010. го ди не бу де нај кон ку рент ни ја, на зна-
њу за сно ва на еко но ми ја, те је у том ци љу и осно ва но но во те ло ЕУ 
- Три пар тит ни со ци јал ни са мит за раст и за по шља ва ње. Ци ље ви, 
по пут ја ча ња ве шти на и ква ли фи ка ци ја рад ни ка, мо дер ни за ци ја 
ор га ни за ци је ра да, про мо ци ја јед на ких мо гућ но сти и раз ли чи то-
сти, те раз вој ак тив не по ли ти ке са рад ње, не мо гу се оства ри ти без 
со ци јал них парт не ра. Со ци јал ни ди ја лог и оп се жне кон сул та ци-
је, сма тра ју се по ве за ним ком по нен та ма, те про пи су је ми ни мал не 
стан дар де на овом под руч ју. Ко ми си ја је чак пре у зе ла оба ве зу јав-
ног об ја вљи ва ња кон сул та ци ја, ко је ће би ти до ступ не свим за ин те-
ре со ва ни ма.

За јед нич ке ци ље ве по ли ти ке за по шља ва ња утвр ди ле су све 
др жа ве чла ни це за раз до бље 2005–2008. го ди не, об је ди ње не до-
ку мен том Смер ни це за по шља ва ња, а те мељ ни до ку мент европ ске 
со ци јал не по ли ти ке је Со ци јал ни про грам за раз до бље 2005-2010. 
го ди не.

Ме ђу тим, ис ку ство по ка зу је да ове Смер ни це ни су по ста ви ле 
до вољ но ја сне при о ри те те и да не до вољ на ко хе рент ност огра ни ча-
ва њи хов ути цај на на ци о нал не по ли ти ке.
Та бе ла 1  Сто па за по сле но сти - го ди шње про цен ту ал не про ме не у 

окви ру укуп не  за по сле не по пу ла ци је у ЕУ
Зе мља/го-
ди на 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ЕУ 27 61.8 62.2 62.6 62.4 62.6 63.0 63.5 64.5 65.4 65.9 64.6 
ЕУ 25 61.9 62.4 62.8 62.8 63.0 63.4 64.0 64.8 65.8 66.3 65.0 
ЕУ 15 62.5 63.4 64.1 64.2 64.5 64.9 65.4 66.2 66.9 67.3 65.9 
Евро зо на 60.4 61.4 62.1 62.3 62.6 63.1 63.7 64.6 65.6 66.0 64.7 
Бел ги ја 59.3 60.5 59.9 59.9 59.6 60.3 61.1 61.0 62.0 62.4 61.6 
Бу гар ска : 50.4 49.7 50.6 52.5 54.2 55.8 58.6 61.7 64.0 62.6 
Че шка 65.6 65.0 65.0 65.4 64.7 64.2 64.8 65.3 66.1 66.6 65.4 
Дан ска 76.0 76.3 76.2 75.9 75.1 75.7 75.9 77.4 77.1 78.1 75.7 
Не мач ка 65.2 65.6 65.8 65.4 65.0 65.0 66.0b 67.5 69.4 70.7 70.9 
Есто ни ја 61.5 60.4 61.0 62.0 62.9 63.0 64.4 68.1 69.4 69.8 63.5 
Ир ска 63.3 65.2 65.8 65.5 65.5 66.3 67.6 68.6 69.1 67.6 61.8 
Грч ка 55.9 56.5 56.3 57.5 58.7 59.4 60.1 61.0 61.4 61.9 61.2 
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Шпа ни ја 53.8 56.3 57.8 58.5 59.8 61.1 63.3b 64.8 65.6 64.3 59.8 
Фран цу-
ска 60.9 62.1 62.8 63.0 64.0 63.8 63.7 63.7 64.3 64.9 64.2 

Ита ли ја 52.7 53.7 54.8 55.5 56.1 57.6b 57.6 58.4 58.7 58.7 57.5 
Ки пар : 65.7 67.8 68.6 69.2 68.9 68.5 69.6 71.0 70.9 69.9 
Ле то ни ја 58.8 57.5 58.6 60.4 61.8 62.3 63.3 66.3 68.3 68.6 60.9 
Ли тва ни ја 61.7 59.1 57.5 59.9 61.1 61.2 62.6 63.6 64.9 64.3 60.1 
Лук сем-
бург 61.7 62.7 63.1 63.4 62.2 62.5 63.6 63.6 64.2 63.4 65.2 

Ма ђар ска 55.6 56.3 56.2 56.2 57.0 56.8 56.9 57.3 57.3 56.7 55.4 
Мал та : 54.2 54.3 54.4 54.2 54.0 53.9 53.6 54.6 55.3 54.9 
Хо лан ди ја 71.7 72.9 74.1 74.4 73.6 73.1 73.2 74.3 76.0 77.2 77.0 

Аустри ја 68.6 68.5 68.5 68.7 68.9 67.8b 68.6 70.2 71.4 72.1 71.6 

Пољ ска 57.6 55.0 53.4 51.5 51.2 51.7 52.8 54.5 57.0 59.2 59.3 
Пор ту гал 67.4 68.4 69.0 68.8 68.1 67.8 67.5 67.9 67.8 68.2 66.3 

