Nový začátek pro sociální dialog

Prohlášení evropských sociálních partnerů, Evropské komise a předsednictví Rady Evropské
unie
Podpora sociálního dialogu je uznána ve Smlouvě o fungování Evropské unie jakožto společný cíl
Unie a členských států. S přihlédnutím k různorodosti vnitrostátních systémů Unie uznává
a podporuje úlohu sociálních partnerů na své úrovni a usnadňuje mezi nimi dialog, přičemž uznává
jejich samostatnost.
Komise zahájila na konferenci na vysoké úrovni dne 5. března 2015 iniciativu týkající se Nového
začátku pro sociální dialog. Na této konferenci na vysoké úrovni se sociální partneři a Komise
dohodli, že cílem nového začátku pro sociální dialog by mělo být výraznější zapojení sociálních
partnerů do evropského semestru, větší důraz na budování kapacit vnitrostátních sociálních
partnerů, intenzivnější zapojení sociálních partnerů do tvorby politik a právních předpisů EU
a jasnější vztah mezi dohodami sociálních partnerů a programem zlepšování právní úpravy.
Signatáři vítají zásadní úlohu evropského sociálního dialogu coby významného prvku tvorby
politiky zaměstnanosti a sociální politiky na úrovni EU, a vítají proto posílení sociálního dialogu.
V této souvislosti

1.

se evropští sociální partneři dohodli, že se zaměří na tyto oblasti činnosti:
evropští sociální partneři na meziodvětvové úrovni:

a)

budou přispívat k posílení trojstranné sociální vrcholné schůzky a makroekonomického
dialogu;

b)

budou provádět opatření dohodnutá v jejich samostatném pracovním programu 2015–
2017 zaměřeném na zlepšení výsledků v oblasti budování kapacit a provádění. Toto
úsilí bude podle potřeby zahrnovat opatření na podporu členů, jak bylo dohodnuto
v rámci nově zřízené podskupiny Výboru pro sociální dialog, která je pověřena
posouzením provádění unijních nástrojů sociálního dialogu a návazných opatření;

c)

mají v úmyslu provést v letech 2016 až 2018 společný projekt, který mimo jiné
zahrnuje:

i.

vypracování analytické zprávy s cílem podpořit využívání Evropského sociálního
fondu (ESF) sociálními partnery na vnitrostátní úrovni;

ii.

uspořádání dvou seminářů věnovaných výměně zkušeností a posílení úlohy
sociálních partnerů v procesu evropského semestru;

iii.

uspořádání semináře o digitalizaci, jehož cílem bude shromáždit příslušné
informace;

d)

budou i nadále zdokonalovat koordinaci mezi jednotlivými organizacemi na
meziodvětvové a odvětvové úrovni. Jednotlivé organizace by v rámci této koordinace
měly vzájemně respektovat svou samostatnost a umožnit konstruktivní a včasné
přispívání k procesu tvorby politik;

e)

budou na začátku vyjednávání informovat Komisi o všech rámcových dohodách
a akčních rámcích;

f)

budou na začátku vyjednávání informovat Radu o rámcových dohodách, v jejichž
případě se dohodly, že požádají o provedení rozhodnutím Rady;

g)

uspořádají na začátku vyjednávání samostatných rámcových dohod nebo akčních rámců
seminář, jehož cílem bude shromáždit příslušné informace.

Evropští sociální partneři na meziodvětvové úrovni a v jednotlivých odvětvích:

a)

budou i nadále zapojovat své členy do společných a samostatných akcí a projektů
v oblasti budování kapacit zaměřených na:

i.

podporu meziodvětvového a odvětvového sociálního dialogu, včetně jejich
výsledků na všech úrovních;

ii.

zajištění provádění jejich samostatných rámcových dohod ve všech členských
státech (v souladu s čl. 155 odst. 2 SFEU). Podpora poskytovaná na provádění
těchto dohod by mohla mít různé formy. Mimo jiné by se mohlo jednat o ad hoc
opatření unijních sociálních partnerů s cílem zajistit provádění v členských
státech; činnosti v oblasti budování kapacit; výměnu osvědčených postupů mezi
vnitrostátními sociálními partnery;

b)

budou pokračovat v úsilí a posuzovat potřebu dalších opatření v rámci svých
příslušných sociálních dialogů s cílem oslovit spřízněné subjekty v dosud nezapojených
členských státech, zlepšit členství a reprezentativnost odborových svazů i organizací
zaměstnavatelů a zajistit dostatečnou kapacitu pro uzavírání dohod s odpovídajícím
mandátem;

c)

zavazují se zveřejnit znění veškerých dohod, v jejichž případě sociální partneři požádají
Komisi, aby předložila návrh na provádění rozhodnutím Rady.

