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ws. europejskiego filaru praw socjalnych
Strasburg, 8 marca 2016 r.

1. Komisja rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie europejskiego filaru praw
socjalnych
Komisja Europejska przedstawiła 8 marca 2016 r. pierwsze, wstępne zarysy europejskiego
filaru praw socjalnych, dokumentu zapowiedzianego przez przewodniczącego Junckera we
wrześniu ubiegłego roku, i zapoczątkowała szeroko zakrojone konsultacje społeczne w celu
zebrania opinii innych instytucji europejskich, władz krajowych, parlamentów narodowych,
partnerów społecznych, zainteresowanych stron, społeczeństwa obywatelskiego, ekspertów ze
środowisk akademickich oraz obywateli. Inicjatywa ta dotyczy strefy euro, ale pozostałe
państwa członkowskie UE mogą się do niej przyłączyć. Konsultacje online potrwają do końca
2016 r.
Wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego Valdis Dombrovskis powiedział:
„Europa nadal boryka się z problemami wynikającymi z kryzysu finansowo-zadłużeniowego,
a mianowicie: z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, nierównościami i wysokim
bezrobociem. Jednocześnie musimy zaktualizować agendę społeczną i nasz dorobek socjalny
pod kątem tendencji gospodarczych i społecznych XXI wieku. Jest to złożone zadanie,
dlatego niezbędne są szeroko zakrojone konsultacje, aby zagwarantować, że uwzględnione
zostaną wszystkie opinie. Europejski filar praw socjalnych wpisuje się w nasze działania na
rzecz wzmocnienia unii gospodarczej i walutowej i jest przewidziany dla strefy euro.
Zadbamy jednak o to, aby również państwa członkowskie spoza strefy euro w pełni
uczestniczyły w procesie konsultacji i mogły przyłączyć się do tej inicjatywy, jeżeli taka
będzie ich wola”.
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Marianne Thyssen, unijna komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i
mobilności pracowników, powiedziała: „Największym wyzwaniem XXI wieku jest
zmieniający się świat pracy. Globalizacja, cyfrowa rewolucja i nowe modele biznesowe mają
bezprecedensowy wpływ na sposób, w jaki pracujemy. Musimy być gotowi, aby
przewidywać te tendencje i rozwój sytuacji i mieć na nie wpływ. Musimy zadać sobie
zasadnicze pytania: czy polityka społeczna Unii Europejskiej i państw członkowskich jest
adekwatna, w szerokim tego słowa znaczeniu, do potrzeb XXI wieku? W jaki sposób możemy
zwiększyć adekwatność europejskiego modelu społecznego w przyszłości? Konsultacje, które
dziś rozpoczynamy, stanowią pierwszy krok na drodze do opracowania europejskiego filaru
praw socjalnych”.
Europejski filar praw socjalnych będzie zawierał szereg istotnych zasad wspierających
sprawnie funkcjonujące i uczciwe rynki pracy oraz systemy bezpieczeństwa socjalnego w
strefie euro.
Doświadczenia ostatnich piętnastu lat pokazały, że utrzymujące się zaburzenia równowagi w
jednym lub w kilku państwach członkowskich mogą zagrozić stabilności całej strefy euro. Jak
wezwano w sprawozdaniu pięciu przewodniczących w sprawie dokończenia budowy
europejskiej unii gospodarczej i walutowej, trzeba położyć większy nacisk na zatrudnienie i
sytuację społeczną w ramach szerszego procesu pozytywnej konwergencji, który służy
stworzeniu bardziej odpornych struktur gospodarczych w strefie euro.


Co dalej?

Celem rozpoczętych 8 marca br. konsultacji jest dokonanie oceny aktualnego dorobku
socjalnego UE, aby odzwierciedlić nowe tendencje we wzorcach pracy i społeczeństwach
oraz aby oraz zebrać opinie na temat zasad określonych we wstępnym zarysie europejskiego
filaru praw socjalnych. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane do opracowania ostatecznej
wersji dokumentu i pomogą w określeniu zakresu ewentualnych przyszłych działań.
Konsultacje potrwają do 31 grudnia 2016 r. Planuje się, że na początku 2017 r. przedstawiona
zostanie skonsolidowana wersja europejskiego filaru praw socjalnych.
Po przyjęciu europejskiego filaru praw socjalnych powinien on stanowić ramy oceny
funkcjonowania polityki społecznej i zatrudnieniowej uczestniczących w tej inicjatywie
państw członkowskich. Ponadto powinien stymulować reformy na szczeblu krajowym, a
zwłaszcza służyć jako drogowskaz dla odnowionego procesu konwergencji w strefie euro.


Kontekst
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W wygłoszonym 9 września 2015 r. przemówieniu o stanie Unii przewodniczący Komisji
Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiedział ustanowienie europejskiego filaru praw
socjalnych: „Musimy zintensyfikować nasze działania na rzecz uczciwego i prawdziwie
ogólnoeuropejskiego rynku pracy. (...) W ramach tych działań będę chciał stworzyć
europejski filar praw socjalnych, który bierze pod uwagę zmieniające się realia europejskich
społeczeństw i świata pracy. Filar ten może służyć za kompas wyznaczający kierunek działań
na rzecz odnowionej konwergencji w strefie euro. Europejski filar praw socjalnych powinien
być uzupełnieniem tego, co już razem osiągnęliśmy w dziedzinie ochrony pracowników w
UE. Będę oczekiwał od partnerów społecznych, że odegrają kluczową rolę w tym procesie.
Wierzę, że dobrze postępujemy, zapoczątkowując tę inicjatywę w strefie euro i pozwalając
pozostałym państwom członkowskim UE, by przyłączyły się do niej, jeśli zechcą”.
27 stycznia 2016 r. kolegium komisarzy przeprowadziło pierwszą debatę orientacyjną na
temat filaru. Po debacie podczas briefingu prasowego wiceprzewodniczący Dombrovskis
oraz komisarz Thyssen przedstawili pierwsze zarysy europejskiego filaru praw socjalnych i
poinformowali o zamiarze rozpoczęcia szeroko zakrojonych konsultacji społecznych w tej
sprawie.


