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MATERIAŁY OIDE
W orędziu o stanie Unii z 14 września 2016 Przewodniczący Komisji J.C. Juncker potwierdził zapowiedzianą rok wcześniej
inicjatywę utworzenia europejskiego filaru praw socjalnych. Do końca 2016 roku Komisja prowadziła konsultacje z państwami
członkowskimi dotyczące zakresu i przyszłej roli filaru oraz przegląd dorobku w tym zakresie. Na ich postawie Komisja
przedstawi ostateczny projekt filaru.
W opracowaniu zebrano dokumenty dotyczące europejskiego filaru praw socjalnych oraz odnośniki do wybranych publikacji
i stron internetowych na ten temat.
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I. WPROWADZENIE
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w wygłoszonym 9 września 2015 orędziu o stanie Unii (por. pkt 7)
zapowiedział utworzenie europejskiego filaru praw socjalnych, który wyznaczy kierunek działań na rzecz odnowionego
procesu konwergencji w strefie euro. Postanowiono sformułować kluczowe zasady, które powinny stanowić dla państw
uczestniczących wspólną postawę polityki zatrudnienia i społecznej oraz zapewnić wsparcie dla rynków pracy
i systemów bezpieczeństwa socjalnego. Filar ma stać się punktem odniesienia umożliwiającym monitorowanie zatrudnienia i
sytuacji społecznej w uczestniczących w nim w państwach członkowskich i przeprowadzanie reform na szczeblu krajowym.
Europejski filar praw socjalnych zostanie utworzony w ramach strefy euro, a pozostałe państwa członkowskie będą miały
możliwość przyłączenia się do tej inicjatywy.
Obszary polityki objęte projektowanym filarem podzielono na trzy główne kategorie:
- równość szans i dostęp do zatrudnienia, uczciwe warunki pracy,
- zapewniające równowagę praw i obowiązków między pracownikami a pracodawcami,
- odpowiednia i zrównoważona ochrona socjalna.
8 marca 2016 Komisja Europejska zainicjowała otwarte dla wszystkich państw członkowskich konsultacje w sprawie filaru,
których celem było omówienie jego zakresu, treści oraz roli, jaką ma spełniać w ramach UGW (por. pkt 6). Przy tej okazji
Komisja dokonała przeglądu unijnego acquis. 23 stycznia 2017 w Brukseli podczas konferencji z udziałem przedstawicieli
państw członkowskich, instytucji UE, partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego dokonano podsumowania
konsultacji (por. pkt 9).
Parlament Europejski w rezolucji z 19 stycznia 2017 wezwał Komisję, aby wykorzystała wyniki przeglądu i konsultacji
społecznych z 2016 roku, przedstawiając wnioski w sprawie „solidnego” europejskiego filaru praw socjalnych, który nie
ograniczy się do deklaracji zasad czy dobrych intencji, lecz będzie umacniał prawa socjalne dzięki konkretnym narzędziom
(prawodawstwo, mechanizmy kształtowania polityki i instrumenty finansowe). Zdaniem PE standardy europejskiego filaru
powinny mieć zastosowanie do wszystkich państw uczestniczących w jednolitym rynku (Europejski Obszar Gospodarczy –
państwa UE oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), a prawodawstwo, mechanizmy zarządzania i instrumenty finansowe
potrzebne do ich osiągnięcia powinny mieć zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE. Szczególne ograniczenia
wynikające z udziału w strefie euro wymagają ustalenia dodatkowych specjalnych celów i norm socjalnych oraz rozważenia
odpowiedniego wsparcia finansowego na szczeblu strefy euro. W opinii Parlamentu można wykorzystać w tym celu
mechanizm wzmocnionej współpracy (por. pkt 2).
Ostateczny projekt filaru Komisja ma przedstawić w marcu 2017 roku. Potwierdził to jej Przewodniczący Jean-Claude Juncker
podczas trójstronnego szczytu społecznego w Brukseli 8 marca 2017.
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