2.

Komise bude usilovat o to, aby:

a)

podporovala a zlepšovala sociální dialog v duchu článku 154 SFEU;

b)

zapojovala sociální partnery do tvorby politik a právních předpisů na úrovni Unie,
například prostřednictvím konzultací se sociálními partnery Unie ohledně klíčových
iniciativ, které jsou součástí jejího pracovního programu a nespadají do oblasti
působnosti článků 153 a 154 SFEU, avšak mohou mít značný dopad na sociální situaci
a zaměstnanost;

c)

posílila zapojení sociálních partnerů na úrovni Unie do správy ekonomických záležitostí
a do evropského semestru;

d)

v souladu s programem zlepšování právní úpravy a se zohledněním specifik dohod
sociálních partnerů:

i.

poskytovala sociálním partnerům během vyjednávání těchto dohod podporu,
včetně technických a právních informací, pokud o ně požádají, a

ii.

nadále posuzovala reprezentativnost sociálních partnerů Unie, mimo jiné na
základě analýz prováděných prostřednictvím studií reprezentativnosti
vypracovaných nadací Eurofound;

e)

posoudila, zda využívání evropských strukturálních a investičních fondů, zejména
Evropského sociálního fondu, a dalších relevantních položek rozpočtu EU může přispět
k posílení kapacity vnitrostátních sociálních partnerů tím, že se bude podporovat
sociální dialog a budování kapacit;

f)

vybízela k prosazování rozvoje poznatků o sociálním dialogu a podporovala budování
kapacit prostřednictvím vzájemného učení a určování a výměn osvědčených postupů.

3.

Předsednictví Rady Evropské unie připomíná, že v závěrech Rady nazvaných Nový začátek
pro silný sociální dialog, které byly přijaty dne 16. června 2016, se členské státy vyzývají, aby
přijaly nezbytná opatření za účelem:

a)

užšího zapojení sociálních partnerů do koncipování a provádění příslušných reforem a
politik v souladu s vnitrostátními postupy;

b)

podpory lepšího fungování a účinnosti sociálního dialogu na vnitrostátní úrovni, který
napomáhá kolektivnímu vyjednávání a vytváří náležitý prostor pro jednání sociálních
partnerů. S ohledem na vnitrostátní postupy v oblasti pracovněprávních vztahů je třeba
v této souvislosti zapojit zejména národní vlády a sociální partnery, kteří budou jednat o
tom, jak tento dialog vést a zajistit přitom jasné rozdělení pravomocí a vzájemný
respekt, při současném respektování samostatnosti jednotlivých stran, a dosáhnou v
tomto směru dohody;

c)

prosazování budování a posilování kapacit sociálních partnerů prostřednictvím různých
forem podpory, včetně právních a technických odborných znalostí. Tento postup je
třeba zajistit na všech příslušných úrovních, a to v závislosti na potřebách jednotlivých
zemí a sociálních partnerů, mimo jiné k tomu, aby se stali řádnými a reprezentativními
organizacemi;

d)

zajištění včasného a smysluplného zapojení vnitrostátních sociálních partnerů při plném
respektování vnitrostátních postupů, mimo jiné i v rámci celého evropského semestru,
s cílem přispět k úspěšnému provádění doporučení pro jednotlivé země;

e)

poskytování informací a poradenství o dopadech dohod sjednaných sociálními partnery
na úrovni Unie a o praktických aspektech jejich provedení ve vnitrostátním právu pro
členské státy, včetně právních a technických informací, a to v případech, kdy to bude
považováno za vhodné a relevantní a při plném respektování samostatnosti sociálních
partnerů a na jejich žádost.
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