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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie kontraktów nietypowych, pewnej ścieżki kariery, flexicurity oraz nowych 
form dialogu socjalnego
(2009/2220(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Wspólne zobowiązanie na rzecz 
zatrudnienia” (COM(2009)0257),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejski plan naprawy gospodarczej” 
(COM(2008)0800) oraz rezolucję Parlamentu na ten sam temat z dnia 11 marca 2009 r.1,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Realizacja europejskiego planu 
naprawy” (COM(2009)0114),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Partnerstwo na rzecz zmian w 
rozszerzonej Europie - wzmocnienie wkładu europejskiego dialogu społecznego” 
(COM(2004)0557),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Wspólne zasady wdrażania modelu 
„flexicurity: więcej lepszych miejsc pracy dzięki elastyczności i bezpieczeństwu 
zatrudnienia” (COM(2007)0359), a także rezolucję Parlamentu na ten sam temat z 29 
listopada 2007 r.,2,

– uwzględniając Zieloną księgę Komisji - Modernizacja prawa pracy w celu sprostania 
wyzwaniom XXI wieku (COM(2006)0708) i rezolucję Parlamentu w tej sprawie z dnia 11 
lipca 2007 r.3,

– uwzględniając wnioski Rady z dnia 8 czerwca 2009 r. (flexicurity w czasach kryzysu),

– uwzględniając sprawozdanie misji na rzecz modelu flexicurity zatytułowane „Wdrażanie 
wspólnych zasad flexicurity w ramach rundy strategii lizbońskiej na lata 2008-2010” z 
dnia 12 grudnia 2008 r.,

– uwzględniając wnioski Rady EPSCO z dni 5-6 grudnia 2007 r.,

– uwzględniając zalecenia europejskich partnerów społecznych zawarte w sprawozdaniu 
zatytułowanym „Główne wyzwania, przed jakimi stoją europejskie rynki pracy: wspólna 
analiza europejskich partnerów społecznych” z dnia 18 października 2007 r.,

– uwzględniając art.48 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0000/2010),

A. mając na uwadze, że znaczenie zatrudnienia o charakterze niestandardowym, takim jak 
praca w niepełnym wymiarze godzin pracy, praca dorywcza lub praca w oparciu o umowę 
na czas określony, praca w agencji pracy tymczasowej, prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej, praca niezależna lub wykonywana w domu oraz telepraca, wzrosło od 1990 
r., przy czym zatrudnienie tego typu nadal uznawane jest za zatrudnienie nietypowe,

                                               
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0123.
2 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0574.
3 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0339.
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B. mając na uwadze, że globalizacja oraz szybki rozwój technologiczny są przyczyną 
głębokiej restrukturyzacji gospodarki powodującej zmiany w stosunkach pracy oraz 
zawartości zadań wykonywanych przez pracowników,

C. mając na uwadze, że kryzys finansowy i gospodarczy może doprowadzić do destabilizacji 
rynków pracy i nasilonej marginalizacji społecznej,

D. mając na uwadze, że należy opracować uzupełniające podejście UE na odpowiednią skalę, 
koncentrujące się głównie na polityce obejmującej różne środki gwarantujące wzajemne 
wsparcie w dziedzinie gospodarki, środowiska, zatrudnienia, a także w sferze polityki 
socjalnej,

E. mając na uwadze, że poziom bezrobocia w UE27 wzrósł do 10% (2009 r.), poziomu 
odnotowanego również w USA, oraz fakt, że najwyższy poziom bezrobocia zanotujemy 
najprawdopodobniej dopiero w drugiej połowie 2010 r.,

F. mając na uwadze, że rozbicie zmian zatrudnienia na poziom wykształcenia pokazuje, że 
ilość osób o niskich kwalifikacjach posiadających zatrudnienie spadła się w ciągu 
ostatnich lat,

G. mając na uwadze, że co roku średnio od jednej piątej do jednej czwartej wszystkich 
pracowników europejskich zmienia pracę,

