Nov začetek za socialni dialog

Izjava evropskih socialnih partnerjev, Evropske komisije in predsedstva Sveta Evropske unije
Spodbujanje dialoga med delodajalci in delojemalci je skupni cilj Unije in držav članic, zapisan v
Pogodbi o delovanju Evropske unije. Unija priznava in spodbuja vlogo socialnih partnerjev na ravni
Unije ob upoštevanju različnosti nacionalnih sistemov ter pospešuje dialog med socialnimi partnerji
ob upoštevanju njihove avtonomije.
Komisija je na konferenci na visoki ravni 5. marca 2015 sprožila pobudo „Nov začetek za socialni
dialog“. Na tej konferenci na visoki ravni so se socialni partnerji in Komisija strinjali, da bi morali
biti cilji novega začetka za socialni dialog večja vključenost socialnih partnerjev v evropski
semester, večji poudarek na krepitvi zmogljivosti nacionalnih socialnih partnerjev, boljše
sodelovanje socialnih partnerjev pri oblikovanju politik in zakonodaje EU ter jasnejše razmerje med
sporazumi socialnih partnerjev in agendo za boljše pravno urejanje.
Podpisniki pozdravljajo ključno vlogo evropskega socialnega dialoga, ki je pomemben sestavni del
oblikovanja politik zaposlovanja in socialnih politik EU, ter zato pozdravljajo tudi krepitev dialoga
med delodajalci in delojemalci. V zvezi s tem

1.

so se evropski socialni partnerji dogovorili, da bodo svoja prizadevanja usmerili predvsem
na naslednja področja delovanja:

medsektorski evropski socialni partnerji:

a)

bodo prispevali k izboljšanju tristranskega socialnega vrha in makroekonomskega
dialoga;

b)

bodo izvedli ukrepe iz svojih avtonomnih delovnih programov za obdobje 2015–2017, s
katerimi naj bi izboljšali gradnjo zmogljivosti in rezultate pri izvajanju. Kjer bo
ustrezno, bo to vključevalo podporne ukrepe za njihove člane, kot je bilo dogovorjeno v
okviru novoustanovljene podskupine Odbora za socialni dialog, ki je dobila nalogo, da
preuči spremljanje in izvajanje instrumentov EU za socialni dialog;

c)

v obdobju 2016–2018 načrtujejo izvedbo skupnega projekta, kar med drugim vključuje:

i.

pripravo analitičnega poročila, s katerim naj bi socialne partnerje na nacionalni
ravni spodbudili k uporabi Evropskega socialnega sklada (ESS);

ii.

organizacijo dveh seminarjev, ki bi omogočila izmenjavo praks in prispevala k
močnejši vlogi socialnih partnerjev v procesu evropskega semestra;

iii.

d)

organizacijo informativnega seminarja o digitalizaciji;

bodo še naprej izboljševali usklajevanje med različnimi organizacijami na medsektorski
in sektorski ravni. Zadevne organizacije bi pri tem morale upoštevati medsebojno
avtonomijo ter konstruktivno in pravočasno prispevati k oblikovanju politik.

e)

bodo obvestile Komisijo o začetku pogajanj o vseh okvirnih sporazumih in okvirih
ukrepanja;

f)

bodo obvestile Svet o začetku pogajanj o okvirnih sporazumih, za katere so se strinjale,
da bodo zaprosile za njihovo izvajanje na podlagi sklepa Sveta;

g)

bodo ob začetku pogajanj o avtonomnih okvirnih sporazumih in/ali okvirih ukrepanja
organizirale informativne seminarje;

medsektorski in sektorski evropski socialni partnerji:

a)

bodo še naprej spodbujali sodelovanje svojih članov v skupnih in ločenih ukrepih in
projektih za gradnjo zmogljivosti, katerih cilj je:

i.

spodbujati medsektorski in sektorski socialni dialog, vključno z rezultati tega
dialoga na vseh ravneh;

ii.

