
 
 

 

1 

FONS SOCIALS I OCUPACIÓ 
7 / febrer / 2005  -  Barcelona (seu CCOO)  

 

 

QUÈ DIU LA CONSTITUCIÓ EUROPEA? 

Sobre Fons Socials 

� Article III-219: Per a millorar les possibilitats d’ocupació dels treballadors en el mercat interior i 

contribuir així a l’elevació del nivell de vida, es crea un Fons Social Europeu destinat a fomentar, dins 

de la Unió, les oportunitats d’ocupació i la mobilitat geogràfica i professional dels treballadors, així com a 

facilitar la seva adaptació a les transformacions industrials i a l’evolució dels sistemes de producció, en 

especial per mitjà de la formació i la reconversió professionals. 

� Article III-220: A fi de promoure un desenvolupament harmoniós del conjunt de la Unió, aquesta 

desenvoluparà i prosseguirà la seva acció encaminada a reforçar la seva cohesió econòmica, social i 

territorial. 

� Article III-221: Els Estats membres conduiran la seva política econòmica i la coordinaran amb vista a 

assolir també els objectius que enuncia l’article III-220. La definició i l’execució de les polítiques i accions 

de la Unió i la realització del mercat interior tindran en compte aquests objectius i contribuiran a la seva 

consecució. La Unió donarà suport així mateix a aquesta consecució a través de l’actuació que 

realitza per mitjà dels fons amb finalitat estructural (Fons Europeu d’Orientació i de Garantia 

Agrícola, secció “Orientació”; Fons Social Europeu; Fons Europeu de Desenvolupament Regional), el 

Banc Europeu d’Inversions i els altres instruments financers existents. 

 
Sobre ocupació 

� Article I-3:  La Unió obrarà en pro del desenvolupament sostenible d’Europa basat en un creixement 

econòmic equilibrat i en l’estabilitat dels preus, en una economia social de mercat altament 

competitiva, tendent a la plena ocupació i al progrés social, i en un nivell elevat de protecció i millora 

de la qualitat del medi ambient. La Unió fomentarà la cohesió econòmica, social i territorial i la solidaritat 

entre els Estats membres. 

 

� Article II-75: Tota persona té dret a treballar i exercir una professió lliurement escollida o acceptada. Tot 

ciutadà de la Unió té la llibertat de cercar un treball, treballar, establir-se o donar serveis en tot 

estat membre. Els ciutadans i ciutadanes de països tercers autoritzats a treballar en el territori de la 

Unió tenen dret a condicions de treball equivalents a les dels ciutadans i ciutadanes de la Unió. 

 

� Article II-88: Els treballadors/es i empresaris/àries tenen el dret de negociar i de concloure 

convencions col·lectives als nivells apropiats i de recórrer a accions col·lectives per la defensa dels 

seus interessos, inclosa la vaga. 

 

� Article II-90: Tot treballador té dret a protecció contra tot acomiadament injustificat. 

 



FONS SOCIALS I OCUPACIÓ -  07/febrer/2005  - Barcelona (seu CCOO) 

 2 

� Article II-91: Tot treballador té dret a unes condicions de treball que respectin la seva salut, seguretat i 

dignitat. Tot treballador té dret a una limitació del temps màxim de treball i a períodes de repòs diaris i 

setmanals, així com a un període anual de vacances pagades.  

 

� Article III-203: La Unió i els Estats membres s’esforçaran per desenvolupar una estratègia 

coordinada per a l’ocupació, en particular per a potenciar una mà d’obra qualificada, formada i 

adaptable, així com uns mercats laborals capaços de reaccionar ràpidament a l’evolució de l’economia. 

 

� Article III-204: Els Estats membres consideraran el foment de l’ocupació com un assumpte d’interès 

comú i contribuiran a la consecució dels objectius abans esmentats de forma compatible amb les 

orientacions generals de les polítiques econòmiques dels Estats membres i de la Unió. 

 

� Article III-205: La Unió contribuirà a la consecució d’un nivell elevat d’ocupació mitjançant el foment 

de la cooperació entre els Estats membres, així com donant suport a la seva acció i, si cal, 

complementant-la, respectant les competències dels Estats membres. 

 

� Article III-206: El Consell Europeu examinarà cada any la situació de l’ocupació en la Unió, basant-

se en un informe anual elaborat pel Consell i la Comissió, i adoptarà orientacions que els Estats 

membres tindran en compte en les seves respectives polítiques d’ocupació.  

 

� Article III-207: La llei o la llei marc europea podrà establir mesures de foment per a propiciar la 

cooperació entre els Estats membres i donar suport a la seva acció en l’àmbit de l’ocupació, a 

través d’iniciatives destinades a desenvolupar l’intercanvi d’informació i bones pràctiques, facilitant 

anàlisis comparatives i assessorament, així com promovent plantejaments innovadors i avaluant 

experiències, en particular per mitjà de projectes pilot. 

 

 

SITUACIÓ A CATALUNYA I A ESPANYA 

 
CATALUNYA 

� Per al període 2000-2006 estan destinats a Catalunya 24.050 milions d’euros en Fons Socials 

Europeu. 

 

� Segons l’EPA corresponent al quart trimestre de 2004 a Catalunya la taxa d’ocupació és del 68’2%. 

Pel que fa a l’ocupació de les dones, a Catalunya se situa en un 57’5%. La UE va acordar a la cimera 

d’Estocolm assolir l’any 2005 una taxa d’ocupació global del 67% i del 57% pel que fa a les dones, per 

tant, s’han assolit aquests objectius. 

