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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie „Wspólnych zasad wdrażania modelu flexicurity” (zwiększenie liczby miejsc 
pracy o wyższej jakości dzięki zapewnieniu elastyczności i bezpieczeństwa)
(2007/0000(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Wspólne zasady wdrażania modelu 
flexicurity” (zwiększenie liczby miejsc pracy o wyższej jakości dzięki zapewnieniu 
elastyczności i bezpieczeństwa) (COM(2007)0359),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 
2007 r. w sprawie „Flexicurity (wymiar elastyczności wewnętrznej - negocjacje zbiorowe 
oraz znaczenie dialogu społecznego jako narzędzia regulowania i reformowania rynków 
pracy)” (SOC/272),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 
2007 r. w sprawie roli partnerów społecznych w godzeniu życia zawodowego, rodzinnego 
i osobistego (SOC/271),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 
2007 r. w sprawie: „Zatrudnienie grup priorytetowych (strategia lizbońska)” (SOC/251),

– uwzględniając Zieloną księgę Komisji - Modernizacja prawa pracy w celu sprostania 
wyzwaniom XXI wieku (COM(2006)0708),

– uwzględniając opracowany przez OECD przegląd stanu zatrudnienia w 2006 r. -
zwiększanie liczby miejsc pracy i dochodów, 

– uwzględniając sprawozdanie MOP z sierpnia 2004 r. analizujące, czy istnienie stałej siły 
roboczej jest korzystne dla gospodarki oraz rozpatrujące związki między stałym 
zatrudnieniem, wydajnością a zatrudnieniem, w którym wykazano występowanie 
korzystnego związku między stałym zatrudnieniem a wydajnością,

– uwzględniając konwencję MOP C87 z 1948 r. dotyczącą wolności związkowej i ochrony 
praw związkowych, konwencję MOP C98 z 1949 r. dotyczącą stosowania zasad prawa 
organizowania się i rokowań zbiorowych oraz zalecenie MOP R198 z 2006 r. dotyczące 
stosunku zatrudnienia,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą 
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 września 2006 r. w sprawie europejskiego modelu 
społecznego dla przyszłości2, podkreślającą wspólne wartości UE – równość, solidarność, 
niedyskryminację i redystrybucję, 

  
1 Dz.U. L 303 z 2.12.2000 r., str. 16.
2 Dz.U. C 305 E 14.12.2006, str. 141.
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– uwzględniając art. 136 – 145 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 15, 20, 27 i 38 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a w 
szczególności prawo do ochrony w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia oraz prawo 
do sprawiedliwych i uczciwych warunków pracy;

– uwzględniając Europejską kartę społeczną, 

– uwzględniając sprawozdanie grupy wysokiego szczebla z maja 2004 r. w sprawie 
przyszłości polityki społecznej w rozszerzonej Unii Europejskiej, 

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji zawierający sprawozdanie na temat 
technicznej realizacji programu lizbońskiego Wspólnoty w 2006 r. (SEC(2006)1379) oraz 
jego wdrożenie,  

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie agendy społecznej (COM(2005)0033),

– uwzględniając krajowe programy reform lizbońskich przedstawione przez państwa 
członkowskie, 

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Globalny wymiar Europy -
konkurowanie na światowym rynku” (COM(2006)0567),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie wzrostu i zatrudnienia - zintegrowane 
wytyczne na lata 2005-2008 (COM(2005)0141),

– uwzględniając konkluzje prezydencji z marca 2000 r., marca 2001 r., marca i października 
2005 r. i marca 2006 r.,

– uwzględniając dyrektywę Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącą 
Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską 
Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum 
Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków 
Zawodowych (ETUC)1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wyzwań 
demograficznych i solidarności między pokoleniami2,

– uwzględniając dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 
1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stosowania 
dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników4,

– uwzględniając konwencję MOP z 1975 r. dotyczącą pracowników migrujących (przepisy 

  
1 Dz.U. L 175 z 10.7.1999 r., str. 43.
2 Dz.U. C 292 E 1.12.2006, str. 131.
3 Dz.U. L 18 z 21.1.1997 r., str. 1.
4 Dz.U. C 313 E 20.12.2006, str. 452. 
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uzupełniające),

– uwzględniając konwencję MOP z 1997 r. dotyczącą prywatnych biur pośrednictwa pracy,

– uwzględniając program MOP dotyczący godnej pracy,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Upowszechnianie godnej pracy dla 
wszystkich: wkład Unii w realizację programu godnej pracy na świecie” 
(COM(2006)0249),

– uwzględniając dyrektywę Rady 75/117/WE z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących stosowania zasady równości 
wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet1,

– uwzględniając dyrektywę Rady 79/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu 
do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy2,

– uwzględniając dyrektywę Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie 
wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących 
piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG)3,

– uwzględniając dyrektywę Rady 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony 
pracy osób młodych4,

– uwzględniając dyrektywę Rady 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r. w sprawie 
ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania 
pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu 
wspólnotowym5,

– uwzględniając dyrektywę 2002/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
września 2002 r.6 zmieniającą dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w 
życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, 
kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy,

