Stanowisko
Rady OPZZ
z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie Planu działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych
Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z zadowoleniem
przyjmuje Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Plan działania na rzecz
Europejskiego filaru praw socjalnych” COM 2021 (102) i apeluje do liderów państw
członkowskich UE, w tym do rządu polskiego, instytucji europejskich, wszystkich
partnerów społecznych i innych kluczowych interesariuszy na poziomie europejskim
do jego przyjęcia na Szczycie Społecznym planowanym w dn. 7-8 maja 2021 w Porto.
Europejski filar praw socjalnych, którego proklamacja miała miejsce w 2017 roku
w Goeteborgu, to zbiór 20 podstawowych zasad uporządkowanych według trzech
następujących kategorii:
• równe szanse i dostęp do zatrudnienia
• uczciwe warunki pracy
• ochrona socjalna i integracja społeczna.
OPZZ od początku silnie zaangażowało się w proces promocji filaru i działań na rzecz
jego proklamacji na forum europejskim. Stoimy na stanowisku, że Europejski filar praw
socjalnych jest ważnym punktem odniesienia dla instytucji europejskich, rządów
państw członkowskich UE i partnerów społecznych na rzecz zapewnienia społecznego
wymiaru Europy. Jego przyjęcie to wyraźny sygnał dla obywateli Unii Europejskiej,
potwierdzający
gwarancje
społeczno-ekonomicznego
zrównoważenia
UE.
O znaczeniu filaru świadczy jego ścisłe powiązanie z Semestrem europejskim, a także
zwrócenie uwagi na potrzebę jego uwzględnienia przy formułowaniu treści Umowy
Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 oraz Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiększania Odporności. Europejski filar praw socjalnych jest zatem
kluczowym dokumentem wskazującym, że Unia Europejska promuje spójność
społeczno-gospodarczą na wszystkich poziomach. Unia Europejska pokazuje w ten
sposób, że nie jest tylko wspólnotą gospodarczą, ale ma także silny wymiar społeczny.
Rada OPZZ popiera trzy cele, jakie Komisja Europejska stawia przed Unią Europejską
w kontekście realizacji zasad filaru do 2030 roku, tj.:
1. Co najmniej 78% ludności w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie;
2. Co najmniej 60% wszystkich dorosłych powinno co roku uczestniczyć
w szkoleniach;
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna
do 2030 r. ulec zmniejszeniu o co najmniej 15 mln.
Jednocześnie, Rada OPZZ z zadowoleniem przyjmuje plany Komisji Europejskiej
w zakresie inicjatyw legislacyjnych w ramach innych obszarów, tj.: tworzenie
możliwości zatrudnienia w gospodarce realnej, dostosowanie standardów pracy do
przyszłości rynku pracy, normy bezpieczeństwa i higieny pracy na potrzeby nowego
świata pracy, mobilność pracowników, inwestowanie w umiejętności i edukację w celu

zapewnienia wszystkim nowych możliwości, budowanie Unii równości, godne życie,
promowanie zdrowia i zapewnianie opieki oraz dopasowanie ochrony socjalnej do
nowego świata. Na szczególną uwagę zasługuje zaproponowanie ponad 50 działań
i interwencji do 2025 roku, w tym ponad 20 w samym roku 2021.
Rada OPZZ pozytywnie odnosi się do dostrzeżenia przez Komisję Europejską roli
partnerów społecznych oraz potrzeby zapobiegania spadkowi ich członkostwa
i wzmacniania ich potencjału. W tym sensie, Rada OPZZ z zadowoleniem przyjmuje
zobowiązanie państw członkowskich do uwzględnienia części zasobów Europejskiego
Funduszu Społecznego+ wyłącznie na wzmocnienie potencjału partnerów
społecznych.
Rada OPZZ wzywa rząd polski do poparcia Planu działania na rzecz Europejskiego
filaru praw socjalnych na Szczycie Społecznym w Porto oraz do aktywności we
wdrażaniu, w ramach dialogu społecznego z partnerami społecznymi, europejskich
inicjatyw legislacyjnych powiązanych z filarem. Tylko dzięki temu możemy zbudować
silniejszą i bardziej socjalną Unię Europejską.
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