 

� La taxa d’atur catalana és del 8’8%, la mateixa que a Europa i 1’5 punts per sota de l’espanyola.   
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� Pel que fa a la taxa de temporalitat, Catalunya s’ha situat en el 21,3% durant el 2004 (un 22,4% al 

2003) fet que destaca una tendència positiva en la contractació. 36.400 dels contractes que es van 

signar l’any passat han estat fixos i ha augmentat la productivitat.  

 

� Totes aquestes dades demostren que a l’any 2004 s’ha creat més ocupació (10.900 ocupats més), de 

forma més estable (ha baixat la taxa de temporalitat) i ha disminuït l’atur (1.300 aturats menys).  

 

 

ESPANYA 

� Els fons socials de la UE han arribat, només entre 2000 i 2003, a gairebé 16 milions de persones. Els 

principals beneficiaris són els desocupats, els joves, les dones i altres grups amb especials problemes 

d’inserció laboral. 

 

� Espanya ha rebut en fons nets de la UE per valor del 0’8% del seu PIB durant cada any des de 1987. 

 

� Creació de 300.000 llocs de treball anuals a Espanya. 

 

� Les dades de l’EPA corresponents al quart trimestre de 2004 mostren que a Espanya hi ha 17’32 

milions d’ocupats, la xifra més elevada registrada fins ara. 

 

� El 2004 s’han creat 461.300 mil treballs més que el 2003. La taxa d’activitat femenina supera el 45%. 

 

� La taxa d’atur ha tornat a baixar per tercer trimestre consecutiu, fins el 10’38%. En els 12 mesos de 

2004, el nombre d’aturats es va reduir en 120.000 persones. 

 

� La taxa d’activitat ha augmentat una dècima durant l’últim trimestre, fins situar-se en el 56’07% i la de 

temporalitat descendeix tres dècimes, fins el 30’88%. Ha crescut en més de 100.000 el nombre de 

treballs indefinits en els darrers tres mesos. 

 

� S’ha reduït l’IPC en dues dècimes respecte el mes anterior. 

 

� Increment del Salari Mínim Interprofessional en un 6’6%, passant a ser de 6.871,2€ anuals. Es 

calcula que aquesta millora de l’SMI afecta un total de 600.000 persones arreu d’Espanya, de les 

quals unes 87.000 pertanyen a Catalunya. 

 

� La nova regulació de l’SMI beneficiarà mensualment durant el proper any prop de 800.000 persones al 

conjunt d’Espanya que es troben en situació d’atur, de les quals gairebé 80.000 corresponen a 

Catalunya. 
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PER QUÈ HEM DE DIR SÍ A LA CONSTITUCIÓ EUROPEA? 

 

� A partir del Tractat de Maastricht (1992), la cohesió constitueix un dels tres pilars de la UE, situada 

al nivell del mercat únic i la Unió Econòmica Europea. El principi de cohesió (econòmica, social i 

territorial) està recollit entre els objectius de la Constitució europea.  

 
� El Fons Social Europeu afavoreix l’adaptació de la població activa als canvis del mercat laboral, 

així com la inserció professional dels aturats i dels grups socials més desfavorits, fonamentalment 

mitjançant el finançament d’accions de formació i de sistemes d’ajuda per a la contractació. 

 

� Els fons comunitaris són l’expressió més clara que la UE no és només un mercat únic, el que alguns 

anomenen l’Europa dels mercaders. Cap regió, cap col·lectiu, cap territori pot quedar abandonat a 

la seva sort i a la dinàmica asimètrica del mercat. Tots tenen dret, mitjançant ajudes solidàries, a les 

bases d’igualtat suficients per poder assegurar-se el seu futur i integrar-se amb esperança en la 

convivència social presidida per les normes i valors europeus. 

 

� La Constitució assegura drets laborals als treballadors com ara el dret a treballar, a la protecció 

contra tot acomiadament injustificat i a unes condicions de treball dignes i segures.  

 

� Millora sobre el Tractat de Niça: a la CE l’”economia social de mercat” i la “plena ocupació” figuren 

entre els objectius de la Unió. Al Tractat de Niça, els termes són “economia de mercat oberta” i 

“ocupació elevada”.  

 

� Les polítiques econòmiques i de promoció de l’ocupació, estan expressament reconegudes com un 

àmbit de competències compartides, i s’explicita la necessitat de coordinar les polítiques nacionals 

en el si de la Unió.  

 

� No hi ha probablement cap Constitució en el món que reculli tants drets socials nous com la CE: 

s’introdueixen, juntament amb les ja existents, noves disposicions de caràcter social d’aplicació 

general i horitzontal a totes les polítiques de la Unió en qüestions com la recerca de la plena 

ocupació, el foment de la igualtat entre homes i dones o la supressió de tot tipus de discriminació. 

 

� La Confederació Europea de Sindicats (CES), a la que pertanyen CCOO i UGT, tot i assegurar que no 

han assolit tots els seus objectius, reconeix els avantatges i els avenços per als treballadors i 

ciutadans que aporta la Constitució: “La nova Constitució europea representa una clara millora respecte 

als tractats actuals que institueixen la UE. [...] el nou Tractat constitueix un pas endavant vers un marc 

europeu millorat i, encara que sense acabar, mereix i requereix el suport de la CES”. 
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� La Constitució reconeix el paper dels interlocutors socials i els tipifica en una cimera social 

tripartida anual per al creixement i l’ocupació que reunirà al President del Consell Europeu, el 

President de la Comissió i les parts socials (en particular, la CES). 

 

 

� La CE aporta un nou equilibri en la coordinació de les polítiques macroeconòmiques i d’ocupació 

que tindrà en compte els compromisos relatius a la inclusió social, els sistemes sostenibles de 

pensions i els sistemes d’assistència d’alta qualitat. 

 

� Es reafirma la política de cohesió econòmica i social. 
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