– uwzględniając dyrektywę Rady 97/81/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotyczącą 
Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską 
Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum 
Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków 
Zawodowych (ETUC) - załącznik: Porozumienie ramowe w sprawie pracy w niepełnym 

  
1 Dz.U. L 45 z 19.2.1975 r., str. 19.
2 Dz.U. L 39 z 9.10.1980, str. 40.
3 Dz.U. L 348 z 28.11.1992 r., str. 1.
4 Dz.U. L 216 z 20.8.1994 r., str. 12.
5 Dz.U. L 254 z 30.9.1994 r., str. 64.
6 Dz.U. L 269 z 5.10.2002 r., str. 15. 
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wymiarze godzin1,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że UE stanowi obszar wolnego handlu oraz wspólnotę opierającą się na 
podzielanych wartościach, z czego wynika, że wszelka reforma prawa pracy i rynku pracy 
powinna odzwierciedlać te wartości, oraz mając na uwadze, że w mocy pozostają 
podstawowe zasady prawa pracy, które rozwijały się w Europie; mając na uwadze, że 
prawo pracy zapewnia pracownikom pewność prawną i ochronę na mocy przepisów 
prawnych lub porozumień zbiorowych, albo obu rozwiązań łącznie, oraz mając na 
uwadze, że reguluje ono równowagę sił między pracownikami a pracodawcami, a także 
mając na uwadze, że wszelkie zmiany prawa pracy odniosą większy sukces, jeśli 
pracownicy będą się czuli bardziej bezpieczni; mając na uwadze, że takie bezpieczeństwo 
zależy również od łatwości znalezienia nowej pracy,

B. mając na uwadze, że w związku z tym flexicurity należy postrzegać jako silny europejski 
model społeczny sprzyjający konkurencyjnym i łatwo przystosowującym się 
przedsiębiorstwom i pracownikom;

C. mając na uwadze, że bezrobocie w UE nie wynika z przepisów o ochronie zatrudnienia, 
ale raczej z braku tworzenia miejsc pracy poprzez inwestowanie w przedsięwzięcia 
badawczo-rozwojowe i programy uczenia się przez całe życie, co stworzyłoby 
dynamiczny rynek pracy,

D. mając na uwadze, że nowatorska, innowacyjna, oparta na wiedzy gospodarka powinna 
dążyć do osiągnięcia konkurencyjności na szczycie łańcucha wartości, a aby dojść do tego 
konieczne jest trwałe zatrudnienie oraz potrzebni są wysoko wykwalifikowani i 
zmotywowani pracownicy,

E. mając na uwadze, że celem flexicurity jest umożliwienie jednostkom stawiania czoła 
zmianom oraz zwiększenie mobilności na europejskim rynku pracy, czego następstwem 
będzie tworzenie stabilnych miejsc pracy i dochodów,

F. mając na uwadze, że aby konkurować na rynku wewnętrznym na równych warunkach, 
państwa członkowskie muszą wypracować minimalne standardy harmonizacji swoich 
przepisów prawa pracy, zwłaszcza w tych obszarach, które leżą w kompetencjach UE, 

G. mając na uwadze, że flexicurity oznacza równowagę praw i obowiązków pracodawców, 
pracowników, osób poszukujących pracy i organów publicznych oraz że potrzebny jest do 
tego klimat zaufania i dialogu między organami publicznymi i partnerami społecznymi, w 
którym wszystkie strony gotowe są do przyjęcia odpowiedzialności za zmiany oraz do 
opracowania wyważonych pakietów rozwiązań politycznych, szczególnie w odniesieniu 
do grup znajdujących się niekorzystnej sytuacji, w tym kobiet, imigrantów, pracowników 
młodych i starszych wiekiem oraz osób niepełnosprawnych, 

  
1 Dz.U. L 14 z 20.1.1998 r., str. 9.
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H. mając na uwadze, że wysoką stopę bezrobocia i segmentację rynku pracy należy 
zwalczać, dając równe prawa wszystkim pracownikom oraz inwestując w tworzenie 
nowych miejsc pracy i uczenie się przez całe życie,

I. mając na uwadze, że komunikat Komisji zatytułowany „Wspólne zasady wdrażania 
modelu flexicurity” (zwiększenie liczby miejsc pracy o wyższej jakości dzięki 
zapewnieniu elastyczności i bezpieczeństwa) (COM(2007)0359) stanowi ważny krok w 
kierunku bardziej wyważonej debaty na temat flexicurity,

1. uznaje, że aby odnieść sukces w XXI w., Europa potrzebuje przedsiębiorstw, które są w 
stanie natychmiast wykorzystywać możliwości wyłaniające się w szybko zmieniającym 
się świecie;

2. podkreśla jednak, że flexicurity to strategia polityczna na rzecz reformy rynku pracy i jako 
taka musi mieć kompleksowy charakter, obejmując wszystkie istniejące aspekty 
zatrudnienia i polityki społecznej zarówno na szczeblu krajowym, jak i na szczeblu UE; 