H. mając na uwadze, że stopień przejścia od bezrobocia do zatrudnienia jest wysoki, jednak 
trzecia bezrobotnych oraz 10% osób nieaktywnych zawodowo znajduje pracę w ciągu 
jednego roku,

I. mając na uwadze, że w UE27 45% wszystkich okresów bezrobocia trwa dłużej niż rok w 
porównaniu do ok. 10% w USA,

J. mając na uwadze, że fluktuacja kadr jest wyższa wśród kobiet niż wśród mężczyzn 
(różnica o pięć punktów procentowych), a także wśród młodych pracowników (w wieku 
poniżej 24 lat) i spada wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia,

K. mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich odnotowano wzrost 
częstotliwości występowania nielegalnej pracy, co może doprowadzić do poważnych 
problemów natury gospodarczej, socjalnej i politycznej,

L. mając na uwadze, że ocena flexicurity jest rzeczą złożoną i potrzebne jest w niej podejście 
całościowe charakteryzujące się połączeniem czterech wymiarów uzgodnień umownych, 
kształcenia ustawicznego, aktywnej polityki rynku pracy oraz nowoczesnych systemów 
zabezpieczenia socjalnego, a także wzajemnymi relacjami pomiędzy nimi,

M. mając na uwadze, że w obrębie polityki zatrudnienia należy aktywnie wspierać równe 
szanse dla kobiet i mężczyzn,

N. mając na uwadze, że choć dialog społeczny rozwinął się w Europie na różne sposoby, 
rosnące trudności gospodarcze i finansowe doprowadziły do zintensyfikowanego dialogu 
trójstronnego,
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A. Kontrakty nietypowe
1. wzywa Radę Europejską, aby podczas wiosennego szczytu 2010 zaproponowała jasne 

wytyczne oraz konkretne środki zagwarantowania zatrudnienia i tworzenia możliwości 
zatrudnienia w ramach ambitnej strategii EU2020;

2. wzywa Komisję do dalszego prowadzenia działań podjętych przez misję na rzecz modelu 
flexicurity w celu wspomożenia państw członkowskich w propagowaniu zasad flexicurity 
i zwraca uwagę, że wzajemne uczenie się oraz wymiana wzorców, a także otwarta metoda 
koordynacji to podstawowe narzędzia koordynacji różnych strategii politycznych państw 
członkowskich;

3. zajmuje przychylne stanowisko wobec dużej rozmaitości tradycji w dziedzinie pracy, 
form umów oraz modeli przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach pracy;

4. zaleca, aby priorytety dotyczące reformy prawa pracy w miarę potrzeby skupiały się na: 
rozszerzeniu ochrony pracowników na nietypowe formy zatrudnienia; wyjaśnieniu 
sytuacji w zakresie pracy zależnej; podjęciu działań mających na celu zwalczanie pracy 
nielegalnej; oraz ułatwianiu przejścia między różnymi sytuacjami zatrudnienia i 
bezrobocia;

5. zachęca państwa członkowskie do opracowywania nowych sposobów dostępu do 
zatrudnienia poprzez tworzenie ram nowych przepisów prawa pracy obejmujących 
przykładowo pracę na odległość, umowę o pełnieniu konkretnej funkcji lub realizacji 
konkretnego zadania, a także umowy o misje;

6. zwraca uwagę, że zwiększenie udziału umów niestandardowych lub nietypowych ma silny 
wymiar płciowy i międzypokoleniowy, jako że kobiety, a także pracownicy starsi, jak 
również młodsi, są nieproporcjonalnie reprezentowani w niestandardowych stosunkach 
pracy; wzywa państwa członkowskie i Komisję do walki z tymi dysproporcjami i 
nadzorowania ich;

7. wzywa państwa członkowskie do wdrożenia dyrektywy 97/81/WE oraz dyrektywy 
99/70/WE;

8. z zadowoleniem odnosi się do przyjęcia dyrektywy 2008/104/WE i wzywa do jej 
szybkiego wdrożenia;