Ру му ни ја 63.2 63.0 62.4 57.6b 57.6 57.7 57.6 58.8 58.8 59.0 58.6 

Сло ве ни ја 62.2 62.8 63.8 63.4 62.6 65.3 66.0 66.6 67.8 68.6 67.5 
Сло вач ка 58.1 56.8 56.8 56.8 57.7 57.0 57.7 59.4 60.7 62.3 60.2 
Фин ска 66.4 67.2 68.1 68.1 67.7 67.6 68.4 69.3 70.3 71.1 68.7 

Швед ска 71.7 73.0 74.0 73.6 72.9 72.1 72.5b 73.1 74.2 74.3 72.2 
Ве ли ка 
Бри та ни ја 71.0b 71.2 71.4 71.4 71.5 71.7 71.7 71.6 71.5 71.5 69.9 

Извор: ЕУРОСТ ( де цем бар 2010) [on li ne] 
http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/tgm/ta ble.do?tab=ta ble&lan gu a ge=en&pco de=tsi-

em010&ta ble Se lec tion=1&fo ot no tes=yes&la be ling=la bels&plu gin=1 

При ка за ни по да ци (Та бе ла 1) пред ста вља ју про цен те про ме не 
укуп ног бро ја за по сле них у ЕУ и зе мља ма чла ни ца ма. По ка за те љи 
се ба зи ра ју на по да ци ма Европ ског си сте ма ра чу но вод ства. По сма-
тра но на ни воу ЕУ27, еви дент но је да је кри за зна чај но ути ца ла на 
сто пу за по сле но сти у ЕУ, из у зев у Пољ ској, Хо лан ди ји, Ир ској и 
Не мач кој, док је нај ве ћи пад за по сле но сти за бе ле жен у Ле то ни ји 
са  68,6% 2008. го ди не, на 60,9% 2009. го ди не, и Есто ни ји са  69,8%  
2008. на 63,5% 2009. го ди не.

Та бе ла 2 Се зон ски при каз укуп них  
сто па не за по сле но сти у ЕУ (%)

Земља/ 
сезона

Нов  
2009 

Maj 
2010 

Jун 
2010 

Jул 
2010 

Aвг
2010 

Сеп  
2010 

Окт 
2010 

Нов 
2010

EA 16 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 10.1 
EУ 27 9.4 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 
EA 17 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 10.1 10.1 
Бел ги ја 8.1 8.4 8.5 8.5 8.5 8.4 8.3 8.3 
Бу гар ска 8.3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 10.1 10.2 
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Че шка 7.3 7.3 7.2 7.1 7.1 7.1 7.2 7.3 
Дан ска 7.2 7.4 7.5 7.3 7.3 7.6 7.8 8.0 
Не мач ка 7.5 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 
Есто ни ја 15.7 18.5 18.5 16.2 16.2 16.2 : : 
Ир ска 13.1 13.6 13.6 13.6 13.7 13.9 13.9 13.9 
Грч ка 10.2 12.2 12.2 12.9 12.9 12.9 : : 
Шпа ни ја 19.0 20.0 20.2 20.4 20.5 20.6 20.6 20.6 
Фран цу ска 10.0 9.8 9.8 9.7 9.7 9.7 9.7 9.8 
Ита ли ја 8.3 8.5 8.3 8.3 8.2 8.4 8.7 8.7 
Ки пар 6.2 6.9 7.0 6.9 7.0 6.9 7.1 7.2 
Ле то ни ја 19.9 19.4 19.4 18.2 18.2 18.2 : : 
Ли тва ни ја 16.0 18.2 18.2 18.3 18.3 18.3 : : 
Лук сем-
бург 4.8 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 

Ма ђар ска 10.6 11.2 11.3 11.1 11.0 11.0 11.2 11.3 
Мал та 7.1 6.8 6.7 6.7 6.5 6.5 6.5 6.3 
Хо лан ди ја 4.2 4.5 4.5 4.6 4.5 4.4 4.4 4.4 
Аустри ја 4.7 4.6 4.5 4.4 4.5 4.7 4.9 5.1 
Пољ ска 8.8 9.6 9.6 9.6 9.6 9.7 9.8 9.8 
Пор ту гал 10.2 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.0 11.0 
Ру му ни ја 7.6 7.1 7.1 7.3 7.3 7.3 : : 
Сло ве ни ја 6.4 7.3 7.4 7.2 7.3 7.3 7.5 7.5 
Сло вач ка 14.1 14.5 14.5 14.4 14.4 14.5 14.5 14.5 
Фин ска 8.8 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 
Швед ска 8.7 8.7 8.1 8.5 8.2 8.2 8.1 7.8 
Ве ли ка 
Бри та ни ја 7.8 7.7 7.8 7.7 7.7 7.8 : : 

Извор: Еуро стат, Euro stat, News re le a se, еуро ин ди ка то ри, бр.5/2011 07.01.2011.
http://epp.euro stat.ec.euro pa.eu/tgm/ta ble.do?tab=ta ble&lan gu a ge=en&pco de=te-

ilm020&ta ble Se lec tion=1&plu gin=1 01.07.2011.