3. podkreśla, że w europejskiej strategii flexicurity należy uważniej rozważyć wymogi 
nowoczesnej gospodarki, rozpatrzyć, jakiego rodzaju pracowników potrzebują firmy 
europejskie, aby odnieść sukces, oraz gdzie tkwią główne przeszkody; 

4. jest przekonany, że w strategiach flexicurity największą uwagę należy skierować na 
obszary, w których występują najpoważniejsze problemy - jako element 
zrównoważonego pakietu, opracowanego w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi, 
jednak wszelkie próby zwiększenia flexicurity bez osiągnięcia kompromisu z partnerami 
społecznymi na drodze negocjacji lub bez zaproponowania jakiejś wyraźnej rekompensaty 
za wzrost elastyczności mogą doprowadzić jedynie do zwiększenia poczucia braku 
bezpieczeństwa;

5. wyraża jednak przekonanie, że największe problemy w UE wiążą się z podażą 
wykwalifikowanych i łatwo przystosowujących się pracowników - i właśnie ta kwestia 
powinna znajdować się w centrum europejskich strategii flexicurity; podkreśla, że główny 
nacisk należy położyć na tworzenie elastycznego rynku pracy poprzez zwiększanie 
poziomu wykształcenia oraz rozszerzanie zakresu programów szkolenia i 
przekwalifikowania, poprzez znoszenie barier utrudniających włączanie do grona siły 
roboczej kobiet, imigrantów, pracowników młodych i starszych wiekiem oraz innych grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprzez usuwanie przeszkód hamujących 
mobilność zawodową i geograficzną, a także poprzez aktywną politykę w zakresie rynku 
pracy ułatwiającą przejście ze starej do nowej pracy; podkreśla decydującą rolę nowych 
technologii w kształceniu i szkoleniu oraz przypomina o nowych formach elastycznego 
podejścia oferowanych w porozumieniu partnerów społecznych w sprawie pracy na 
odległość, pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz pracy na czas określony; nie zgadza 
się z zaproponowanym przez Komisję rozróżnieniem na osoby posiadające stabilne 
zatrudnienie i nieposiadające stabilnego zatrudnienia;

6. proponuje w związku z tym, aby Rada Europejska przyjęła w grudniu 2007 r. bardziej 
wyważony zbiór zasad flexicurity oparty na tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości oraz 
umacnianiu europejskiego modelu społecznego; podkreśla, że zasady te powinny 
obejmować:
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• zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i łatwo przystosowujących się 
pracowników,

• działania przeciwko pracy dorywczej i praktykom wykorzystywania 
pracowników, 

• przełamanie segmentacji rynku pracy oraz przejście od bezpieczeństwa 
konkretnej posady do bezpieczeństwa zatrudnienia,

• partnerstwo w zarządzaniu zmianami,
• równość płci i równość szans dla wszystkich,
• projekt krajowych ścieżek konsultacji z partnerami społecznymi,
• makroekonomiczne ramy wzrostu i zatrudnienia;

7. przypomina uprawnienia UE w zakresie zatrudnienia i polityki społecznej oraz 
przypomina państwom członkowskim i Komisji o ich obowiązku zagwarantowania praw 
na szczeblu UE; przypomina, że prawo europejskie stanowi uzupełnienie krajowych 
przepisów w zakresie rynku pracy i jest ważnym elementem gwarancji praw 
pracowników; 

8. wzywa w tym kontekście do przyjęcia dyrektywy w sprawie pracy agencyjnej i 
przenoszenia uprawnień do dodatkowych świadczeń emerytalnych, do szybkiej rewizji 
dyrektywy w sprawie czasu pracy1 oraz dyrektywy w sprawie Europejskiej Rady 
Zakładowej2, a także do lepszego wdrożenia dyrektywy w sprawie delegowania 
pracowników;

9. wzywa również do wznowienia walki z nielegalną pracą i tzw. szarą strefą, która w 
różnym stopniu w poszczególnych państwach członkowskich niszczy gospodarkę, 
pozbawia pracowników ochrony, szkodzi konsumentom, zmniejsza wpływy z podatków i 
prowadzi do nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami; wzywa Komisję do 
zwalczania nielegalnej pracy poprzez utworzenie europejskiej platformy koordynującej 
działalność krajowych inspektorów pracy i/lub związków zawodowych, a także wzywa do 
wzmożonej koordynacji działań zaangażowanych organizacji publicznych i prywatnych 
na szczeblu krajowym oraz zwraca się do państw członkowskich o stosowanie 
nowatorskich metod opierających się na wskaźnikach i analizach porównawczych 
uwzględniających specyfikę różnych sektorów gospodarki w celu zwalczania nielegalnej 
pracy i przeciwdziałania erozji wpływów fiskalnych;

10. wyraża przekonanie, że klimat zaufania i dialogu można stworzyć jedynie poprzez 
zaangażowanie partnerów społecznych w proces dostosowywania strategii krajowych i 
promowania silnych związków zawodowych i negocjacji zbiorowych, jako element 
systemu „zatrudnienia uczestniczącego”, w którym występuje wysoki poziom zaufania, w 
wyniku czego zagwarantowana zostaje równowaga; podkreśla konieczność usunięcia 
niedociągnięć w obszarze negocjacji zbiorowych i zachęca do rozszerzenia zasięgu 
negocjacji zbiorowych i dialogu społecznego, w tym dialogu ponadgranicznego i dialogu 
branżowego, tak aby objąć nimi szkolenie, organizację pracy oraz sprawy związane z 
restrukturyzacją i relokacją; wzywa Komisję do zapewnienia partnerom społecznym 