Dodatkowe informacje

Komunikat: Rozpoczęcie konsultacji na temat europejskiego filaru praw socjalnych:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?qid=1458033789550&uri=CELEX:52016DC0127
Załącznik: Europejski filar praw socjalnych – pierwszy wstępny zarys:
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bc4bab37-e5f2-11e5-8a5001aa75ed71a1.0008.02/DOC_2&format=PDF
Najważniejsze tendencje w dziedzinie gospodarki, zatrudnienia i spraw społecznych, które
stoją za europejskim filarem praw socjalnych (jedynie wersja EN):
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0051&qid=1458033962966&from=PL
Dorobek socjalny UE (jedynie wersja EN):
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0050&qid=1458034073761&from=PL
Zestawienie informacyjne: Tendencje i rozwój społeczno-gospodarczy:
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15186&langId=en
Strona internetowa na temat europejskiego filaru praw socjalnych:
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towardseuropean-pillar-social-rights_en
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Wyraź swoją opinię – konsultacje społeczne na temat europejskiego filaru praw socjalnych:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/68ec55ca-c915-4ce4-c923-fe9e2591d416

2. W kierunku europejskiego filaru praw socjalnych - pytania i odpowiedzi
Komisja Europejska rozpoczęła w dniu 8 marca br. konsultacje społeczne w sprawie
europejskiego filaru praw socjalnych.


Jakie jest źródło tej inicjatywy?

Europejski filar praw socjalnych został zapowiedziany przez przewodniczącego Junckera w
przemówieniu o stanie Unii wygłoszonym w Parlamencie Europejskim w dniu 9 września
2015 r. Jak wskazał w swoim przemówieniu przewodniczący Jean-Claude Juncker:
„Musimy zintensyfikować prace nad uczciwym i prawdziwie paneuropejskim rynkiem pracy.
(...) W ramach tych działań będę chciał stworzyć europejski filar praw socjalnych, który
bierze pod uwagę zmieniające się realia europejskich społeczeństw i świata pracy. Filar ten
może służyć za kompas wyznaczający kierunek działań na rzecz odnowionej konwergencji w
strefie euro. Ten europejski filar praw socjalnych powinien być uzupełnieniem tego, co już
razem osiągnęliśmy w dziedzinie ochrony pracowników w UE. Będę oczekiwał od partnerów
społecznych, że odegrają kluczową rolę w tym procesie.Wierzę, że dobrze postępujemy,
zapoczątkowując tę inicjatywę w strefie euro i pozwalając pozostałym państwom
członkowskim UE, by przyłączyły się do niej, jeśli zechcą.”


Czym jest europejski filar praw socjalnych?

W dniu 8 marca 2016 r. Komisja Europejska rozpoczęła szeroko zakrojone konsultacje i
przedstawiła pierwszy wstępny zarys tego, co powinno stać się europejskim filarem praw
socjalnych. Inicjatywa ta stanowi część prac podjętych przez Komisję na rzecz pogłębionej i
bardziej sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej (UGW). Jak wskazał przewodniczący
Juncker, inicjatywa jest skierowana do strefy euro, a pozostałe państwa członkowskie mogą
potem się do niej przyłączyć na zasadzie dobrowolności.
Europejski filar praw socjalnych powinien opierać się na „dorobku” socjalnym UE i stanowić
jego uzupełnienie, tak by zapewniać wytyczne dla polityki w różnorakich obszarach mających
zasadnicze znaczenie dla prawidłowo funkcjonujących i sprawiedliwych rynków pracy i
systemów
opieki
społecznej
w
uczestniczących
państwach
członkowskich.
Zaproponowane zasady nie zastępują istniejących praw, ale dają możliwość dokonania oceny,
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a w przyszłości zbliżenia dla lepszego funkcjonowania krajowych polityk zatrudnienia i
polityk społecznych.
Przez cały 2016 r. Komisja będzie uczestniczyć w debacie z udziałem innych instytucji UE,
organów krajowych i parlamentów narodowych, partnerów społecznych, społeczeństwa
obywatelskiego, ekspertów ze środowisk akademickich, jak również obywateli. Wnioski z tej
debaty powinny przyczynić się do utworzenia europejskiego filaru praw socjalnych na
początku 2017 r.
Po ustanowieniu filaru powinien on zamienić się w ramy referencyjne, których zadaniem
będzie kontrolowanie zatrudnienia i sytuacji społecznej uczestniczących państw
członkowskich, wspieranie procesu reform na szczeblu krajowym i, w szczególności, służenie
za drogowskaz dla odnowionej konwergencji w strefie euro.


Dlaczego europejski filar praw socjalnych?

Kryzys gospodarczy ostatnich lat miał dalekosiężne skutki społeczne, co może ograniczać
możliwości przyszłego wzrostu i wyniki gospodarcze w całej Europie.
Jednocześnie obecne tempo i zakres przemian w świecie pracy, w połączeniu z tendencjami
demograficznymi, dodatkowo zmieniają warunki zatrudnienia.
W szczególności gdy patrzymy na państwa członkowskie posługujące się wspólną walutą
staje się jasne, że przyszły sukces strefy euro zależy, w niemałym stopniu, od skuteczności
krajowych rynków pracy i systemów opieki społecznej oraz od zdolności gospodarki do
przyjmowania wstrząsów i reagowania na nie.


Jaka jest rola UE w tej dziedzinie?