9. podkreśla, że niestandardowe formy pracy muszą iść w parze ze wsparciem dla 
pracowników znajdujących się w sytuacji przejściowej pomiędzy stanowiskami pracy lub 
statusami zatrudnienia;

10. zachęca państwa członkowskie do opracowania aktywnych strategii interwencyjnych 
gwarantujących pracownikom wchodzącym ponownie na rynek pracy prawo do 
indywidualnego wsparcia w okresie, w którym absolutnie niezbędne jest im dalsze 
szkolenie lub zmiana kwalifikacji mające na celu poprawę szans na zatrudnienie;
bezrobotni powinni być szybko reintegrowani z rynkiem pracy nawet jeżeli pracują w 
oparciu o kontrakty nietypowe, jako że rzeczą najważniejszą jest utrzymywanie ludzi na 
rynku pracy;
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11. wzywa Komisję do dokonania analizy różnych typów instrumentów opracowanych w 
ramach krajowej polityki aktywizacyjnej oraz do monitorowania ich;

12. wzywa Unię i państwa członkowskie do wyeliminowania nielegalnego zatrudnienia, jest 
przekonany, że wdrożenie strategii flexicurity może pomóc w walce z nielegalnym 
zatrudnieniem, a w także uczynieniu „bardzo nietypowych” form pracy mniej 
niepewnymi;

13. podkreśla potrzebę stworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, w tym ekologicznych 
miejsc pracy, a także zagwarantowania spójności społecznej; uważa zatem, że wymagane 
od społeczeństwa działania zostaną lepiej przyjęte, jeżeli będą one postrzegane jako 
słuszne, a także jako ułatwiające zatrudnienie i integrację społeczną;

B. Flexicurity i pewna ścieżka kariery

14. jest przekonany, że flexicurity powinno się definiować jako połączenie elastyczności i 
bezpieczeństwa na rynku pracy w sposób, który przyczynia się zarówno do zwiększenia 
wydajności, jak i jakości pracy poprzez gwarancję bezpieczeństwa i jednocześnie pozwala 
przedsiębiorstwom na elastyczność potrzebną do tworzenia miejsc pracy w odpowiedzi na 
zmieniające się potrzeby rynku; uważa, że elastyczność i bezpieczeństwo nie wykluczają 
się, lecz wzajemnie się wzmacniają;

15. jest przekonany, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej, że wprowadzenie 
flexicurity jest jeszcze bardziej potrzebne, przypomina że stosowanie zasad elastyczności 
wymaga ambitnych reform strukturalnych opartych na trwałym porozumieniu;

16. uważa, że przedsiębiorstwa nie ufają rynkowi pracy i postrzegają go jako niepewny w 
kontekście aktualnego kryzysu gospodarczego, a także że brak im długofalowej 
perspektywy;

17. w kontekście nowoczesnej organizacji pracy wzywa do stworzenia elastycznych i 
bezpiecznych postanowień umownych; jest jednak przekonany, że bezterminowe umowy 
o pracę powinny nadal pozostać główną formą zatrudnienia, pamiętając jednocześnie, że 
niektóre osoby preferują kontrakty nietypowe, zwłaszcza studenci lub ludzie młodzi 
potrzebujący różnorodnych doświadczeń;

18. potępia nadużycia polegające na zastępowaniu stałego stosunku pracy formami 
kontraktów nietypowych, co odbywa się kosztem ogółu, pracowników i konkurencji; 
podkreśla, że takie formy kontraktów stanowią naruszenie europejskiego modelu 
socjalnego;

19. uwzględniając różne tradycje panujące w państwach członkowskich jest przekonany, że w 
każdej formie zatrudnienia powinien obowiązywać zbiór podstawowych zasad, które 
powinny obejmować: równe traktowanie w stosunku pracy, ochronę zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników oraz ustalenia dotyczące czasu pracy i odpoczynku, 
wolność zrzeszania się i prawo do posiadania przedstawicieli, prawo do zawierania 
układów zbiorowych i podejmowania zbiorowych działań, dostęp do szkoleń;

