RZYMSKA DROGA EUROPY
EUROPA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

„Od początku mojej kadencji wyrażałem się jasno: chcę Europy o bardziej
socjalnym charakterze. Podjęliśmy pierwsze ważne kroki, aby ten cel
osiągnąć. Bieżący rok będzie miał kluczowe znaczenie. Po szeroko
zakrojonych konsultacjach społecznych nadszedł czas na ustanowienie
europejskiego filaru praw socjalnych. Dzięki szczytowi społecznemu w
Szwecji priorytety społeczne nabiorą tempa i zyskają należne im miejsce: w
centrum zainteresowania Europy.”
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, 23 stycznia 2017 r.

O społecznym wymiarze europejskiego projektu była mowa już w traktatach rzymskich z 1957 r., które zawierały postanowienie gwarantujące równą płacę za taką samą pracę dla kobiet i mężczyzn. Postanowienia o charakterze społecznym miały
głównie podłoże ekonomiczne: zwiększony przepływ pracowników miał kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb biznesu.
W odniesieniu do równouprawnienia płci Francja chciała wyeliminować ewentualne zakłócenia konkurencji, ponieważ już dużo
wcześniej przyjęła przepisy dotyczące równej płacy dla mężczyzn i kobiet i obawiała się, że dostępność taniej żeńskiej siły
roboczej w Niemczech niekorzystnie wpłynie na francuskie przedsiębiorstwa i gospodarkę.

W europejskich społeczeństwach panuje największa równość
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Note: This graph shows the distribution of income between individuals using the Gini coefficient where 0 represents perfect equality.
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W Europie już teraz funkcjonują najbardziej rozwinięte systemy opieki społecznej na świecie. Systemy zabezpieczenia
społecznego wymagają jednak poważnej modernizacji, tak aby można było utrzymać ich koszt na poziomie możliwym
do udźwignięcia oraz dostosować je do nowych realiów demograficznych i modeli życia zawodowego.

Deklaracja rzymska:
„Europa o charakterze socjalnym: Unia, która – w oparciu o trwały wzrost gospodarczy – wspiera postęp gospodarczy i społeczny, a także spójność i konwergencję, a jednocześnie podtrzymuje integralność rynku wewnętrznego;
(…) Unia, która promuje równość kobiet i mężczyzn, a także prawa i równe możliwości dla wszystkich; Unia, która
zwalcza bezrobocie, dyskryminację, wykluczenie społeczne i ubóstwo; Unia, w której młodzi ludzie mają dostęp do
kształcenia i szkolenia najwyższej jakości i mogą uczyć się i znaleźć zatrudnienie na całym kontynencie.”
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WYZWANIE
Oczekiwania ludzi często nie idą w parze z tym, co Europa jest w stanie osiągnąć w sferze socjalnej. Na przykład w ramach
walki z bezrobociem młodzieży inicjatywy UE, takie jak gwarancja dla młodzieży, umożliwiły 9 milionom osób znalezienie
nowych możliwości. W dalszym ciągu jest to jednak kropla w morzu potrzeb związanych ze zwalczaniem bezrobocia osób
młodych na kontynencie. Europejski Fundusz Społeczny jest bardzo skuteczny, ale stanowi on jedynie 0,3 % wydatków,
jakie Europejczycy ponoszą na usługi społeczne.
Nadszedł więc czas, aby przyjrzeć się temu, w jaki sposób Europa może zrealizować Unię, która wspiera postęp gospodarczy i
społeczny, a także spójność i konwergencję, do czego nawołują przywódcy w deklaracji rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r.

GWARANCJA DLA MŁODZIEŻY: REALIZACJA
Gwarancja dla młodzieży to polityczne zobowiązanie podjęte w kwietniu 2013 r. przez wszystkie państwa członkowskie UE, w ramach którego każda osoba poniżej 25. roku życia ma otrzymać dobrej jakości ofertę zatrudnienia, ustawicznego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub praktyki zawodowej w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu
osoby bezrobotnej lub zakończenia kształcenia formalnego.

Uruchomiona przez Komisję gwarancja przyczyniła się do zmniejszenia bezrobocia młodzieży
o 1,4 milionów mniej
młodych bezrobotnych w UE
od 2013 r.

o 900 000 mniej

młodych osób, które nie
kształcą się, nie pracują
ani nie uczestniczą w
szkoleniach (NEET) od
2013 r.

14 milionów
zarejestrowanych
młodych osób

9 milionów

młodych osób przyjęło ofertę
zatrudnienia, kształcenia, praktyki lub przyuczenia do zawodu

PRZYSZŁE DZIAŁANIA
Począwszy od propozycji wzmocnienia gwarancji dla młodzieży, poprzez nowe i sprawiedliwe zasady delegowania
pracowników oraz koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, po modernizację przepisów w obszarze
bezpieczeństwa i higieny pracy, Komisja Europejska podjęła zdecydowane działania mające na celu ponowne umieszczenie
wymiaru społecznego w centrum uwagi Europy. W kwietniu Komisja przedstawi wnioski w sprawie europejskiego filaru
praw socjalnych, w których określi szereg istotnych zasad wspierających sprawne i sprawiedliwe funkcjonowanie rynków
pracy i systemów opieki społecznej w strefie euro.
W białej księdze w sprawie przyszłości Europy Komisja nakreśliła kilka scenariuszy rozwoju i analizy społecznego
wymiaru Europy. Na przykład:
• Ci, którzy chcą więcej, robią więcej (scenariusz 3): grupa państw mogłaby zdecydować się na współpracę w celu
uzgodnienia dalszego zbliżenia przepisów w zakresie praw pracowniczych i ochrony socjalnej.
• Robić mniej, ale efektywniej (scenariusz 4): państwa członkowskie mogłyby zdecydować się na wzmocnienie
współpracy w innych obszarach niż polityka społeczna, co oznaczałoby dalsze występowanie znacznych różnic w
poziomie wynagrodzeń i uregulowań prawnych w wymiarze socjalnym w poszczególnych częściach Europy.
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