  
1 Dz.U. L 307 z 13.12.1993 r., str. 18.
2 Dz.U. L 254 z 30.9.1994 r., str. 64.
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pomocy technicznej i finansowej;

11. podkreśla, że wszystkie modele flexicurity powinny opierać się na wspólnych zasadach 
leżących u podstaw europejskiego modelu społecznego; jest przekonany, że wymogi 
elastyczności i bezpieczeństwa wzajemnie się wzmacniają oraz że flexicurity pozwala 
przedsiębiorstwom i pracownikom na przystosowanie się przy zachowaniu wysokiego 
poziomu ochrony społecznej, bezpieczeństwa socjalnego i zasiłków dla bezrobotnych, 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, aktywnej polityki w zakresie rynku pracy oraz 
możliwości kształcenia i uczenia się przez całe życie; podkreśla ponadto powtarzające się 
i skuteczne negocjacje zbiorowe odbywające się w strukturze trójstronnej z udziałem 
silnych i reprezentatywnych partnerów społecznych, kładzie także nacisk na konieczność 
wypracowania szeroko zakrojonych przepisów w zakresie opieki społecznej oraz 
powszechnego dostępu do dobrej jakości usług, takich jak opieka nad dziećmi i innymi 
osobami pozostającymi na utrzymaniu; podkreśla ponadto, że poczucie bezpieczeństwa 
pracowników, zwiększając ich skłonność do podejmowania ryzyka, może promować 
mobilność zawodową i zmiany strukturalne; 

12. wyraża ubolewanie z powodu wąskiego podejścia do flexicurity ze strony Komisji i 
wzywa Komisję, aby zobowiązała się do wspierania zasady bezpieczeństwa pracowników, 
aktywnej polityki w zakresie rynku pracy i uczenia się przez całe życie oraz aby 
postrzegała flexicurity w szerszym kontekście europejskiego modelu społecznego;

13. podkreśla, że walka z segmentacją rynku pracy oznaczać będzie zapewnienie wszystkim 
pracownikom, niezależnie od ich szczególnego statusu zatrudnienia, podstawowych praw, 
które powinny obejmować: równe traktowanie, ochronę zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników oraz przepisy dotyczące czasu pracy, wolności zrzeszania się i posiadania 
przedstawicieli, negocjacji zbiorowych, działań zbiorowych oraz dostępu do szkolenia, a 
także dalszą ochronę praw nabytych poprzez uwzględnienie okresów nauki i szkolenia, 
opieki, przejścia od zatrudnienia zależnego do samodzielnego itd.; przypomina, że celem 
praw podstawowych i prawa pracy nie jest utrzymywanie pracowników w jednym 
zawodzie przez całe życie, lecz zapewnienie im godziwych warunków życia i pracy; 

14. podkreśla konieczność przyjęcia polityki zapobiegającej kumulowaniu umów 
nietypowych;

15. wzywa do stworzenia kompleksowych systemów uczenia się przez całe życie, kładąc 
szczególny nacisk na pracowników zatrudnionych na podstawie umów niestandardowych; 
wzywa państwa członkowskie do skupienia strategii krajowych na obszarach, w których 
występują braki, oraz do poczynienia dostosowanych do potrzeb inwestycji w kształcenie 
i szkolenie, a także do poprawy działania organów publicznych i przedsiębiorstw; 

16. wzywa partnerów społecznych i władze publiczne w państwach członkowskich do 
zagwarantowania inwestycji w uczenie się przez całe życie poprzez ustalenie wskaźnika 
odniesienia poziomu tych wydatków na 2% PKB (łącznie wydatki publiczne i prywatne);
wzywa ponadto państwa członkowskie, by zachęcały przedsiębiorstwa do zwiększania 
poziomu inwestycji w uczenie się przez całe życie;

17. podkreśla skuteczność innowacyjnych form organizacji pracy, takich jak organizacje 
uczące, wielozawodowość i rotacja miejsc pracy, dzięki szkoleniom oferowanym przez 
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pracodawców, inicjatywom funduszy branżowych, pomocy na rzecz rozwoju 
regionalnego i aktywnej polityce rynku pracy;

18. jest przekonany o znaczeniu zachęcania do zawierania trwałych stosunków pracy tam, 
gdzie występuje wysoki poziom zaufania;

19. przypomina o znaczeniu skutecznej i aktywnej polityki rynku pracy, w tym doradztwa 
i orientacji zawodowej, przekwalifikowania i wspierania mobilności w celu skrócenia 
okresów przejściowych między okresami zatrudnienia, a także systemów opieki 
społecznej zachęcających do otwartości na zmiany poprzez łagodzenie skutków utraty 
dochodów i stwarzanie możliwości uczenia się;