У но вем бру 2010. го ди не, сто па не за по сле но сти уну тар Евро 
зо не (ЕА16)12) , је из но си ла 10,1%, што је не про ме ње но у од но су 
на ок то бар исте го ди не, али та ко ђе се при ме ћу је бла ги по раст у 
од но су на но вем бар 2009. го ди не, ка да је из но си ла 9,9%. Уну тар 
Европ ске Уни је (ЕУ27), сто па не за по сле но сти је у но вем бру 2010. 
го ди не, из но си ла 9,6%, што је та ко ђе не про ме ње но у од но су на 
ок то бар исте го ди не, али исто та ко мо же мо уочи ти, бла ги по раст у 
од но су на но вем бар 2009. го ди не, ка да је из но си ла 9,4%.

Пре ма по да ци ма ста ти стич ке кан це ла ри је Европ ске уни је, 
Еуро стат, про це њу је се да је 23,248 ми ли о на му шка ра ца и же на 
12) Евро зо ну (ЕА16) чи не 16 др жа ва чла ни ца до 31. де цем бра 2010. го ди не : Бел ги ја, Не-

мач ка, Ир ска, Грч ка, Шпа ни ја, Фран цу ска, Ита ли ја, Ки пар, Лук сем бург, Мал та, Хо лан-
ди ја, Аустри ја, Пор ту га ли ја, Сло ве ни ја, Сло вач ка и Фин ска. По чев од 1. ја ну а ра 2011. 
го ди не, Евро зо ни (ЕА17), та ко ђе се при дру жу је и Есто ни ја.
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уну тар Европ ске уни је (ЕА27), од ко јих 15,924 ми ли о на при па да 
Евро зо ни, би ло не за по сле но у но вем бру 2010. го ди не. Упо ре ђу ју-
ћи тај по да так са ок то бром исте го ди не, уоча ва мо сма ње ње не за по-
сле но сти од 35000, по бро ју не за по сле них ли ца, уну тар Европ ске 
Уни је (ЕУ27) и сма ње ње бро ја не за по сле них ли ца за 39000 уну тар 
Евро зо не. Ме ђу тим, уко ли ко те по дат ке упо ре ди мо са но вем бром 
2009. го ди не, уоча ва мо по раст не за по сле но сти за 606000 уну тар 
Европ ске уни је (ЕУ27) и за 347000 уну тар Евро зо не.

Из ме ђу др жа ва чла ни ца, та ко ђе мо же мо уочи ти раз ли ке и ва-
ри ја ци је у сто пи не за по сле но сти.

Нај ни жу сто пу не за по сле но сти бе ле жи Хо лан ди ја и она из но-
си 4,4%, Лук сем бург, где она бе ле жи 4,8% и у Аустри ји, где она 
из но си 5,1%,  а нај ве ћу сто пу не за по сле но сти мо же мо уочи ти у 
Шпа ни ји, где она из но си 20,6%, Ли тва ни ји где она из но си 18,3% у 
тре ћем квар та лу 2010. го ди не. и  у Ле то ни ји, где сто па не за по сле-
но сти из но си 18,2% , та ко ђе у тре ћем квар та лу 2010. го ди не.

Упо ре ђу ју ћи ове по дат ке са по да ци ма за 2009. го ди ну, мо же мо 
ви де ти да је сто па не за по сле но сти опа ла у шест др жа ва чла ни ца, 
оста ла не про ме ње на у три др жа ве чла ни це и по ра сла у 18 др жа ва 
чла ни ца.

Нај ве ће опа да ње сто пе не за по сле но сти, при ме ћу је мо у Фин-
ској (са 8,8% на 7,9%), Швед ској (са 8,7% на 7,8%), Не мач кој (са 
7,5% на 6,7%) и Мал ти (са 7,1% на 6,3%). Нај ве ћи по раст у сто пи 
не за по сле но сти бе ле жи Ли тва ни ја (са 14,3% на 18,3 из ме ђу тре ћег 
квар та ла 2009. год. и тре ћег квар та ла 2010. год.), Грч ка (са 9,7% на 
12,9% из ме ђу тре ћег квар та ла 2009. год. и тре ћег квар та ла 2010. 
год.) и Бу гар ска (са 8,3% на 10,2%).

Из ме ђу но вем бра 2009. го ди не и но вем бра 2010. го ди не, сто-
па не за по сле но сти му шка ра ца је по ра сла са 9,8% на 9,9% у Евро 
зо ни, док је уну тар Европ ске Уни је (ЕУ27) оста ла не про ме ње на и 
из но си ла је 9,6%, док се сто па не за по сле но сти код же на по ве ћа ла 
са 9,9% на 10,2% у Евро зо ни и са 9,2% на 9,6% уну тар Европ ске 
Уни је, тј. у ЕУ27 зо ни.