Zgodnie z zasadą pomocniczości państwa członkowskie są w pierwszej kolejności
odpowiedzialne za formułowanie swojej polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Obejmuje
to prawo pracy i organizację systemów opieki społecznej. Taka kompetencja została uznana w
traktatach UE, które, od czasu powstania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, przewidują
również rolę UE we wspieraniu i uzupełnianiu działań państw członkowskich.
Działanie na szczeblu UE jest odzwierciedleniem zasad leżących u podstaw Unii i opiera się
na przekonaniu, że rozwój gospodarczy powinien doprowadzić do większego postępu i
spójności społecznej oraz że polityka społeczna powinna być również postrzegana jako
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czynnik produktywny, zmniejszający nierówności, maksymalizujący możliwości tworzenia
miejsc pracy i pozwalający na rozwój kapitału ludzkiego Europy.
Przekonanie to zostało potwierdzone dowodami w zakresie zatrudnienia i sytuacji społecznej
oraz zostało uwypuklone przez kryzys, jaki miał miejsce w ostatnich latach. Państwa
członkowskie osiągające najlepsze wyniki w wymiarze gospodarczym opracowały bardziej
ambitne i skuteczne polityki społeczne, nie tylko jako skutek rozwoju gospodarczego, ale jako
zasadniczy element ich modelu wzrostu.


Jakie są obecnie główne tendencje w dziedzinie przemian społecznych oraz na rynku
pracy w Europie?

Zmianie uległ zakres i charakter wyzwań stojących przed światem pracy i, bardziej ogólnie,
całym społeczeństwem. Niektóre tendencje są nowe, inne zostały już utrwalone, ale
wymagają dalszych działań mających na celu sprostanie im. Należą do nich np. zmiany
struktur społecznych oraz modeli rodziny i pracy; dłuższe i bardziej urozmaicone życie
zawodowe; bardziej zróżnicowana siła robocza oraz rozwój nowych form pracy; paradoks
między wzrostem poziomu wykształcenia i powszechnym niedopasowaniem umiejętności do
potrzeb rynku; nowe potrzeby i możliwości związane z postępem w zakresie średniej długości
życia oraz starzeniem się społeczeństwa; zmiany technologiczne i cyfryzacja społeczeństwa i
gospodarki.


Co należy rozumieć pod pojęciem „dorobku” socjalnego UE?

Pojęcie „dorobku” socjalnego odnosi się do ogółu przepisów socjalnych obowiązujących
obecnie w porządku prawnym UE.
Składa się w pierwszej kolejności z celów i kompetencji w dziedzinie polityki socjalnej
określonych w prawie pierwotnym UE, składającym się z Traktatu o Unii Europejskiej
(TUE), Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej, zgodnie z wykładnią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Akty
te są następnie wdrażane przez wtórne prawo UE, w szczególności za pomocą dyrektyw.
Oto kilka przykładów: istnieją przepisy UE dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników oraz warunków pracy, np. w dziedzinie praw młodych osób w pracy, pracy
tymczasowej, pracy w niepełnym wymiarze godzin, pracy na czas określony, ochrony
pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy, a także czasu pracy. W celu
zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (art. 19 TFUE) przyjęto
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dyrektywy dotyczące niedyskryminacji w zakresie zatrudnienia i zawodu oraz w sprawie
równości rasowej.


Jakie są kompetencje UE w dziedzinie praw socjalnych?

UE realizuje swoją misję i cele socjalne na podstawie art. 153 TFUE w dziedzinie polityki
społecznej. Kompetencją UE jest „wspieranie i uzupełnianie działań państw członkowskich”
w wielu dziedzinach służących ludziom zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz rynku pracy:
pracownikom, osobom poszukującym pracy i osobom bezrobotnym. Celem jest poprawa
warunków pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników, informowania pracowników i konsultacji z nimi, a także integracji osób
wykluczonych z rynku pracy. Biorąc pod uwagę, że państwa członkowskie uczestniczące w
filarze będą zachęcane do podejmowania działań w dziedzinach, za które są w głównej mierze
odpowiedzialne, filar wpływa także na dziedziny, w których UE nie ma uprawnień do
przyjmowania aktów prawnych, ani takiego zamiaru, ale w których pożądane byłoby
korzystanie ze stosownych wytycznych i wymiana dobrych praktyk.


Jakie inne działania podejmuje Komisja w sferze społecznej?

Komisja podjęła już szereg inicjatyw mających na celu wzmocnienie wysiłków w zakresie
pilnych priorytetów i odświeżenie „dorobku” socjalnego UE, tak by sprostać nowym
wyzwaniom w duchu zasad, które będą częścią filaru. Przykładowo, w obecnej kadencji,
Komisja położyła większy nacisk na aspekty społeczne w ramach koordynacji polityki
gospodarczej z wykorzystaniem europejskiego semestru i w działaniach na rzecz lepszego
stanowienia prawa; wysunęła inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI), by
wspierać walkę z bezrobociem wśród młodych ludzi; wydała zalecenie w sprawie ponownej
integracji na rynku pracy osób długotrwale bezrobotnych, aby ukierunkować państwa
członkowskie na stosowanie najlepszych praktyk; przedstawiła europejski akt w sprawie
dostępności, aby ułatwić dostęp osób niepełnosprawnych do podstawowych towarów i usług
na jednolitym rynku.
„Dorobek” socjalny UE uzupełniają europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, w
szczególności Europejski Fundusz Społeczny (EFS), który wspiera co roku ponad 15 mln
osób, pomagając im podnosić kwalifikacje, ułatwiając integrację na rynku pracy, zwalczając
wykluczenie społeczne i ubóstwo oraz zwiększając skuteczność administracji publicznej.
W latach 2014-2020, przekazując 86,4 mld EUR z EFS, 3,2 mld EUR z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych oraz kolejne 38,5 mld EUR współfinansowania ze środków
krajowych, EFS odgrywa zasadniczą rolę we wspieraniu inwestycji państw członkowskich w
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kapitał ludzki i tym samym w zwiększaniu konkurencyjności wychodzącej z kryzysu
gospodarki europejskiej.


Jaki jest cel konsultacji?