20. podkreśla konieczność ułatwiania mobilności poprzez opracowywanie ścieżek 
zwiększania mobilności w celu ułatwienia pracownikom przechodzenia do pewniejszego, 
stabilniejszego i wyżej kwalifikowanego zatrudnienia oraz poprzez wspieranie uznawania 
umiejętności i kwalifikacji nabytych w ramach edukacji formalnej oraz pozaformalnego 
i nieformalnego kształcenia1;

21. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia środków mających na celu wspieranie 
jednakowego dostępu kobiet i mężczyzn do zatrudnienia wysokiej jakości, zgodnie 
z Europejskim paktem na rzecz równouprawnienia płci i z komunikatem w sprawie 
demograficznej przyszłości Europy;

22. podkreśla potrzebę negocjowania przez partnerów społecznych na tyle elastycznej 
organizacji czasu pracy, by spełniała potrzeby pracodawców i pracowników oraz 
umożliwiała godzenie życia zawodowego z rodzinnym;

23. wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia rozwiązań wspierających elastyczność 
odchodzenia na emeryturę starszych pracowników poprzez emerytury w niepełnym 
wymiarze i podobne systemy, mogące zwiększyć integrację starszych pracowników na 
rynku pracy;

24. przypomina państwom członkowskim, że do przełożenia koncepcji flexicurity na wyższy 
ogólny poziom zatrudnienia potrzebne jest sprzyjające środowisko makroekonomiczne, 
a strategia na rzecz flexicurity powinna obejmować ulepszoną koordynację polityki 
makroekonomicznej i wydatków publicznych na wspieranie inteligentnego wzrostu oraz 
przesunięcie wydatków na realizację priorytetów strategii lizbońskiej;

25. wzywa Europejski Bank Centralny, by zachęcał do inwestowania w reformy strukturalne, 
uczenie się przez całe życie oraz badania i rozwój;

26. przypomina Komisji o konieczności dania Parlamentowi niezbędnego czasu, w każdym 
razie co najmniej pięciu miesięcy, na wypełnienie roli doradczej;

27. wzywa przedsiębiorstwa europejskie, by przyspieszyły wdrażanie polityki 
  

1 Edukacja pozaformalna oznacza zorganizowane i długotrwałe akcje edukacyjne, które nie odpowiadają ściśle 
definicji edukacji formalnej. Kształcenie nieformalne oznacza akcje wykraczające poza edukację formalną lub 
pozaformalną, o niskim poziomie zorganizowania, jak np. nauka samodzielna. Edukacja formalna to system 
edukacyjny danego kraju. Patrz SEC(2006)0639
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odpowiedzialności społecznej, wzywa także Komisję, by rozpoczęła wdrażanie zaleceń 
zawartych w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw1;

28. uważa, że instytucje Wspólnoty i państwa członkowskie powinny wdrożyć wspólne 
zasady flexicurity w ramach strategii lizbońskiej; wzywa do dokonania przeglądu 
wytycznych na rzecz zatrudnienia poprzez włączenie wspólnych zasad flexicurity, które 
państwa członkowskie powinny wdrożyć poprzez krajowe programy reform; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do pełniejszego zaangażowania Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów krajowych, a także partnerów społecznych, we wdrażanie 
i monitorowanie otwartej metody koordynacji, w tym europejskiej strategii zatrudnienia 
i wytycznych na rzecz zatrudnienia, w celu optymalizacji skuteczności tych działań 
politycznych;

29. wzywa Radę Europejską i Komisję, by w ramach średniookresowego przeglądu programu 
polityki społecznej i z uwzględnieniem sprawozdania Parlamentu w sprawie oceny 
realiów społecznych określiły ambitny program reform socjalnych zarówno na szczeblu 
UE, jak i na szczeblu krajowym; ponadto wzywa obie instytucje do nakreślenia wraz 
z Parlamentem wizji przyszłej Europy społecznej, wspierającej w zrównoważonym 
podejściu reformy i dostosowania do flexicurity, globalizacji, restrukturyzacji przemysłu, 
innowacji technologicznych, zmian demograficznych i migracji; podkreśla przy tym, że 
w celu przyspieszenia wzrostu oraz podniesienia poziomu zatrudnienia i jakości pracy 
należy zapewnić prawa i ochronę socjalną, głęboko zakorzenione w europejskiej tradycji;
podkreśla, że Europa społeczna oraz ambitne reformy krajowe staną się w ten sposób 
rzeczywistą wartością dodaną dla pracowników i obywateli, z wykorzystaniem wszelkich 
dostępnych narzędzi (otwarta metoda koordynacji, krajowe i europejskie prawodawstwo, 
dialog społeczny, programy); wyraża przekonanie, że rynek wewnętrzny może uzyskać 
poparcie obywateli tylko wtedy, gdy wprowadzi równowagę między wolnością 
gospodarczą a prawami socjalnymi;

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

  
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0062.
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UZASADNIENIE