У но ве бру 2010. го ди не, мо же се уочи ти, да је за сто пу не за-
по сле но сти код мла дих (ис под 25 год. ста ро сти), та ко ђе у по ра сту, 
она је из но си ла 20,7% у Евро зо ни и 21% у ЕУ27 зо ни, а у по-
ре ђе њу са но вем бром 2009. го ди не, ка да је она из но си ла 20,1% и 
20,5%, ре спек тив но. Нај ни же сто пе не за по сле но сти су за бе ле же не 
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у Хо лан ди ји (8,4%), Не мач кој (8,6%) и Аустри ји (10,3%), а нај ве ће 
сто пе не за по сле них код мла дих (ис под 25 год. ста ро сти), уоча ва мо 
у Шпа ни ји (43,6%), Сло вач кој (36,6%) и Ли тва ни ји (35,2% у тре-
ћем квар та лу 2010. го ди не).

Гра фик 1 Се зон ски при каз укуп них сто па не за по сле но сти  
из ра же них у про цен ти ма у Европ ској Уни ји (ЕУ27)  

и Евро зо ни (ЕА16)

Извор: Еуро стат, Euro stat, News re le a se, еуро ин ди ка то ри, бр.5/2011 07.01.2011.

Пре ма по да ци ма ко је је об ја ви ла ста ти стич ка кан це ла ри ја 
Европ ске уни је, Еуро стат, ве за ним за про це не на ци о нал них ра чу на 
др жа ва чла ни ца Европ ске уни је, мо же се уочи ти ре ла тив но ста бил-
на сто па за по сле но сти, ко ја из но си -0,2%, у од но су на тре ћи квар-
тал 2009. го ди не, уну тар зо не ЕУ27 исто као и уну тар Евро зо не. 
Број за по сле них ли ца уну тар Евро зо не (ЕА16) исто као и уну тар 
ЕУ27 зо не, је био, та ко ђе ста би лан, у по ре ђе њу, тре ћег квар та ла 
2010. го ди не са прет ход ним квар та лом исте го ди не, тач ни је, у дру-
гом квар та лу 2010. го ди не сто па за по сле но сти је по ра сла за 0,1% 
у обе зо не. Пад стоп за по сле но сти, је уочен у обла сти гра ђе ви нар-
ства (из но си -1,1% у Евро зо ни и  -1,0% уну тар ЕУ27 зо не) и про-
из вод ње (из но си -0,3% и -0,2%, тим ре дом). Сто па за по сле но сти 
у по љо при вре ди је па ла за 0,2% у Евро зо ни, али је по ра сла за 
0,4% уну тар Европ ске Уни је (ЕУ27). У фи нан сиј ским услу га ма и 
по слов ним ак тив но сти ма, сто па за по сле но сти се по ве ћа ла за 0,3% 
у Евро зо ни и за 0,2% у ЕУ27 зо ни. У оста лим услу га ма (ко је углав-
ном укљу чу ју јав ну ад ми ни стра ци ју, здрав ство и обра зо ва ње) сто-
па за по сле но сти је по ра сла за 0,2% у Евро зо ни и за 0,1% у ЕУ27 
зо ни. У услу га ма тр го ви не, тран спор та и ко му ни ка ци ја, сто па за-
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по сле но сти је по ра сла за 0,1% у Евро зо ни и оста ла не про ме ње на 
уну тар Европ ске Уни је. 

У по ре ђе њу са тре ћим квар та лом 2009. го ди не, сто па за по сле-
но сти у тре ћем квар та лу 2010. го ди не, је опа ла за 0,2% у Евро зо ни 
исто као и уну тар ЕУ27 зо не. У дру гом квар та лу 2010. го ди не, сто-
па за по сле но сти се сма њи ла за 0,6% у обе зо не.

Пре ма про це на ма Еуро ста та, у тре ћем квар та лу 2010. го ди не, 
221,1 ми ли он му шка ра ца и же на су би ли за по сле ни у Европ ској 
Уни ји (ЕУ27), од че га је 144,5 ми ли о на би ло за по сле но у Евро зо-
ни (ЕА16).

Со ци јал ни ди ја лог на ни воу ЕУ ин тен зив ни је се раз ви ја упра-
во ка да у не ким др жа ва ма чла ни ца ма он упад не у кри зу, а  кри за 
је по ве за на са еко ном ском кри зом и ја ча њем нео ли бе рал не иде о-
ло ги је, ко ја сма тра да со ци јал ни ди ја лог и ве ли ка пра ва рад ни ка 
оте жа ва ју тр жи шно де ло ва ње и при вред ни раз вој.

ЕВРОПА2020.ИНТЕГРИСАНЕСМЕРНИЦЕ

Гло бал на фи нан сиј ска кри за (2008. го ди не) по го ди ла је и Уни-
ју. Бр зе ак ци је су нео п ход не у ци љу за у ста вља ња спи ра ле ре це си је. 
Евро па мо ра ис ко ри сти ти сва рас по ло жи ва сред ства, што под ра зу-
ме ва за јед нич ки рад чла ни ца и Уни је, ко ор ди на ци ју уну тар Евро пе 
и укљу чи ва ње гло бал не од го вор но сти. Ме ђу соб на по ве за ност на-
ци о нал них и над на ци о нал них ак ци ја, мо же до при не ти чла ни ца ма 
да из кри зе иза ђу још ја че. 