Proces konsultacji ma trzy cele:
 dokonanie oceny obecnego „dorobku” socjalnego UE, z uwzględnieniem ustalenia
zakresu, w jakim istniejące prawa są stosowane i pozostają aktualne w kontekście
dzisiejszych i przyszłych wyzwań lub ustalenia, czy należałoby rozpatrzyć nowe
sposoby realizacji tych praw;
 odzwierciedlenie nowych tendencji w organizacji pracy i społeczeństwach, będących
skutkiem wpływu nowych technologii, zmian demograficznych lub innych czynników
istotnych dla życia zawodowego i warunków socjalnych;
 zapoznanie się z różnymi poglądami i uzyskanie informacji zwrotnych na temat roli
europejskiego filaru praw socjalnych. Proces konsultacji powinien służyć
przedyskutowaniu zakresu i treści filaru oraz jego roli jako elementu społecznego
wymiaru UGW, a także zastanowieniu się nad szczególnymi potrzebami strefy euro.
Wreszcie, refleksja ta powinna również pomóc państwom członkowskim spoza strefy
euro zdecydować, czy chcą uczestniczyć w działaniach w ramach filaru.
Każdy może wziąć udział w konsultacjach społecznych, klikając tutaj.


Kto będzie zaangażowany w proces konsultacji w sprawie filaru?

W nadchodzących miesiącach Komisja będzie aktywnie współpracować z innymi
instytucjami UE, organami krajowymi i parlamentami wszystkich państw członkowskich,
związkami
zawodowymi
i
stowarzyszeniami
przedsiębiorców,
organizacjami
pozarządowymi, podmiotami świadczącymi usługi socjalne, ekspertami ze środowisk
akademickich, jak również z obywatelami. Na szczeblu krajowym Komisja będzie ułatwiać
dyskusje za pośrednictwem swoich przedstawicielstw w państwach członkowskich. Podobnie,
o podzielenie się swoimi opiniami zostanie poproszony Europejski Komitet EkonomicznoSpołeczny oraz Komitet Regionów.


Jaka będzie rola partnerów społecznych w tworzeniu filaru?

Partnerzy społeczni – zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym – zostaną
zaproszeni do odegrania aktywnej roli w kształtowaniu filaru.
Ten pierwszy wstępny zarys filaru zostanie przedstawiony podczas kolejnego trójstronnego
szczytu społecznego w dniu 16 marca 2016 r. Konsultacje z partnerami społecznymi będą
8

odbywały się przy różnych okazjach przez cały 2016 r. Wykaz zakończonych i planowanych
wydarzeń służących prowadzeniu dialogu można znaleźć tutaj.


W jaki sposób zostaną usystematyzowane wyniki konsultacji?

W ramach wspierania konsultacji, oprócz ogólnych konsultacji publicznych, podjęte zostaną
pewne ukierunkowane działania służące zgromadzeniu informacji zwrotnych dotyczących
trzech głównych kwestii:
 podsumowanie „dorobku” socjalnego UE: czy jest on nadal dostosowany do realiów i
aktualny?
 przyszłość rynku pracy i systemów opieki społecznej: jakie są przyszłe wyzwania i
szanse?
 rola europejskiego filaru praw socjalnych w ramach pogłębionej i bardziej
sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej: jakie są główne wymogi dla
funkcjonowania strefy euro?


Które obszary praw socjalnych zostały ujęte w projekcie filaru?

Obszary polityki są podzielone na trzy następujące główne kategorie:
 równość szans i dostęp do rynku pracy, obejmujące również rozwój umiejętności
i uczenie się przez całe życie oraz aktywne wsparcie dla zatrudnienia, by zwiększyć
możliwości zatrudnienia, ułatwić przechodzenie do nowego miejsca pracy oraz
poprawić szanse na zatrudnienie poszczególnych osób;
 sprawiedliwe warunki pracy, zapewniające odpowiednią i wiarygodną równowagę
praw i obowiązków między pracownikami a pracodawcami, a także między
elastycznością i bezpieczeństwem, tak by ułatwić tworzenie miejsc pracy,
podejmowanie oferowanej pracy oraz zdolności dostosowywania się przedsiębiorstw,
a także promowanie dialogu społecznego;
 odpowiednia i trwała ochrona socjalna oraz dostęp do wysokiej jakości podstawowych
usług, w tym opieki nad dziećmi, opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, w celu
zapewnienia godnego życia i ochrony przed zagrożeniami oraz umożliwienia
obywatelom pełnego funkcjonowania na rynku pracy i, ogólniej rzecz biorąc, w
społeczeństwie.
W ramach tych trzech obszarów wyróżniono 20 obszarów polityki, do których przypisane są
różne zasady. Punktem wyjścia dla tych zasad jest szereg praw już zapisanych w unijnych i
innych właściwych źródłach prawa. Wspomniane zasady określają bardziej szczegółowo
możliwe sposoby wdrożenia tych przepisów. Klikając tutaj możesz przeczytać dodatkowe
informacje na temat powyższych obszarów i bezpośrednio każdy z nich skomentować.
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Dlaczego funkcjonowanie filaru koncentruje się na państwach członkowskich strefy
euro?

Sytuacja w poszczególnych państwach członkowskich strefy euro wciąż bardzo się różni, a
doświadczenia ostatnich dwóch dziesięcioleci wykazały, że utrzymujące się nierówności
gospodarcze i społeczne w jednym lub w kilku państwach członkowskich mogą zagrozić
skuteczności całej strefy euro oraz że niemożność likwidacji tych problemów może
doprowadzić do jeszcze bardziej kosztownych rozbieżności.
Strefa euro wyciąga wnioski z kryzysu mającego miejsce w ostatnich latach i rozpoczęła
proces dalszej integracji i konsolidacji. Musi on koniecznie obejmować wymiar społeczny. W
sprawozdaniu pięciu przewodniczących w sprawie dokończenia budowy europejskiej EGW
położono nacisk na fakt, że „w kwestiach społecznych Europa powinna dążyć do uzyskania
najwyższej oceny” oraz że „pomyślne wdrożenie UGW wymaga, aby rynki pracy i siatki
bezpieczeństwa socjalnego funkcjonowały sprawnie i w sposób sprawiedliwy we wszystkich
państwach członkowskich strefy euro.”
Przypominając, że uniwersalny model nie istnieje, w sprawozdaniu podkreślono, że wyzwania
są często podobne we wszystkich państwach członkowskich. Ponadto wezwano w nim do
położenia większego nacisku na zatrudnienie i postęp społeczny w ramach szerzej
zakrojonego procesu konwergencji w kierunku bardziej odpornych struktur gospodarczych w
strefie euro
Choć filar koncentruje się na strefie euro, to pozostanie otwarty dla wszystkich państw
członkowskich, które będą pragnęły przyłączyć się do niego.


