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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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II. ŹRÓDŁA  

Dokumenty 

1. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Europejski filar praw socjalnych, SOC/542, 25 stycznia 2017  

2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych 

(2016/2095(INI)) 

3. Wspólna opinia Komitetu ds. Zatrudnienia i Komitetu Ochrony Socjalnej w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych 

(j. ang.), przyjęta przez Radę 13 października 2016 r.  

4. Opinia Komitetu Regionów: Europejski filar praw socjalnych, SEDEC-VI/010, 11 października 2016 

5. Orędzie o stanie Unii w 2016 Jeana-Claude’a Junckera, Przewodniczącego Komisji Europejskiej, 14 września 2016  

6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 

Regionów: Rozpoczęcie konsultacji w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych, COM(2016) 127 final, 8.03.2016  

a. Pierwszy wstępny zarys europejskiego filaru praw socjalnych (załącznik do COM(2016) 127 final), 8.03.2016 

b. Dorobek socjalny UE (dokument roboczy KE, j. ang.),  SWD(2016) 50, 8.03.2016 

c. Główne tendencje w dziedzinie gospodarki, spraw socjalnych i zatrudnienia leżące u podstaw europejskiego filaru 

praw socjalnych (dokument roboczy KE, j. ang.),  SWD(2016) 51, 8.03.2016 

7. O stanie Unii w 2015 r. - Czas na uczciwość, jedność i solidarność, Jean-Claude Juncker, Przewodniczący Komisji 

Europejskiej, 9 września 2015  

Wybrane komunikaty prasowe 

8. Joint statement following the Tripartite Social Summit, 8 March 2017  

9. Komisja przygotowuje kolejne działania na rzecz utworzenia europejskiego filaru praw socjalnych, 23 stycznia 2017 

10. Komisja rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych, 8 marca 2016 

11. European Commission - Fact Sheet: Frequently asked questions: the European Pillar of Social Rights, 13 January 2016 

Inne publikacje 

12. Building a social pillar for European convergence, International Labour Organization 2016  

Strony internetowe  

13. Komisja Europejska: Filar praw socjalnych  

14. Komisja Europejska: Towards a European Pillar of Social Rights  

 

 

https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2016-01902-00-02-ac-tra-pl.docx
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0010+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL
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http://bookshop.europa.eu/fr/l-tat-de-l-union-en-2016-pbNA0116205/downloads/NA-01-16-205-PL-N/NA0116205PLN_002.pdf?FileName=NA0116205PLN_002.pdf&SKU=NA0116205PLN_PDF&CatalogueNumber=NA-01-16-205-PL-N
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4bab37-e5f2-11e5-8a50-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4bab37-e5f2-11e5-8a50-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0050&qid=1474629806523&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0051&qid=1474629806523&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0051&qid=1474629806523&from=PL
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3obqquq_PAhXDDiwKHZnVDGYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_SPEECH-15-5614_pl.pdf&usg=AFQjCNH5jFahxGlXLSc3-dJrTyrKiMOhwA&sig2=alfYorK8rQjve8DB9YMCFA&bvm=bv.133700528,d.bGg
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-502_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-114_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-544_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-64_en.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_490959.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=pl
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en