Европ ски план опо рав ка пред ста вља ду жност Ко ми си је у тре-
нут ној еко ном ској си ту а ци ји. Су о че на кри зом, ЕУ мо ра да ко ор ди-
ни ше стра те ги ју опо рав ка, са за дат ком да по вра ти по ве ре ње по тро-
ша ча и по сло да ва ца. План опо рав ка да је на гла сак об на вља њу ин-
ве сти ци ја у ЕУ. Ин ве сти ци је ће би ти усме ре не ка отва ра њу рад них 
ме ста, под сти ца њу тра жње и ја ча њу ЕУ као гло бал ног ак те ра. Че-
ти ри при о ри те та Ли са бон ске стра те ги је13) - љу ди, по сло ва ње, ин-
фра струк ту ра и енер ги ја, ис тра жи ва ње и ино ва ци је, има ју за циљ 
за шти ту љу ди и ин ве сти ци ја.

Те жи ште је упра во на за шти ти по сло ва ња и про мо ви са ња 
пред у зет ни штва. При о ри тет мо ра би ти за шти та европ ских гра ђа на 
од не га тив них ути ца ја фи нан сиј ске кри зе. Они су пр ви по го ђе ни, 
13) Euro pean Com mis sion (2009) ,,A Euro pean Eco no mic Re co very Plan.Li sa bon stra tegy for 

growth and jobs“,  Lu xem burg, Of fi ce for Of fi cal Pu bli ca ti ons of the Euro pean Com mu ni ti es 
str. 14,15,16.
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као рад ни ци, пред у зет ни ци, или до ма ћи ни. На овом под руч ју др-
жа ве чла ни це мо ра ју  ак тив но укљу чи ти со ци јал не парт не ре.

Ак тив но об у хва та ње  ин те гри са них по ли ти ка флек си-си гур но-
сти, фо ку си ра них на обу ке, тре нин ге и на до град ње ве шти на, осно-
ва су про мо ви са ња за по сле но сти са си гур ним по врат ком на тр жи-
ште ра да оних ко ји су от пу ште ни и ду го роч но не за по сле ни. 

По ме ну та кри за ко ја је до ве ла до зна чај ног гу бит ка  рад них 
ме ста и по тен ци јал не про из вод ње, ре зул ти ра ла је дра ма тич ним 
ефек ти ма по јав не фи нан си је. Кри за је по ка за ла, да стро га ко ор-
ди на ци ја по ли ти ке Уни је мо же до не ти зна чај не ре зул та те, ако је 
спро ве де на ефек тив но. Кри за је још јед ном по твр ди ла ди рект ну 
ве зу из ме ђу ста ња у еко но ми ји и тр жи шта ра да, об зи ром да је сто-
па не за по сле но сти у ЕУ 27  je oд ав гу ста 2010. го ди не 10,1%.

,, Евро па 2020.  Ин те гри са не смер ни це”,   до ку мент до нет мар-
та 2010. го ди не, ус по ста вио је оквир за стра те ги је и ре фор ме на 
ни воу др жа ва чла ни ца. Смер ни це у пе ри о ду до 2020. го ди не су 
сле де ће14):

Смер ни ца 1: Обез бе ђи ва ње ква ли те та и одр жи во сти јав них 
фи нан си ја

Смер ни ца 2: Ускла ђи ва ње не рав но те же
Смер ни ца 3: Сма ње ње не рав но те же у евро зо ни
Смер ни ца 4: Оп ти ми за ци ја по др шке за  ино ва ци је, у обла сти 

ис тра жи ва ња и раз во ја, те ја ча ње зна ња
Смер ни ца 5: Уна пре ђе ње ефи ка сно сти ре сур са и сма ње ње 

еми си је га со ва са ефек том ста кле не ба ште
Смер ни ца 6: По бољ ша ње по слов ног окру же ња и мо дер ни за-

ци ја ин ду стри је
Смер ни ца 7: По ве ћа ње уче шћа на тр жи шту ра да и сма ње ње 

струк тур не не за по сле но сти
Смер ни ца 8: Раз ви ја ње ква ли фи ко ва не рад не сна ге ко ја од го-

ва ра по тре ба ма тр жи шта ра да, про мо ви са ње ква ли те та у ра-
ду и до жи вот ног уче ња

Смер ни ца 9: По бољ ша ње пер фор ман си си сте ма обра зо ва ња и 
обу ке на свим ни во и ма и по ве ћа ње ви со ко о бра зо ва них ка-
дро ва

14)  http://ec.euro pa.eu/eu2020/pdf/pro po si tion_en.pdf, pg. 4
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Смер ни ца 10: Про мо ви са ње со ци јал не ин клу зи је и бор бе про-
тив си ро ма штва.