Jaka będzie forma prawna filaru?

Charakter prawny samego europejskiego filaru praw socjalnych będzie musiał uwzględniać
ramy prawne na szczeblu UE oraz skoncentrować się na strefie euro. Choć przy tworzeniu
filaru można rozważyć wykorzystanie różnorodnych instrumentów, Komisja uważa, że
zasadnicze znaczenie będzie miało zaangażowanie Parlamentu i Rady, a także innych
instytucji UE, oraz uzyskanie szerokiego poparcia dla wdrożenia filaru.


Jakie będą kolejne działania?

W nadchodzących miesiącach Komisja będzie aktywnie współpracować z zainteresowanymi
stronami w ramach konsultacji publicznych. Proces konsultacji powinien zakończyć się do 31

10

grudnia 2016 r., tak by mogły one stanowić podstawę dla ostatecznego wniosku w sprawie
filaru, który Komisja przedstawi na początku 2017 r.
Otrzymane informacje zwrotne będą także stanowić wkład w prace nad białą księgą w
sprawie przyszłości europejskiej unii gospodarczej i walutowej, przewidzianą na wiosnę 2017
r.
Opracowała:
dr Magdalena Skulimowska1

1

Na podstawie informacji KE.
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1. Wprowadzenie
Przewodniczący Komisji Europejskiej (KE) Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie
europejskiego filaru praw socjalnych w swoim orędziu o stanie Unii wygłoszonym w
Parlamencie Europejskim w dniu 9 września 2015 r. Inicjatywa ta jest ujęta w programie prac
Komisji na 2016 r. i wpisuje się w działania Komisji na rzecz pogłębionej i bardziej
sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej (UGW)1.
W orędziu o stanie Unii przewodniczący KE Jean-Claude Juncker powiedział: „Musimy
zintensyfikować prace nad uczciwym i prawdziwie paneuropejskim rynkiem pracy. (...) W
ramach tych działań będę chciał stworzyć europejski filar praw socjalnych, który bierze pod
uwagę zmieniające się realia europejskich społeczeństw i świata pracy. Filar ten może służyć
za kompas wyznaczający kierunek działań na rzecz odnowionej konwergencji w strefie euro.
Ten europejski filar praw socjalnych powinien być uzupełnieniem tego, co już razem
osiągnęliśmy w dziedzinie ochrony pracowników w UE. Będę oczekiwał od partnerów
społecznych, że odegrają kluczową rolę w tym procesie. Wierzę, że dobrze postępujemy,
zapoczątkowując tę inicjatywę w strefie euro i pozwalając pozostałym państwom
członkowskim UE, by przyłączyły się do niej, jeśli zechcą”.
W niniejszym komunikacie przedstawiono plan działania prowadzący do utworzenia
europejskiego filaru praw socjalnych. Zawarto w nim uzasadnienie inicjatywy, omówiono jej
rolę, zakres i charakter oraz rozpoczęto szerokie konsultacje mające na celu zebranie
informacji zwrotnych. Wstępny projekt filaru załączony do niniejszego komunikatu ma na
celu ułatwienie dyskusji na temat proponowanej inicjatywy. Niniejszemu komunikatowi
towarzyszą dwa dokumenty robocze służb Komisji: pierwszy z nich opisuje najważniejsze
tendencje gospodarcze, społeczne i dotyczące rynku pracy, w odpowiedzi na które ma zostać
wprowadzony filar, a drugi omawia najważniejszy dorobek prawny na poziomie UE2.
2. Co przemawia za europejskim filarem praw socjalnych
2.1. Społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności
Działanie na szczeblu UE odzwierciedla zasady leżące u podstaw Unii i opiera się na
przekonaniu, że rozwój gospodarczy powinien zwiększać postęp społeczny i spójność
społeczną, gwarantując jednocześnie odpowiednie zabezpieczenia socjalne, zgodnie z
europejskimi wartościami; polityka społeczna powinna być również postrzegana jako czynnik
zwiększający produktywność poprzez ograniczenie nierówności, tworzenie większej liczby
miejsc pracy i zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dla europejskiego kapitału
ludzkiego. Przekonanie to znajduje potwierdzenie w danych dotyczących zatrudnienia i
postępu społecznego. Państwa członkowskie osiągające najlepsze wyniki gospodarcze
prowadzą ambitniejszą i skuteczniejszą politykę społeczną; polityka ta stanowi centralny
element ich modelu wzrostu, a nie zwykłe następstwo zaawansowania gospodarki. Kluczem
do sukcesu jest stworzenie takich systemów bezpieczeństwa socjalnego i instytucji rynku
pracy, które dobrze pełnią swoją rolę i wspierają tworzenie miejsc pracy.

Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej, 15 lipca 2014 r.: „Nowy początek dla
Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych”.
2
Dokumenty robocze służb Komisji „Główne tendencje w dziedzinie gospodarki, spraw socjalnych i
zatrudnienia leżące u podstaw europejskiego filaru praw socjalnych” (SWD(2016) 51) i „Dorobek socjalny UE”
(SWD(2016) 50) z dnia 8 marca 2016 r.
1

2

Takie podejście stanowi również fundament programu gospodarczego Komisji, co obrazuje
roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2016 r. W swoich dążeniach mających na celu
wspieranie reform strukturalnych, inwestycji i odpowiedzialnej polityki budżetowej Komisja
kładzie wyraźny nacisk na kwestie społeczne i sprawiedliwość społeczną.
Zgodnie z zasadą pomocniczości kształtowanie polityki zatrudnienia i polityki społecznej leży
w gestii przede wszystkim państw członkowskich. Dotyczy to również kwestii prawa pracy i
organizacji systemów bezpieczeństwa socjalnego. Taki podział kompetencji jest
potwierdzony w traktatach unijnych; od czasu powstania Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej traktaty te przewidują również, że UE może uzupełniać działania państw
członkowskich. Artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej odzwierciedla ten ogólny cel, zgodnie
z którym Unia „[d]ziała na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest
zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o
wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz
wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska”.
Z tego właśnie powodu proces tworzenia i pogłębiania jednolitego rynku europejskiego szedł
w parze z rozwojem socjalnego dorobku prawnego (acquis) na szczeblu UE, aby zapewnić
równe warunki działania, ograniczyć ryzyko dumpingu socjalnego lub „równania w dół” oraz
ułatwić integrację gospodarczą i społeczną. Z tego też względu zatrudnienie i kwestie socjalne
stanowią od lat 90. XX wieku nieodzowny element procesu koordynacji polityki gospodarczej
na poziomie UE – obecnie znanego jako europejski semestr. Projekt europejskiego filaru praw
socjalnych kieruje się tą samą logiką i ma dwojaki cel: wyjście z kryzysu i przygotowanie się
na przyszłe wyzwania oraz przyczynienie się do powstania pogłębionej i bardziej
sprawiedliwej UGW.
2.2. Wyjście z kryzysu i przygotowanie się na przyszłe wyzwania
Europa przeszła najpoważniejszy kryzys od dziesięcioleci: każde państwo członkowskie z
osobna i cała UE zmagają się z jego skutkami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi,
starając się jednocześnie przewidzieć dalszy rozwój sytuacji. Kryzys miał dotkliwe skutki dla
europejskich społeczeństw i gospodarek – skutki, które są wciąż widoczne. Systemy
bezpieczeństwa socjalnego złagodziły nieco skutki kryzysu, ale nastąpił wzrost bezrobocia,
duży odsetek ludności jest zagrożony ubóstwem, finanse publiczne są mocno napięte, a
sytuacja gospodarcza poszczególnych państw bardzo się zróżnicowała. Szczególnie poważne
skutki dla jednostek i społeczeństw ma utrzymujące się od lat wysokie bezrobocie: blisko 22
miliony osób pozostaje bez pracy i szuka zatrudnienia (w tym prawie 17 mln w strefie euro), a
10 milionów spośród nich jest bezrobotnych dłużej niż jeden rok.
Pewne długookresowe trendy o fundamentalnym znaczeniu są częściowo maskowane przez
kryzys, a inne stały się bardziej widoczne. Należą do nich np. zmiany struktur społecznych,
rodzinnych i modeli pracy; wydłużenie i większa zmienność życia zawodowego; bardziej
zróżnicowana siła robocza i rozpowszechnianie się nowych form pracy; paradoksalny
związek pomiędzy rosnącym poziomem wykształcenia a coraz powszechniejszym
niedopasowaniem umiejętności do potrzeb rynku pracy; narastające nierówności; nowe
potrzeby i nowe możliwości związane z dłuższym średnim trwaniem życia oraz starzeniem
się społeczeństwa; zmiany technologiczne oraz cyfryzacja społeczeństwa i gospodarki.
Skala i charakter wyzwań, jakie stoją przed światem pracy i ogółem społeczeństwa, zmieniła
się radykalnie w porównaniu z XX wiekiem. Europa będzie się musiała przystosować do
wielu nowych trendów – obecnie i w przyszłości. Cele polityki społecznej i jej skuteczność są
3