20. wzywa UE i państwa członkowskie do zintensyfikowania wysiłków w kierunku 



PR\808006PL.doc 7/12 PE439.183v02-00

PL

inwestowania w szkolenia i rozwój umiejętności w celu wspierania trwałego zatrudnienia; 
dlatego też domaga się, aby państwa członkowskie inwestowały w ludzi poprzez 
zdecydowane wdrażanie i finansowanie strategii kształcenia ustawicznego;

21. wzywa państwa członkowskie do wdrażania strategii politycznych umożliwiających 
ludziom w większym stopniu osiągać równowagę pomiędzy życiem zawodowym i 
prywatnym, przy zagwarantowaniu, że godziny otwarcia placówek opieki nad dziećmi 
będą dostosowane do godzin pracy;

22. usilnie zaleca, aby europejska inicjatywa na rzecz zatrudnienia obejmowała wczesną 
interwencję w momencie, kiedy następuje utrata miejsc pracy, zwłaszcza aby ograniczyć 
ryzyko wykluczenia z rynku pracy;

23. wzywa państwa członkowskie do nasilenia programów aktywizacji, zwłaszcza dla nisko 
wykwalifikowanych pracowników poprzez zindywidualizowane udzielanie porad, 
intensywne szkolenia lub przekwalifikowanie, dotowane zatrudnienie i subwencje na 
rozpoczęcie działalności dla osób pracujących na własny rachunek i przedsiębiorstw; 

24. domaga się, aby Komisja i państwa członkowskie zmniejszyły obciążenia administracyjne 
w celu ułatwienia, szczególnie małym i średniej wielkości przedsiębiorstwom, poruszania 
się po świecie biznesu;

25. wzywa państwa członkowskie do składania sprawozdań na temat stanu wdrażania modelu 
flexicurity;

C. Nowe formy dialogu społecznego
26. jest przekonany, że oficjalne uznanie roli partnerów społecznych w nowym traktacie 

stanowi postęp, jako że uznaje się ich autonomię i potwierdza znaczenie ich wsparcia we 
wspieraniu dialogu społecznego;

27. jest zdania, że uznanie Trójstronnego Szczytu na Rzecz Wzrostu i Zatrudnienia za organ 
instytucjonalny przyczynia się do zaangażowania partnerów społecznych w politykę 
gospodarczą UE;

28. uważa, że wkład europejskich i krajowych partnerów społecznych w realizację strategii 
EU2020 ma szczególne znaczenie pod względem realizacji celów w zakresie zatrudnienia, 
a także wprowadzania programu flexicurity;

29. wzywa krajowych partnerów społecznych do pokonania rezerwy w stosunku do 
„outsiderów” (pracowników zatrudnionych na podstawie nietypowych lub bardzo 
nietypowych umów o pracę), a także zrównania ich praw i wymogów w zakresie ochrony 
socjalnej z prawami i wymogami „insiderów” (pracowników posiadających stałe 
zatrudnienie);

30. wzywa partnerów społecznych na szczeblu europejskim i krajowym do wspierania 
inwestycji w strategie kształcenia ustawicznego;

31. zwraca uwagę, że zaangażowanie partnerów społecznych w kształtowanie polityki oraz jej 
realizację jest różne w poszczególnych państwach członkowskich, ale ogólnie obserwuje 



PE439.183v02-00 8/12 PR\808006PL.doc

PL

się tendencję do wykorzystywania szerszego wachlarza instrumentów do realizacji celów 
politycznych; jest przekonany, że jakość wsparcia społecznego i instytucjonalnego, z 
jakiego korzystają partnerzy społeczni jest prawdopodobnie głównym czynnikiem jakości 
ich wkładu;

32. uważa, że układy zbiorowe okazały się być skutecznym instrumentem utrzymywania 
zatrudnienia oraz że pozwalają one przedsiębiorstwom znaleźć elastyczne rozwiązania 
umożliwiające uporanie się ze spadkiem koniunktury;