Др жа ве чла ни це ће са чи ни ти про гра ме на ци о нал них ре фор-
ми у ко ји ма ће де таљ но пред ста ви ти ак ци је, ко је ће пред у зе ти у 
окви ру но ве стра те ги је, са по себ ним ак цен том на ис пу ње ње на ци-
о нал них ци ље ва. На до ве зу ју ћи се на на џор Ко ми си је и рад Са ве та, 
Европ ски са вет ће на го ди шњем ни воу про це ни ти уку пан на пре дак 
у спро во ђе њу ове стра те ги је, по стиг нут ка ко на ни воу ЕУ, та ко и 
на на ци о нал ном ни воу. Исто вре ме но ће би ти ис пи ти ва ни ма кро е-
ко ном ски раз вој, за шти та кон ку рен ци је и фи нан сиј ска ста бил ност.

Пет на чел них ци ље ва, на ве де них под од го ва ра ју ћим смер ни-
ца ма, пред ста вља ју за јед нич ке ци ље ве во ђе ња ак ци ја др жа ва чла-
ни ца и Уни је. Др жа ве чла ни це тре ба да уло же све на по ре да ис пу не 
на ци о нал не ци ље ве и да укло не пре пре ке ко је огра ни ча ва ју раст. 
Ко ми си ја пред ла же по јед но ста вље ње усло ва ЕСФ да по др жи ве ћа 
сред ства оним чла ни ца ма ко је су се ра ни је при бли жи ле из но су од 
1,8 би ли о на евра у ци љу флек си – стра те ги ја по нов ног укљу че ња 
за по сле них у про јек те тре нин га, са мо за по шља ва ња, по кре та ња по-
сло ва ња и про гра ме по др шке нај у гро же ни јих.  Ко ми си ја ће, та ко-
ђе, пред ло жи ти ре ви зи ју за ко на Европ ског фон да за гло ба ли за ци-
о но при ла го ђа ва ње, та ко да фонд мо же да ре а гу је бр же на кључ не 
сек то ре, или да ко фи нан си ра тр го ви ну и рад на ме ста та мо где су 
из вр ше не ре дук ци је,  или да за др же на тр жи шту ра да  оспо со бље-
не рад ни ке ко ји су по треб ни у фа зи опо рав ка.

Дру ги сег мент пла на опо рав ка од но си се на кре и ра ње тра жње 
за ра дом. План под ра зу ме ва да чла ни це тре ба да сма ње со ци јал не 
тро шко ве по сло да ва ца за за по сле не са ни жим при ма њи ма у ци љу 
про мо ви са ња ове гру пе рад ни ка. Пред ла же се и ди рек ти ва стал ног 
сма ње ња сто пе ПДВ-а  за рад но-ин тен зив не услу ге.  

Европ ска је ко ми си ја кра јем но вем бар 2010. пред ста ви ла но ву 
стра те ги ју за по ве ћа ње за по сле но сти, укљу чу ју ћи и низ кон крет-
них ме ра ко је би тре ба ле до при не ти оства ре њу ци ља да сто па за-
по сле но сти у Европ ској уни ји 2020. го ди не до стиг не 75%.

У 27 зе ма ља чла ни ца тре нут но је без по сла пре ко 23 ми ли-
о на љу ди, што је де сет од сто рад но ак тив ног ста нов ни штва. Од 
из би ја ња фи нан сиј ске и еко ном ске кри зе 2008. го ди не, у ЕУ-у је 
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из гу бље но 5.600.00015) рад них ме ста, што има ве ли ке по сле ди це на 
при вред ни раст и со ци јал ну по ли ти ку.

Ко ме сар за за по шља ва ње и со ци јал ну по ли ти ку Las zlo An dor 
ис та као је кра јем про шле го ди не да је при о ри тет омо гу ћи ти љу ди-
ма по сао, те да се не мо же до пу сти ти сто па не за по сле но сти ко ја се 
кре ће око 10 од сто. 

Ко ме сар ка за обра зо ва ње и кул ту ру Ан дру ла Ва си лиу ис та кла 
је ва жност обра зо ва ња у ре ша ва њу про бле ма не за по сле но сти.

Ко ми си ја на во ди да упр кос ви со кој сто пи не за по сле но сти по-
сло дав ци има ју по те шко ћа на тр жи шту ра да при про на ла же њу 
од го ва ра ју ћих ка дро ва за ме ста на ко ји ма се тра жи ви со ка струч-
ност. Пре ма про це на ма, у под руч ју ин фор ма тич ке тех но ло ги је или 
здрав ства до 2015. го ди не не до ста ја ће око 700.000 струч ња ка.

