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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 prowadzi konsultacje z państwami
członkowskimi dotyczące zakresu i przyszłej roli 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
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. Powinny one zapewnić wsparcie dla rynków pracy
i systemów bezpieczeństwa socjalnego, jako rozwinięcie i uzupełnienie istniejącego dorobku w tym zakresie. 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.
8 marca 2016 Komisja Europejska zainicjowała otwarte dla wszystkich państw członkowskich konsultacje w sprawie filaru,
których celem jest omówienie jego zakresu, treści oraz roli, jaką ma spełniać w ramach UGW. Obszary polityki objęte
projektowanym filarem są podzielone na trzy główne kategorie: równość szans i dostęp do zatrudnienia, uczciwe warunki
pracy, zapewniające równowagę praw i obowiązków między pracownikami a pracodawcami, oraz odpowiednia
i zrównoważona ochrona socjalna.
Przy tej okazji Komisja pragnie dokonać przeglądu unijnego acquis. Konsultacje mają się zakończyć do 31 grudnia 2016.
Ostateczny projekt filaru Komisja przedstawi na początku 2017 roku.
Przewodniczący Komisji potwierdził plany Komisji w tym zakresie w orędziu o stanie Unii z 14 września 2016.

II. ŹRÓDŁA
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2. 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
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