33. jest przekonany, że rządy odgrywają decydującą rolę w zagwarantowaniu warunków 
niezbędnych do skutecznych układów zbiorowych mających charakter integracyjny i 
obejmujących trójstronne struktury angażujące partnerów społecznych w kształtowanie 
polityki publicznej, zgodnie z krajowymi praktykami i tradycjami;

34. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Komitetowi Ochrony Socjalnej, Europejskiemu Komitetowi Zatrudnienia, 
rządom i parlamentom państw członkowskich oraz krajom kandydującym.
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UZASADNIENIE

Unia Europejska i jej państwa członkowskie stają w obliczu głębokiego kryzysu finansowego, 
gospodarczego i społecznego i muszą podjąć zdecydowane wysiłki w kierunku 
zagwarantowania możliwie największej liczby miejsc pracy i możliwie najszerszego 
zatrudnienia w Europie.

Sprawozdawca jest przekonany, że europejski model socjalny, którego celem jest trwały 
wzrost, pełne zatrudnienie, postęp społeczny, opieka i ochrona społeczna, jest w stanie 
wyprowadzić Unię Europejską i jej państwa członkowskie z kryzysu.

Aby wyjść z kryzysu i zagwarantować zatrudnienie, a także zapobiec masowemu bezrobociu i 
pomóc bezrobotnym znaleźć nowe miejsca pracy, musimy nasilić wysiłki w kierunku 
inwestowania w umiejętności, szkolenie i tworzenie stałych miejsc pracy.

W związku z tym sprawozdawca spodziewa się zawarcia podczas szczytu Rady Europejskiej 
wiosną 2010 r. porozumienia w sprawie jasnych wytycznych i konkretnych środków 
pozwalających na zagwarantowanie i tworzenie możliwości zatrudnienia w ramach strategii 
EU2020.

Strategia ta powinna mieć na celu skuteczne uruchomienie wszechstronnej europejskiej 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia, z jednej strony poprzez zapewnienie możliwości 
bezpłatnego otworzenia firmy w całej Unii Europejskiej w ciągu trzech dni i dopełnienia 
formalności związanych z zatrudnianiem pierwszych pracowników w jednym okienku, oraz z 
drugiej strony, poprzez nasilenie programów aktywizacji, zwłaszcza dla nisko 
wykwalifikowanych pracowników, dzięki zindywidualizowanemu udzielaniu porad, 
intensywnym szkoleniom lub przekwalifikowaniu i podnoszeniu kwalifikacji pracowników, 
praktykom, dotowanemu zatrudnieniu i subwencjom na rozpoczęcie działalności na własny 
rachunek i dla przedsiębiorstw; ponadto popiera przyznanie przez Komisję wypłat z 
Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz wspierania zdobywania i dostosowywania 
kwalifikacji.

Ta inicjatywa na rzecz zatrudnienia powinna obejmować wczesną interwencję w momencie, 
kiedy następuje utrata miejsc pracy, zwłaszcza aby zmniejszyć ryzyko wykluczenia z rynku 
pracy. Takie interwencje będą wymagały znaczących inwestycji w szkolenia, w tym 
zwiększenia liczby podmiotów świadczących usługi szkoleniowe, skoncentrowania się na 
poprawie harmonizacji szkoleń i programów powrotu do pracy oraz powinny wykorzystywać 
nie tylko działania krótkoterminowe, ale także dążyć do zapewnienia możliwości zdobycia 
wysokich kwalifikacji w celu podniesienia ogólnego poziomu kwalifikacji w Unii 
Europejskiej w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby związane z aktualną sytuacją 
gospodarczą.

Sprawozdawca uważa, że wymagane od społeczeństwa działania zostaną lepiej przyjęte, 
jeżeli będą postrzegane jako słuszne oraz jako zapewniające integrację zawodową i społeczną. 
Dlatego też państwa członkowskie powinny inwestować w ludzi poprzez zdecydowaną 
realizację strategii kształcenia ustawicznego oraz dodatkowe wsparcie finansowe. W związku 
z tym partnerzy społeczni na szczeblu europejskim i krajowym powinni wspierać inwestycje 
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w strategie kształcenia ustawicznego. Obranie przez rządy i partnerów społecznych 
krajowego celu polegającego na inwestycjach finansowych w kształcenie ustawiczne pozwala 
zagwarantować stabilność ścieżkom kariery.