1. Zgodnie ze swoim sprawozdaniem w sprawie unowocześnienia prawa pracy Komisja 
opublikowała w lipcu 2007 r.1 komunikat w sprawie ścieżek realizacji flexicurity oparty 
na zaleceniach grupy ekspertów2. Debata na temat flexicurity, ściśle powiązana z debatą 
nad prawem pracy, jest również bardzo na czasie, zważywszy, że systemy opieki 
społecznej państw członkowskich Unii Europejskiej stoją w obliczu wyzwań 
wynikających ze stopniowej integracji światowej i europejskiej gospodarki, wysokiego 
bezrobocia, starzenia się europejskiego społeczeństwa, tempa zmian technologicznych 
i rosnącej roli kobiet na rynku pracy. Tylko UE oparta na spójności gospodarczej 
i społecznej, trwająca przy wspólnych wartościach, może być wystarczająco silna, by 
bronić swoich interesów oraz chronić i wzmacniać wartości kojarzone z europejskim 
modelem społecznym – równość, solidarność, prawa i obowiązki jednostki, 
niedyskryminację oraz redystrybucję powiązaną z dostępnością wysokiej jakości usług 
publicznych dla wszystkich obywateli – oraz osiągnięte już wysokie standardy społeczne.

2. Postępy w integracji europejskiej zawsze dokonywały się poprzez połączenie 
europejskiego prawodawstwa i reform na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.
Ramy europejskie dają nieocenioną szansę na kształtowanie prawodawstwa krajowego 
i na ewolucję rynku wewnętrznego. Dorobek UE na polu społecznym z jednej strony 
i otwarta metoda koordynacji wraz z krajowymi programami reform z drugiej utworzyły 
ramy dla koordynacji polityki społecznej państw członkowskich. Debata na temat 
flexicurity może być częścią tych ram, a poszczególne elementy reform tworzących 
ścieżki jej realizacji należy przeprowadzić na najbardziej odpowiednim szczeblu. Chociaż 
z powodu różnic w charakterystyce rynków pracy i polityki społecznej państw 
członkowskich UE nie można opracować jednego, odpowiadającego wszystkim 
rozwiązania, to jednak rynek wewnętrzny również tworzył i nadal tworzy wspólne 
wyzwania, które najlepiej rozwiązywać na szczeblu UE. Rolą UE, przy zachowaniu 
uprawnień państw członkowskich, jest nie tylko dostarczanie platformy wymiany 
najlepszych wzorców, ale również ram debaty, poprzez uzgadnianie prawodawstwa, 
wytycznych i punktów odniesienia, do wdrażania na szczeblu państw członkowskich.

3. Jak wynika z różnego rodzaju studiów, modele flexicurity mogą funkcjonować tylko 
w środowisku sprzyjającym zaufaniu. Kluczową sprawą jest refleksja nad 
konsekwencjami dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym pracodawców, 
pracowników i całego społeczeństwa. Obywatele zaakceptują wielokrotne zmiany, jeśli 
będą istniały mechanizmy gwarancyjne i kompensacyjne. Oznacza to danie jednostkom 
możliwości dokonywania wyborów życiowych bez znacznego ryzyka dla ich kariery 
i emerytur. Wymaga to wzmocnienia systemów opieki społecznej i rynku pracy, jakości 
infrastruktury socjalnej i podstawowych praw oraz rozbudowanych procesów konsultacji.
Aby sprzyjać zaufaniu, państwa członkowskie mogą pójść różnymi „ścieżkami”, ale będą 
one skuteczne tylko wtedy, gdy będą się opierać na mocnych ramach europejskich, 
chroniących podstawowe prawa socjalne i pracownicze wszystkich (potencjalnych) 
pracowników.

  
1 Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, zatytułowany „Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity” (zwiększenie liczby miejsc 
pracy o wyższej jakości dzięki zapewnieniu elastyczności i bezpieczeństwa) (COM(2007)0359).
2 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
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4. Solidne ramy europejskie przy pełnym udziale partnerów społecznych na szczeblu 
krajowym, branżowym i europejskim to niezbędny warunek wstępny umożliwiający 
państwom członkowskim wdrożenie opartych na zaufaniu ścieżek flexicurity. Oznacza to, 
że europejscy partnerzy społeczni wraz ze swoimi krajowymi odpowiednikami powinni 
odegrać zasadniczą rolę w opracowywaniu niezbędnych europejskich ram prawnych, 
które zapewnią europejskim przedsiębiorcom i pracownikom gwarancje niezbędne dla 
elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia. Flexicurity wzmocni Europę socjalną, co 
z kolei zwiększy produkcyjność i konkurencyjność naszych przedsiębiorstw. Europejski 
model społeczny, obejmujący wysoce konkurencyjne przedsiębiorstwa oraz wysoko 
wykwalifikowaną i potrafiącą się dostosować siłę roboczą, należy budować równocześnie 
na szczeblu krajowym i europejskim poprzez zbliżanie i ujednolicanie prawodawstwa 
europejskiego w zakresie gospodarki, zatrudnienia, spraw socjalnych oraz ochrony 
środowiska.