zagotoviti izvajanje avtonomnih okvirnih sporazumov v vseh državah članicah (v
skladu s členom 155(2) PDEU). Podpora, ki naj bi jo zagotovili pri izvajanju teh
sporazumov, bi lahko bila različna. Med drugim bi lahko vključevala ad hoc
ukrepe socialnih partnerjev EU, s katerimi bi zagotovili izvajanje v državah
članicah, dejavnosti za gradnjo zmogljivosti in izmenjavo dobrih praks med
nacionalnimi socialnimi partnerji;

b)

si bodo še naprej prizadevali in presojali o potrebi po dodatnih ukrepih v okviru
socialnega dialoga na svojem področju delovanja, da bi pritegnili k sodelovanju tudi
pridružene člane v državah članicah, ki še niso bile zajete, povečali članstvo in izboljšali
zastopanost sindikatov in organizacij delodajalcev ter zagotovili, da bodo imeli ustrezen
mandat za sklepanje sporazumov;

c)

se zavezujejo, da bodo objavili besedila vseh sporazumov, za katere bodo socialni
partnerji pozvali Komisijo, naj predloži predlog o izvajanju na podlagi sklepa Sveta;

2.

si bo Komisija prizadevala:

a)

spodbujati in izboljševati socialni dialog v smislu člena 154 PDEU;

b)

za vključevanje socialnih partnerjev v oblikovanje politik in zakonodaje na ravni Unije,
na primer prek posvetovanj s socialnimi partnerji Unije o ključnih pobudah, ki so
vključene v njen delovni program ter ne spadajo v področje uporabe členov 153 in
154 PDEU, bi pa lahko pomembno vplivale na socialne razmere in razmere na področju
zaposlovanja;

c)

za boljše vključevanje socialnih partnerjev na ravni Unije v ekonomsko upravljanje in
evropski semester;

d)

v skladu z agendo za boljše pravno urejanje in ob upoštevanju posebnosti sporazumov
socialnih partnerjev:

i.

socialnim partnerjem med pogajanji o takšnih sporazumih nuditi pomoč, na
zahtevo tudi strokovne in pravne informacije, ter

ii.

na podlagi analize, opravljene prek študij reprezentativnosti Eurofounda, še naprej
ocenjevati reprezentativnost socialnih partnerjev Unije;

e)

preučiti, ali je mogoče evropske strukturne in investicijske sklade, zlasti Evropski
socialni sklad, ter druge ustrezne postavke proračuna EU uporabiti za spodbujanje
socialnega dialoga in gradnjo zmogljivosti ter tako prispevati h krepitvi zmogljivosti
nacionalnih socialnih partnerjev;

f)

spodbujati pridobivanje znanja o socialnem dialogu ter podpirati krepitev zmogljivosti z
vzajemnim učenjem ter prepoznavanjem in izmenjavo dobrih praks;

3.

predsedstvo Sveta Evropske unije poudarja, da so v sklepih Sveta o novem začetku za
močan socialni dialog, sprejetih 16. junija 2016, države članice pozvane, naj sprejmejo
ustrezne ukrepe, s katerimi bodo:

a)

tesno vključile socialne partnerje v oblikovanje in izvajanje ustreznih reform in politik v
skladu z nacionalno prakso;

b)

podprle izboljšanje delovanja in učinkovitosti socialnega dialoga na nacionalni ravni ter
tako spodbudile kolektivna pogajanja in ustvarile ustrezno okolje za pogajanja socialnih
partnerjev. To bi moralo – ob upoštevanju nacionalnih praks v odnosih med delodajalci
in delojemalci – zajemati zlasti razprave in dogovore nacionalnih vlad in socialnih
partnerjev o tem, kako bi moral potekati ta dialog, z jasno delitvijo pristojnosti in
vzajemnim spoštovanjem ter ob upoštevanju medsebojne avtonomije;

c)

spodbujale vzpostavitev in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev z različnimi
oblikami pomoči, tudi s pravnimi ter strokovnimi izkušnjami in znanjem. To je treba
zagotoviti na vseh ustreznih ravneh, odvisno od potreb držav in socialnih partnerjev,
tudi zato, da bi postali trdne in reprezentativne organizacije;

d)

zagotovile pravočasno in celovito vključitev nacionalnih socialnih partnerjev ob polnem
spoštovanju nacionalnih praks, tudi v okviru celotnega evropskega semestra, ter tako
prispevale k uspešnemu izvajanju priporočil za posamezne države;

e)

ob polnem spoštovanju avtonomije socialnih partnerjev in na zahtevo slednjih nudile
informacije in nasvete, vključno s pravnimi in strokovnimi informacijami, če je to
ustrezno in potrebno, o posledicah in praktičnih vidikih prenašanja sporazumov, ki so
jih sklenili socialni partnerji na ravni Unije, v nacionalno zakonodajo držav članic;
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