poddawane poważnej próbie. Europa musi posiadać dobrze funkcjonujące i sprawiedliwe
rynki pracy oraz systemy bezpieczeństwa socjalnego, aby móc zwiększyć produktywność,
konkurować na światowych rynkach, zwiększyć spójność społeczną i zapewnić stały wzrost
poziomu życia swoim obywatelom.
Ten sposób myślenia zaczyna dochodzić do głosu zarówno na arenie międzynarodowej, jak i
we wszystkich państwach członkowskich3. Mimo wielu niewiadomych dotyczących
przyszłości, na świecie pojawia się konsensus – poparty coraz liczniejszymi dowodami – w
sprawie konieczności ściślejszego powiązania rozwoju gospodarczego, społecznego i
ekologicznego oraz przekonanie, że nierówności hamują rozwój gospodarczy i że należy
zbudować bardziej integracyjny model wzrostu. Świadczą o tym chociażby cele
zrównoważonego rozwoju przyjęte we wrześniu 2015 r. przez Organizację Narodów
Zjednoczonych i konkluzje z posiedzeń grupy G20. Te globalne plany działania czerpią z
licznych badań organizacji międzynarodowych, takich jak Organizacja Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju, Bank Światowy, Międzynarodowa Organizacja Pracy i
Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
Publikacje te podkreślają, że inwestycje w kapitał ludzki przyczyniają się w znaczącym
stopniu do długoterminowego wzrostu gospodarczego, równości i postępu społecznego.
Potwierdzają one również, że w długim okresie nierówność dochodów może wpływać
niekorzystnie na potencjał wzrostu gospodarczego, ponieważ konsoliduje i wzmacnia brak
równych szans, ogranicza rozwój umiejętności i utrudnia mobilność zawodową i społeczną.
W rozwiniętych gospodarkach, które opierają swój dobrobyt na wzroście produktywności i na
zdolności do innowacji, rozwój społeczny i gospodarczy idą ręka w rękę.
Fundamentem nowoczesnej polityki społecznej powinny być: inwestycje w kapitał ludzki
oparte na zasadzie równych szans; zapobieganie ryzyku socjalnemu i ochrona przed nim;
utrzymywanie skutecznych zabezpieczeń socjalnych; stosowanie zachęt do wejścia na rynek
pracy – tak aby umożliwić obywatelom prowadzenie godnego życia, płynne dostosowywanie
się do zmian sytuacji osobistej i zawodowej w ciągu ich życia oraz jak najlepsze
wykorzystanie zdolności.
2.3. W kierunku pogłębionej i bardziej sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej
Strefa euro wyciąga wnioski z kryzysu, jaki miał miejsce w ostatnich latach, i rozpoczyna
proces głębszej integracji i konsolidacji. Działania te obejmują oczywiście wymiar społeczny.
W sprawozdaniu pięciu przewodniczących poświęconym dokończeniu budowy europejskiej
UGW4 podkreślono, że „[w] kwestiach społecznych Europa powinna dążyć do uzyskania
najwyższej oceny”, a „[p]omyślne wdrożenie UGW wymaga, aby rynki pracy i siatki
Zob. na przykład MOP (2015) „The future of work centenary initiative”; OECD (2016) „Policy forum on the
future of work”; Bertelsmann Stiftung (2015) „Redesigning European welfare states – Ways forward”;
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2015) „Green Paper: Re-Imagining Work. Work 4.0”; Światowe
Forum Ekonomiczne (2016) „The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth
Industrial Revolution”; OECD, MFE, Bank Światowy i MOP (2015) „Income inequality and labour income
share in G20 countries: Trends, Impacts and Causes”.
4
„Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej”, sprawozdanie opracowane przez JeanaClaude'a Junckera we współpracy z Donaldem Tuskiem, Jeroenem Dijsselbloemem, Mario Draghim i Martinem
Schulzem, czerwiec 2015 r. W swoim wspólnym wkładzie w sprawozdanie Francja i Niemcy podkreśliły m.in.
potrzebę zacieśnienia współpracy i ustalenia wspólnych kierunków działań w niektórych obszarach, takich jak
aktywna polityka rynku pracy i systemy zabezpieczenia społecznego. Zob. także European Political Strategy
Center (2015) „The Social Dimension of Economic and Monetary Union”.
3
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bezpieczeństwa socjalnego funkcjonowały sprawnie i w sposób sprawiedliwy we wszystkich
państwach członkowskich strefy euro”. W sprawozdaniu tym przyznano, że nie istnieje
uniwersalny model, ale podkreślono jednocześnie, że wyzwania w różnych państwach
członkowskich są często podobne. Wezwano również do położenia większego nacisku na
zatrudnienie i postęp społeczny w ramach szerszego procesu konwergencji w kierunku
bardziej odpornych struktur gospodarczych w obrębie strefy euro.
Zalecenia te to coś więcej niż tylko imperatywy polityczne czy społeczne – ich realizacja jest
konieczna z ekonomicznego punktu widzenia. Doświadczenia ostatnich piętnastu lat
pokazały, że zakłócenia równowagi makroekonomicznej utrzymujące się w jednym państwie
członkowskim lub w kilku państwach członkowskich mogą zagrozić stabilności całej strefy
euro i że niezdolność tych państw do zlikwidowania zakłóceń może doprowadzić do jeszcze
głębszych rozbieżności, które są bardzo kosztowne dla gospodarek. Po kryzysie z lat 2007–
2008, który dotknął szczególnie mocno niektóre państwa, sytuacja w strefie euro przestała
być jednorodna. Zmniejszenie tych różnic wymaga czasu. W dalszej perspektywie jest
oczywiste, że pomyślna przyszłość strefy euro zależy w dużym stopniu od sprawnego
funkcjonowania krajowych rynków pracy i systemów bezpieczeństwa socjalnego oraz od
skutecznego absorbowania skutków wstrząsów makroekonomicznych przez gospodarkę i jej
zdolności dostosowawczych.
Aby rynki pracy działały efektywnie i sprzyjały włączeniu społecznemu, muszą odpowiednio
godzić ze sobą elastyczność i bezpieczeństwo stosunku pracy, dbając w ten sposób zarówno o
zdolności dostosowawcze, jak i wysoki poziom zatrudnienia. Związany z tą koncepcją model
elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego (ang. flexicurity) nie jest nowy, ale w
świetle skutków kryzysu i zmian zachodzących na rynku pracy nadszedł czas, aby na nowo
rozważyć, w jaki sposób najlepiej stosować go w praktyce. Przedsiębiorstwom zależy na
przewidywalnym otoczeniu biznesowym, które cechuje pewność prawa; chcą one przyciągać
wykwalifikowanych i wydajnych pracowników, ale jednocześnie być w stanie reagować na
szybko zmieniające się realia rynkowe. Pracownicy są z kolei zainteresowani
bezpieczeństwem zatrudnienia i dochodów. Chcą być w stanie godzić pracę i życie prywatne,
ale także podejmować nowe wyzwania i adaptować się do nowych sytuacji w trakcie swojej
kariery zawodowej oraz stale gromadzić cenne umiejętności w perspektywie całego życia.
Osoby bezrobotne i bierne zawodowo często starają się powrócić na rynek pracy, ale boją się
utknięcia na nisko płatnych stanowiskach, które nie oferują im żadnych perspektyw ani
podstawowych praw socjalnych. W interesie gospodarek i społeczeństw, szczególnie w
obrębie strefy euro, leży lepszy rozwój i wykorzystywanie umiejętności, większa sprawność i
odporność, spójność społeczna oraz sprawiedliwy i efektywny podział praw, obowiązków i
dochodów, w tym również między pokoleniami.
W świetle wysokiego bezrobocia i starzenia się społeczeństwa oraz presji na finanse
publiczne i konieczności ograniczania efektów zewnętrznych wynikających z zakłóceń
równowagi makroekonomicznej w pojedynczych państwach szczególnego znaczenia
nabierają różnego rodzaju kwestie związane z działaniem krajowych systemów opieki
społecznej: po pierwsze, czy są adekwatne do potrzeb i mają zapewnione stabilne
finansowanie w długim okresie, w kontekście zmieniających się potrzeb społecznych, w tym
konieczności walki z ubóstwem; po drugie, jaki mają wpływ na tworzenie miejsc pracy,
zarówno z perspektywy pracodawców, jak i osób poszukujących pracy, w tym na motywację
tych ostatnich do podjęcia zatrudnienia, oraz czy przyczyniają się do poprawy umiejętności
jednostek i ich pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym; po trzecie – aspekt ten ma
szczególne znaczenie w przypadku strefy euro – czy są w stanie amortyzować wstrząsy
makroekonomiczne i pełnić funkcję automatycznych stabilizatorów. Wysokie zatrudnienie,
5