5. Aby UE była bardziej skuteczna, powinna nie tylko szybko zreformować swoją strukturę
instytucjonalną, ale również zaoferować obywatelom i przedsiębiorstwom politykę 
łagodzącą efekty uboczne zwiększonej konkurencji i otwierania rynków, tworzących 
czasami nowe zagrożenia zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Flexicurity
zaproponowano jako sposób na bardziej równomierny podział tego rodzaju zagrożeń, ale 
debatę zakłóciły uprzedzenia i podejrzliwość. Państwa członkowskie, które wdrożyły 
kompleksową politykę flexicurity (państwa nordyckie oraz Holandia), przyjęły dobrze 
funkcjonujące i szeroko popierane podejście polegające na godzeniu celów związanych 
z dynamiczną gospodarką oraz bezpieczeństwa siły roboczej. Na szczeblu europejskim 
występują powszechne obawy, że pojęcie flexicurity będzie przykrywką dla działań 
polegających zasadniczo na deregulacji, stawiających potrzeby pracodawców ponad 
potrzebami pracowników.

6. Dlatego też punktem wyjścia debaty powinna być jasna i jednoznaczna definicja 
flexicurity. W Europie istnieją różne modele flexicurity, w różnej mierze łączące 
elastyczność i bezpieczeństwo wewnętrzne w przedsiębiorstwach z elastycznością 
i bezpieczeństwem zewnętrznym, zależnym od historii państw członkowskich, ich tradycji 
prawnych, sytuacji gospodarczej, finansów publicznych i systemów stosunków pracy.
Wszystkie one opierają się jednak na wspólnych zasadach solidarności, sprawiedliwości, 
praw i obowiązków. Dlatego też wymogi dotyczące elastyczności i bezpieczeństwa nie są 
ze sobą sprzeczne, ale wzajemnie się wzmacniają. Zatem połączenie obu tych elementów 
należy postrzegać jako szansę. Flexicurity łączy zdolności przystosowawcze 
przedsiębiorstw i pracowników z wysokim poziomem ochrony społecznej, 
bezpieczeństwa socjalnego i zasiłków dla bezrobotnych, ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa, aktywnej polityki rynku pracy oraz możliwości uczenia się przez całe 
życie i szkolenia zawodowego. Wspierają je powtarzające się i skuteczne trójstronne 
negocjacje zbiorowe z udziałem silnych i reprezentatywnych partnerów społecznych, 
a także szeroko zakrojone przepisy w zakresie opieki społecznej oraz powszechny dostęp 
do dobrej jakości usług, takich jak opieka nad dziećmi i innymi osobami pozostającymi na 
utrzymaniu. Pod tym względem definicja flexicurity w zielonej księdze Komisji na temat 
prawa pracy oraz w komunikacie w sprawie flexicurity jest zbyt wąska i nie daje 
odpowiednich możliwości prowadzenia działań politycznych.
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7. Należy ubolewać z powodu podstawowego założenia Komisji, zgodnie z którym ryzyko 
i korzyści należy rozdzielić między tych pracowników, którzy podpisali chronione 
umowy, i tych, którzy takich umów nie mają (posiadający stabilne zatrudnienie 
i nieposiadający go). Segmentację siły roboczej może zakończyć tylko porozumienie 
między partnerami społecznymi, zarówno pracodawcami, jak i pracownikami, w sprawie 
równowagi praw i obowiązków. Dlatego też sprawą kluczową jest włączenie partnerów 
społecznych do debaty nad flexicurity, co należało zrobić już wcześniej. Chociaż Komisja 
co do zasady popiera silne partnerstwo społeczne, komunikat nie określa strategii 
promowania i umacniania partnerstwa społecznego na szczeblu europejskim i krajowym.
Ponadto stwierdzenie Komisji, zgodnie z którym ścisła ochrona zatrudnienia prowadzi do 
bezrobocia, nie znajduje potwierdzenia w opracowanym przez OECD przeglądzie stanu 
zatrudnienia w 2006 r.1, w którym stwierdzono, że prawodawstwo chroniące zatrudnienie 
nie ma wpływu na łączną stopę zatrudnienia. Zatem osoby wchodzące lub powracające na 
rynek pracy potrzebują łatwiejszego dostępu do stanowisk będących stopniami rozwoju 
kariery, ale wymaga to włączenia podstawowych praw chroniących tych pracowników 
przed niesprawiedliwym traktowaniem. W tym względzie Komisja nie wyjaśniła 
odpowiednio, co oznacza „wystarczająca” elastyczność rekrutacji.

8. Potrzebne jest jasne rozróżnienie zadań UE i państw członkowskich: co należy zrobić na 
szczeblu europejskim, a co na szczeblu krajowym. Komunikat Komisji można uzupełnić, 
przedstawiając rolę Unii Europejskiej w procesie tworzenia polityki flexicurity. Nie 
wymieniono kluczowych przepisów europejskich, których przyjęcie lub przegląd się 
opóźnia. Takie dyrektywy, jak dyrektywa w sprawie czasu pracy, w sprawie pracy 
agencyjnej, w sprawie delegowania pracowników oraz w sprawie europejskich rad 
zakładowych, informowania pracowników i konsultacji z nimi, powinny gwarantować 
i zwiększać ochronę pracowników w całej UE, aby podnieść ich zaufanie i zrównoważyć 
zagrożenia związane z presją nasilonej konkurencji, restrukturyzacji i elastyczności rynku 
pracy. Są to elementy ścieżek realizacji flexicurity, podobnie jak liczne porozumienia 
zawarte przez europejskich partnerów społecznych w sprawie pracy na czas określony, 
urlopów wychowawczych, pracy w niepełnym wymiarze i pracy na odległość.