Са ни воа EУ, као што је већ ис так ну то, не мо же се пу но учи-
ни ти, јер нај ве ћи део ин стру ме на та и од го вор но сти у под руч ју 
за по шља ва ња има ју др жа ве чла ни це. Сто га, Ко ми си ја по зи ва на 
ује ди ња ва ње на по ра на свим ни во и ма, европ ском, на ци о нал ном и 
ло кал ном, ка ко би се до сти гао циљ о 75-по стот ној сто пи за по сле-
но сти до 2020. го ди не.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

По ли ти ка за по шља ва ња у окви ру Уни је раз ли ку је се од зе мље 
до зе мље чла ни це, а по ку ша ји ње ног уни фи ци ра ња за вр ша ва ју се 
на на че ли ма ко ја про ис ти чу из основ них сло бо да, и мо гућ но сти 
да рад ни ци пу тем сред ста ва са вре ме не тех но ло ги је до ђу до пра во-
вре ме них ин фор ма ци ја. Ве о ма че сто, су ге ри ше се да је ви сок ни во 
мо бил но сти по жељ ни ји од ни ског, али ра сту ћа или убр за на мо бил-
ност мо же има ти не га ти ван ефе кат, во де ћи ка про па да њу за јед ни це 
и ло кал не ко хе зи је. Мо бил ност у Евро пи не би тре ба ло мак си ми зи-
ра ти, већ оп ти ми зи ра ти. Европ ска уни ја би пре тре ба ла да уста но-
ви оп ти ма лан ни во мо бил но сти за рад ни ке, ком па ни је и дру штва, 
не го да те жи ње ном мак си мал ном ни воу. 

Циљ дру штве но-еко ном ског раз во ја је мак си ми зи ра ње дру-
штве ног бла го ста ња, оства рен кроз бо љи, ква ли тет ни ји и са др жај-
ни ји на чин жи во та по ве зан ра зно вр сним об ли ци ма по тро шње, и 
ду жи ном сло бод ног вре ме на. За по сле ност је при род на, еко ном ска 

15) Пре ма: http://www.en te re u ro pe.hr/cpa ge.aspx?pa ge=clan ci.aspx&pa geID=171&cla na-
kID=5008 10.01.2011.



- 384 -

ПОЛИТИКАЗАПОШЉАВАЊАУ...СимонидаД.Вученов,АндреаА.Андрејевић

по тре ба сва ког по је дин ца, она пред ста вља услов сва ке про из вод-
ње. Ва жне аспек те по ли ти ке за по шља ва ња чи не обра зов на и со ци-
јал на по ли ти ка, тех но ло шке про ме не, као и со ли дар ност дру штва 
са они ма ко ји ни су у мо гућ но сти да се за по сле. План Европ ске 
ко ми си је на под руч ју за по шља ва ња, со ци јал не по мо ћи и јед на ких 
шан си усме рен је ка отва ра њу но вих рад них ме ста  кроз Европ ску 
стра те ги ју за по шља ва ња (ко ја при бли жа ва на ци о нал не по ли ти ке 
на овом по љу), и уз по моћ Европ ског со ци јал ног фон да; сло бод-
ном кре та њу у ње ном пу ном сми слу; бо љим усло ви ма ра да ко ји 
под ра зу ме ва ју до сти за ње ми ни мал них стан дар да на рад ном ме сту, 
мо дер ни за ци ји, раз во ју со ци јал ног ди ја ло га на ни воу ЕУ; со ци јал-
ном укљу чи ва њу и не ди скри ми на ци јом; про гра ми ма ко ји до ка зу ју 
јед на ке шан се му шкар ци ма и же на ма. 

Смер ни це за по шља ва ња од но се се на чла ни це, а њи хо ва при-
ме на ди рект но за ви си од са мих др жа ва чла ни ца. Са вет их са мо 
пред ла же и у са рад њи са Ко ми си јом из ра ђу је го ди шњи из ве штај о 
за по сле но сти у ЕУ. Овај ме ха ни зам по твр ђу је сло бо ду у ре гу ла ци-
ји по ли ти ке за по шља ва ња, уз по што ва ње основ них сло бо да. 

Еви дент не по сле ди це гло бал не еко ном ске кри зе, огле да ју се 
и у ра сту сто пе не за по сле но сти, а у ци љу опо рав ка по тре бан је 
стра те шки при ступ, ка ко на на ци о нал ном ни воу, та ко и на ни воу 
Европ ске уни је.

Те жња за ства ра њем је дин стве не по ли ти ке на под руч ју за по-
шља ва ња по сто ји, а да ли ће она би ти пред мет уни фи ка ци је и хо-
мо ге ни за ци је, за ви си од оп ци је ко ју зе мље чла ни це усво је за Уни ју 
у це ли ни. Уко ли ко Уни ји по ђе за ру ком да до стиг не ци ља ну сто пу 
за по сле но сти, пре ма Смер ни ца ма до 2020. по ли ти ка за по шља ва ња 
на ни воу ЕУ, иако дез ин те гри са на, по ка за ће се као ефи ка сна. 

