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Europejski filar praw socjalnych
Państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) określiły wspólne prawa socjalne i minimalne
standardy w wielu dziedzinach związanych z rynkiem pracy oraz zobowiązały się do wspierania
zatrudnienia i postępu społecznego. Nadal jednak pogłębiają się nierówności gospodarcze i
społeczne. W planie Komisji Europejskiej dotyczącym europejskiego filaru praw socjalnych wezwano
do podjęcia dwóch głównych działań: do zaktualizowania obowiązujących przepisów, tak by lepiej
odzwierciedlały obecną sytuację na rynku pracy i wzorce społeczne, oraz do opracowania
referencyjnych wskaźników zatrudnienia i referencyjnych wskaźników społecznych w celu wsparcia
pozytywnej konwergencji w strefie euro i, w miarę możliwości, poza nią. Podczas styczniowej sesji
plenarnej w 2017 r. Parlament ma rozpatrzyć poświęcone tej kwestii sprawozdanie z własnej
inicjatywy.

Kontekst i cele
W przedstawionym w 2015 r. sprawozdaniu pięciu przewodniczących stwierdzono, że zatrudnienie i sprawy
socjalne muszą być jednym z priorytetów europejskiego semestru. Wezwano w nim do zreformowania
rynków pracy, zapewnienia wszystkim obywatelom dostępu do odpowiedniej edukacji oraz skutecznych
systemów zabezpieczenia społecznego, zapewniających opiekę również osobom znajdującym się w
najtrudniejszej sytuacji. W sprawozdaniu zawarto także oświadczenie, zgodnie z którym ambicją Europy jest
stworzenie kategorii socjalnej AAA, poprzez zapewnienie sprawiedliwego i zrównoważonego wzrostu,
godziwych miejsc pracy i ochrony zatrudnienia. W marcu 2016 r. Komisja opublikowała swój komunikat w
sprawie europejskiego filaru praw socjalnych, który w zamyśle ma przyczynić się do pogłębienia i stabilizacji
unii gospodarczej i walutowej (UGW). Stanowił on przedmiot obszernych konsultacji, których wynik powinien
być podstawą wniosku Komisji zapowiedzianego na marzec 2017 r.

Treść komunikatu i dalsze działania
W komunikacie Komisji przedstawiono pierwszy zarys filaru oraz zestawienie obowiązującego dorobku
socjalnego UE. Zawarto w nim także informacje na temat głównych trendów gospodarczych, społecznych i
związanych z zatrudnieniem, jak również sporządzoną w ramach europejskiego semestru za rok 2016 ocenę
postępów w realizacji głównych reform strukturalnych. Wspomniany zarys dotyczy trzech obszarów:
równych szans i dostępu do rynku pracy, uczciwych warunków pracy, a także odpowiedniego i trwałego
zabezpieczenia społecznego; wskazano przy tym 20 zasad dotyczących tych obszarów polityki. W celu
zapewnienia wszystkim obywatelom dostępu do sprawiedliwych rynków pracy i systemów opieki społecznej
w komunikacie wezwano do inwestowania w kapitał ludzki oraz przedłużenia realizacji programu
„flexicurity”, a także do podjęcia pogłębionych rozważań na temat finansów publicznych, których znaczna
część jest przeznaczana na systemy opieki społecznej. Jak tylko filar zostanie ustanowiony na podstawie
obowiązującego dorobku socjalnego, powinien on służyć za ramy odniesienia stosowane przy ocenie
wyników osiąganych przez uczestniczące państwa w obszarach spraw społecznych i zatrudnienia.

Parlament Europejski i Rada UE
Parlament niezmiennie podkreśla znaczenie wzmocnienia zarządzania społecznego w ramach europejskiego
semestru, jak również zwalczania nierówności. Od czasu przyjęcia w 2012 r. rezolucji nawołującej do
zawarcia „paktu społecznego” wielokrotnie nalegał, by wzmocnić społeczne aspekty UGW. W przyjętej w
lutym 2016 r. rezolucji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na rok 2016 przyjął z zadowoleniem
fakt, że w zaleceniu Komisji w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro skonsolidowano wspólną analizę

https://ec.europa.eu/priorities/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_pl
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)577996
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1457706909489&uri=COM:2016:127:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2016:127:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1458294311900&uri=CELEX:52016SC0051
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0095
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0430+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=PL&reference=P8-TA-2016-0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52015DC0692
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego Styczeń 2017
PE 595.871 2

oraz określenie strategii państw członkowskich dotyczących wymiaru społecznego i gospodarczego w ramach
UGW. W rezolucji tej podkreślono także konieczność przyjęcia konkretnych środków w obszarze społecznym.
W sprawozdaniu z własnej inicjatywy w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych sporządzonym przez
Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (sprawozdawczyni: Maria João Rodrigues, S&D, Portugalia) w pełni
poparto inicjatywę Komisji, a jednocześnie podkreślono znaczenie egzekwowania praw podstawowych
obywateli oraz podjęcia działań na szczeblu krajowym i europejskim.
W październiku 2016 r. Rada przyjęła wspólną opinię Komitetu ds. Zatrudnienia i Komitetu Ochrony
Socjalnej. W opinii tej zwrócono uwagę na potrzebę pozytywnej konwergencji społecznej oraz silniejszych
związków między inicjatywą dotyczącą filaru a innymi przemianami gospodarczymi i politycznymi w Unii, przy
jednoczesnym poszanowaniu kompetencji i autonomii partnerów społecznych. W grudniu 2016 r.
prezydencja słowacka UE przedstawiła notę ukierunkowującą debatę ministrów, w której podkreśliła, że we
wdrażaniu filaru powinny uczestniczyć podmioty na wszystkich szczeblach zarządzania.
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