9. Ponadto należy zachęcać do dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych na szczeblu 
europejskim, mając na uwadze stopniową integrację europejskiej gospodarki i rynków 
pracy. Zasad flexicurity nie można ostatecznie określić bez formalnego wkładu partnerów 
społecznych w ustalanie praw i obowiązków pracodawców i pracowników. Partnerów 
społecznych należy zwoływać na wszystkich poziomach (europejskim, krajowym, 
branżowym, regionalnym i lokalnym) w celu omówienia sposobów zwiększenia 
wewnętrznej i zewnętrznej flexicurity.

10. Na szczeblu krajowym wspólne zasady ustalone przez państwa członkowskie należy 
wdrażać poprzez strategię lizbońską, a zatem należy je włączyć do zmienionych 
europejskich wytycznych na rzecz zatrudnienia, ponieważ stanowią one ramy wdrażane 
przez państwa członkowskie poprzez krajowe programy reform.

11. Komunikat Komisji wspomina o potrzebie zagwarantowania „podstawowego poziomu 
ochrony miejsc pracy”. Oznacza to, że bez względu na szczególny status zatrudnienia, 
wszelkim formom nietypowego i innego zatrudnienia należy zagwarantować podstawowe 

  
1 http://www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html
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prawa, do których należą: jednakowe traktowanie, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników oraz ustalenia dotyczące czasu pracy, wolności zrzeszania się i prawa do 
posiadania przedstawicieli, prowadzenia negocjacji zbiorowych i podejmowania 
zbiorowych działań, dostępność szkoleń i ochrona praw nabytych. Wszelkie reformy 
krajowego prawa pracy należy prowadzić w ramach tychże praw podstawowych.

12. Wyższe inwestycje w uczenie się przez całe życie i szkolenie zawodowe oraz lepsze 
uznawanie formalnego, pozaformalnego i nieformalnego kształcenia to warunki wstępne 
jakiejkolwiek polityki flexicurity. Czwarte europejskie badanie warunków pracy (2005)1

wykazało brak poprawy poziomu szkoleń w przedsiębiorstwach. Występują również 
znaczne różnice w poziomie dostępu do szkoleń między państwami członkowskimi, 
między nisko- i wysokokwalifikowanymi pracownikami, między pracownikami, którzy 
podpisali chronione umowy, a pracownikami mającymi niepewne umowy, oraz między 
osobami z solidnym wstępnym wykształceniem a osobami, które nie otrzymały 
średniego/wyższego wykształcenia. Dlatego też potrzebne są nowe zachęty dla 
podniesienia poziomu w przyszłości.

13. Ważne jest podkreślenie wpływu flexicurity na kwestie płci i równych szans. Elastyczne 
rozwiązania na rynku pracy mają większy wpływ na grupy słabiej uprzywilejowane, takie 
jak kobiety, imigranci, młodzi ludzie, starsi pracownicy oraz osoby niepełnosprawne, stąd 
znaczenie wprowadzania podstawowych praw dla wszystkich pracowników oraz 
silniejszej polityki socjalnej i integracji na rynku pracy.

14. Polityka makroekonomiczna powinna zachęcać do inwestycji w aktywną politykę rynku 
pracy oraz we wzmocnione partnerstwo z pracodawcami, programy szkoleń i kształcenia 
zawodowego z myślą o potrafiącej się dostosować sile roboczej. Ważne jest, by wszystkie 
inicjatywy były negocjowane z partnerami społecznymi i zrównoważone z finansowego 
punktu widzenia. Jeżeli dane państwo członkowskie podejmie decyzję o zdjęciu 
z przedsiębiorstw ryzyka związanego z restrukturyzacją, wprowadzając mniej 
rygorystyczną ochronę zatrudnienia, przedsiębiorstwa powinny w zamian zobowiązać się 
do większych inwestycji w pracowników poprzez programy szkoleń i uczenia się przez 
całe życie, a także w badania i rozwój w celu rozwijania miejsc pracy, poprawy metod 
pracy i środowiska pracy oraz rozwijania nowych technologii pozwalających na 
zachowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Powinno to odbywać się w ścisłej 
konsultacji między dyrekcją a pracownikami.

15. W Europie utrzymuje się wysoki wskaźnik bezrobocia, a zarówno państwa członkowskie, 
jak i Unia Europejska powinny jeszcze wiele zrobić, by zmienić tę sytuację. Możliwe jest 
zatrudnienie dla wszystkich, jeżeli sektor prywatny i publiczny przeprowadzą 
odpowiednie reformy i dokonają odpowiednich inwestycji. Europa powinna więcej 
inwestować w uczenie się przez całe życie oraz w badania i rozwój, aby sprostać 
wyzwaniom XXI wieku.

  
1 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm
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