SimonidaD.Vucenov,AndreaA.Andrejevic
EMPLOYMENTPOLICYINTHEEUROPEANUNION
WITHREGARDTOTHEEUROPE2020.INTEGRATED

GUIDELINES*

Summary
Employment rights of nationals of the European Union
(EU)withintheEU,isoneofthebasicprinciples,ofthe

* This paper is part of the research project number III 47009  “European integration and socio-
economic changes in the economy of Serbia towards the EU”, funded by the Ministry of 
Science and Technological Development of Serbia.
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singlemarketinthiscommunity.However,nationalregu
lationsarebarrierstotheseaspirations.Obstaclestoma
sterthenormsoftheEUtoguaranteemutualrecognition
ofprofessionalqualificationsandunificationamongmem
ber countries. Standards help creators and participants
in the labormarket to becomemore flexible,more libe
ralintheexerciseofserviceactivities,withsimplifiedad
ministrativeprocedures.Achievementof fullemployment
(Lisbon Treaty) in themacro sense (and from the point
mikorekonomije), is one of the fundamental objectives. 
Social policy includes several features: job growth,
diversity of choice jobs in the European labor mar
ket, equal conditions of employment, improved li
ving and working conditions, high quality social po
licy and social cohesion, and encourage improve
ments in the equipment of members for the purpose of
practical acceptance of change based on knowledge. 
EmploymentPolicyGuidelines,proposedbytheCouncil,
have no legal binding force in theMember States, they
are only a means of public insight into national (non)
success. Politicalpsychological effect which stems from
the policy depends not only loyalty, but also the degree
ofprecisionguidance.Therefore, theguidelinesmay re
presentonlya listofabstractmeasures formulated,and
it is fromthis factofemploymentpoliciesatEUlevel is
stillnotunique,butitisuptomemberstatestoformulate.
Theglobalcrisisisadirectlinkbeetwentheeconomyand
thelabormarket,theunemploymentrateinEU27inNo
vember2010.was9.6%.
MemberStateswillmakenational recoverynational re
formprograms,inwhichtheywillpresentadetailedac
tion tobe takenunder thenewstrategy.Buildingon the
supervisionoftheCommissionandtheworkoftheCoun
cil,theEuropeanCouncilwillannuallyassesstheoverall
progressinimplementingthisstrategy,madebothatEU
andnationallevel.Atthesametimeitwillbeexamined
macroeconomic development, the protection of competi
tionandfinancialstability.
Competence inaddressingissuesofemploymentandthe
Member States still have a role supranational body is
mostlyadvisory.
Inthestudy,theemploymentpolicyintheEuropeanUnion
withregardtotheeffectsofrecoveryplanofthecommu
nity in crisis,with emphasisonemploymentpolicyuntil
2020,adoptedbytheEuropeanCommission.
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Resume

Employment policieswithin theEU varies from country
tocountrymembers,andattemptstounifyitsendonthe
principlesarisingfromthefundamentalfreedoms,andop
portunitiestotheworkersbymeansofmoderntechnology
togettimelyinformation.Veryoften,it issuggestedthat
thehighlevelofmobilitymoredesirablethanlow,butgro
wingoracceleratedmobilitycanhaveanegativeeffect,
leading to thedeclineofcommunityand localcohesion.
MobilityinEuropeshouldnotexpand,buttooptimize.The
EuropeanUnionwouldfirsthavetoestablishtheoptimal
levelofmobilityforworkers,companiesandsociety,but
tendstoitsmaximum.
Thegoalof socioeconomicdevelopment is tomaximize
socialwellbeing,achievedthroughbetterandmoremea
ningfulwayoflifeconnectedtovariousformsofconsump
tion,andlengthoffreetime.Employmentisanatural,eco
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nomicneedsofeachindividual,itistheconditionofeach
production. Important aspects of employment policy are
educationalandsocialpolicy,technologicalchange,and
solidarityofsocietywiththosewhoareunabletofindem
ployment.PlanoftheEuropeanCommissionintheareaof
employment,socialwelfareandequalityofopportunityis
aimedatjobcreationthroughtheEuropeanEmployment
Strategy(whichisapproachingthenationalpolicyinthis
field), and with the help of the European Social Fund;
freemovementinitsfullsense,betterworkingconditions
which includeachievingminimumstandards in thewor
kplace,modernization,developmentofsocialdialogueat
EU level, social inclusion and nondiscrimination; pro
gramsprovingequalopportunitiestomenandwomen.
EmploymentGuidelinesrelated to thememberand their
applicationdependsdirectlyontheMemberStatesthem
selves.TheCouncilisonlysuggested,andincooperation
with theCommission prepares an annual report on em
ploymentintheEU.Thismechanismisconfirmedbythe
freedomintheregulationofemploymentpolicy,withre
spectofbasicfreedoms.
Obviousconsequencesoftheglobaleconomiccrisis,og
dledajuandtheunemploymentraterise,andthepurpose
ofrecoveryrequiresastrategicapproachatnationallevel
andatEUlevel.
Strivingtocreateaunifiedpolicyintheareaofemployment
there,andwhetheritwillbethesubjectofunificationand
homogenizationdependsontheoptionsthatMemberSta
tesadopttheUnionasawhole.IftheEUmanagetoreach
atargetrateofemployment,accordingtotheEmployment
Guidelines2020.EUEmploymentpolicy,althoughdisin
tegrated,willprovetobeeffective.

 Овај рад је примљен 25. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 16. 
марта 2011. године.
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