Sprawozdawca jest przekonany, że w dziedzinie zatrudnienia i polityki społecznej konieczne 
jest aktywne wspieranie równych szans dla kobiet i mężczyzn.

Fakty

W 2009 r. ogólna stopa bezrobocia wzrosła w UE27 z 8 do 9,6% (w przypadku mężczyzn z 
7,8 na 9,8%, a w przypadku kobiet z 8,1 na 9,3%).

W ostatnich latach ogólna liczba osób pracujących na pół etatu była wysoka i utrzymywała 
się na stabilnym poziomie, przy czym ich odsetek jest wyższy w UE15 niż w nowoprzyjętych 
państwach członkowskich. Odsetek osób zatrudnionych na pół etatu wzrósł w UE27 w ciągu 
2009 r. w porównaniu do 2008 r. o ok. 0,5 punktów procentowych. Jest to stosunkowo duży 
wzrost biorąc pod uwagę, że w latach 2006-2008 całkowity wzrost wyniósł tylko 0,1 punktów 
procentowych. W 2008 r. ponad 18% całkowitej liczby zatrudnionych w UE27 pracowało na 
pół etatu (31% całkowitej liczby zatrudnionych kobiet i prawie 8% zatrudnionych mężczyzn) 
i spośród wszystkich osób zatrudnionych na pół etatu ok. 24% pozostaje w takim stosunku 
pracy mimowolnie (prawie 30% mężczyzn i ponad 22% kobiet). Głównym powodem pracy 
na pół etatu wbrew woli (24% osób zatrudnionych na pół etatu wbrew woli) jest brak 
możliwości znalezienia pracy na pełen etat.

Pracownicy zatrudnieni na czas określony są bardziej podatni na zmiany sytuacji 
gospodarczej. Całkowita liczba pracowników w UE27 zatrudnionych na umowę na czas 
określony spadła o 1,7 mln w latach 2007-2009.  Stanowi to spadek o ok. 6,3%, co jest 
wartością znacznie wyższą niż 1,3% spadek w liczbie pracowników zatrudnionych na umowę 
na czas nieokreślony w tym samym okresie.

Liczba osób pracujących na własny rachunek spadła od 2000 r., jednak w ciągu ostatnich lat
utrzymywała się na stałym poziomie. W 2007 r. ponad 15% całkowitej liczby zatrudnionych 
w UE27 prowadziła działalność gospodarczą na własny rachunek (różnica pomiędzy 
mężczyznami i kobietami wynosiła ok. 6 punktów procentowych) w porównaniu do ok. 7% w 
USA.

Spośród całkowitej liczby osób zatrudnionych ok. 14% posiada umowę na czas określony 
(2008 r.). Głównymi powodami zatrudnienia na czas określony jest kształcenie lub szkolenie 
lub niemożność znalezienia stałej pracy.

Około 5% całkowitej liczby zatrudnionych pracuje z domu (2008 r.).

Model flexicurity

Praca nietypowa oznacza stosunek pracy nieprzystający do standardowego lub „typowego” 
modelu regularnego zatrudnienia na pełny etat na czas nieokreślony u jednego pracodawcy 
przez długi okres czasu. Elastyczne umowy są instrumentem stosowanym w państwach 
członkowskich jako część polityki zatrudnienia i jako pomoc dla osób bezrobotnych w 
znalezieniu zatrudnienia. Pojawiły się również „bardzo nietypowe” formy zatrudnienia (np. 
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umowa o pracę na okres krótszy niż sześć miesięcy, praca o tygodniowej liczbie godzin 
poniżej 10 oraz niepisane umowy o pracę). Tego rodzaju formy zatrudnienia przeważają 
wśród ludzi młodych (w przedziale wiekowym 19-29 lat) lub starszych (50 lat i powyżej), 
wśród kobiet i pracowników o niskich kwalifikacjach. Pracownicy pozostający w „bardzo 
nietypowych” formach zatrudnienia mają mniej szkoleń, bardziej ograniczone perspektywy 
zawodowe oraz niższe dochody w porównaniu z innymi kategoriami pracowników, a co za 
tym idzie, bardziej niestabilny profil zatrudnienia.

Sprawozdawca jest przekonany, że państwa członkowskie powinny nadzorować i analizować 
rozwój różnego rodzaju umów o pracę.

Sprawozdawca jest zdania, że energiczne wprowadzanie strategii flexicurity może pomóc w 
walce z nielegalnym zatrudnieniem oraz ustabilizować „bardzo nietypowe” formy 
zatrudnienia. W ramach strategii flexicurity lepiej skoncentrować się na przejściu z jednej 
dobrej pracy do drugiej niż na pozostawaniu w jednym miejscu pracy. W tych ramach 
państwa członkowskie powinny zainwestować w aktywną politykę rynku pracy i reformy 
instytucjonalne. Ponadto sprawozdawca jest przekonany, że państwa członkowskie powinny 
dokonać krytycznej analizy przepisów prawnych dotyczących ochrony zatrudnienia, jako że 
wyjaśniają one znaczne różnice pomiędzy państwami członkowskimi w częstotliwości 
występowania zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz w czasie trwania zatrudnienia.

Sprawozdawca jest przekonany, że dyskusja na temat nietypowych form zatrudnienia ma 
wymiar płciowy, ponieważ odsetek mężczyzn pozostających w standardowym stosunku pracy 
jest nieproporcjonalnie większy niż kobiet, zaś coraz większy odsetek tych ostatnich pracuje 
w nietypowych warunkach.

Dialog społeczny

Sprawozdawca jest zdania, że oficjalne uznanie roli partnerów społecznych w nowym 
traktacie stanowi postęp, jako że uznaje się ich autonomię i potwierdza wsparcie, jakiego 
Unia Europejska ma udzielić propagowaniu dialogu społecznego. Uznanie Trójstronnego 
Szczytu na Rzecz Wzrostu i Zatrudnienia za organ instytucjonalny przyczynia się do 
zaangażowania partnerów społecznych w politykę gospodarczą Unii Europejskiej.

Wkład europejskich i krajowych partnerów społecznych w realizację strategii EU2020 ma 
szczególne znaczenie pod względem realizacji celów w zakresie zatrudnienia, a także 
wprowadzania programu flexicurity. Dlatego też partnerzy społeczni na szczeblu krajowym 
powinni pokonać rezerwę w stosunku do „outsiderów” (pracowników zatrudnionych na 
podstawie nietypowych lub bardzo nietypowych umów o pracę) i zrównać ich prawa i 
warunki ochrony socjalnej z prawami i warunkami „insiderów” (pracowników posiadających 
stałe zatrudnienie).

Sektorowe układy zbiorowe to główny poziom układów zbiorowych w większości krajów 
Europy Zachodniej, a także w kilku krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

Zaangażowanie partnerów społecznych w formułowanie krajowych środków reakcji na 
sytuację kryzysową jest różne w różnych krajach w zależności od tradycji i struktur w 
dziedzinie stosunków przemysłowych, a także od charakteru podjętych środków. W wielu 
krajach partnerzy społeczny skarżą się na brak zaangażowania i konsultacji w procesie 
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przygotowywania środków rządowych.

Choć zaangażowanie partnerów społecznych w kształtowanie i wdrażanie polityki jest różne 
w różnych krajach, ogólnie obserwuje się tendencję do stosowania szerszego wachlarza 
instrumentów w procesie realizacji celów politycznych. Jakość wsparcia społecznego i 
instytucjonalnego, z jakiego korzystają partnerzy społeczni jest prawdopodobnie głównym 
czynnikiem determinującym jakość wkładu partnerów społecznych w strategię UE2020.