niskie bezrobocie i dobrze skonstruowane systemy bezpieczeństwa socjalnego są niezwykle
ważne dla zdrowej kondycji finansów publicznych, a zbyt duże różnice dotyczące rynków
pracy i sytuacji społecznej zagrażają funkcjonowaniu strefy euro. Dzięki debacie na temat
jakości finansów publicznych (na którą duży wpływ mają również systemy bezpieczeństwa
socjalnego), podjętej w ramach działań służących poprawie nadzoru budżetowego na szczeblu
UE, zwrócono większą uwagę na kwestie sprawiedliwości i skuteczności dochodów i
wydatków publicznych.
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2.4. Wykorzystanie bogatych doświadczeń
Przy tworzeniu europejskiego filaru praw socjalnych można skorzystać z dotychczasowych
bogatych doświadczeń i istniejących praktyk: w przypadku wielu obszarów liderzy osiągający
najlepsze na świecie wyniki znajdują się właśnie w Europie, a stosowane przez nich
rozwiązania są dobrze znane. Biorąc jednak pod uwagę skalę dzisiejszych wyzwań, nie ma
już miejsca na bierne samozadowolenie ani trzymanie się status quo. Wiele lekcji można
również wyciągnąć z szybko zmieniających się realiów na świecie.
Filar uwzględnia znaczące różnice pomiędzy państwami członkowskimi, ale może
jednocześnie opierać się na tych wartościach i zasadach, które są wspólne na poziomie
krajowym, europejskim i międzynarodowym. Te wartości i zasady zajmują ważne miejsce w
takich dokumentach, jak Traktat o Unii Europejskiej (TUE), Traktat o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE), Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, i w orzecznictwie
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także w instrumentach międzynarodowych,
takich jak Europejska karta społeczna przyjęta przez Radę Europy czy zalecenia
przedstawiane przez MOP.
Tego typu ramy obejmują często szeroki zakres dziedzin i określają dla nich ogólne zasady
lub minimalne standardy, które są uzupełniane na szczeblu krajowym, regionalnym lub
lokalnym. Wyzwanie dla Europy stanowi zatem nie tyle uznawanie praw, co korzystanie z
nich w praktyce oraz ich wdrażanie, ze względu na szybkie zmiany otoczenia społecznego,
prawnego i ekonomicznego.
Na przestrzeni lat Komisja podejmowała inicjatywy w celu wzmocnienia działań
realizujących pilne priorytety i aktualizujących unijny acquis. Działania takie są zgodne ze
strategią lepszych uregulowań prawnych: nie chodzi tu o mniejszą liczbę uregulowań, tylko o
takie podejście do regulacji, które w pełni uwzględnia realne skutki gospodarcze, społeczne i
środowiskowe, aby zagwarantować, że każda inicjatywa osiągnie swój cel w najlepszy
możliwy sposób. Podczas swojej obecnej kadencji Komisja rozpoczęła programy
europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020, przy czym blisko
20 % środków jest uruchamianych poprzez Europejski Fundusz Społeczny. Komisja podjęła
również działania w wielu obszarach polityki, które obejmują między innymi:


zwrócenie większej uwagi na aspekty społeczne w ramach europejskiego semestru na
rzecz koordynacji polityki gospodarczej, stosowanie wskaźników społecznych w
procedurze dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej, promowanie
kryteriów społecznych (tzw. „benchmarking społeczny”) oraz ocenę skutków
społecznych nowego programu pomocy stabilizacyjnej dla Grecji;



uwzględnianie celów społecznych w inicjatywach przewodnich, takich jak plan
inwestycyjny dla Europy, unia energetyczna i jednolity rynek cyfrowy;



przedstawienie dokumentu „Strategiczne zaangażowanie na rzecz równości płci w
latach 2016–2019”;



skoncentrowane, wczesne wsparcie finansowe dla państw członkowskich w celu
umożliwienia im wprowadzenia programu gwarancji dla młodzieży, który przewiduje,
że wszyscy młodzi ludzie poniżej 25. roku życia powinni otrzymać dobrej jakości,
konkretną ofertę zatrudnienia w ciągu 4 miesięcy od zakończenia formalnego
kształcenia lub utraty pracy;



wydanie wytycznych dla państw członkowskich w sprawie ponownej integracji na
rynku pracy osób długotrwale bezrobotnych;
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przedstawienie wniosku dotyczącego europejskiego aktu w sprawie dostępności, aby
ułatwić dostęp na jednolitym rynku do podstawowych dóbr i usług dla osób
niepełnosprawnych;



zaproponowanie przeglądu dyrektywy o delegowaniu pracowników w celu wsparcia
zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę w tym samym miejscu pracy.

W 2016 r. prowadzone są również prace nad kilkoma dodatkowymi aspektami, które będą
kontynuowane równolegle do konsultacji w sprawie filaru. Są to prace w sprawie: „nowego
początku” dla pracujących rodziców, aby pomóc im w osiągnięciu równowagi pomiędzy
życiem zawodowym a prywatnym; europejskiego programu na rzecz umiejętności; oraz
szczegółowej analizy 24 dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, która
powinna pomóc ocenić ich aktualność, skuteczność i spójność; działanie to ma służyć
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w świetle
nowych zagrożeń, a także uproszczeniu i modernizacji obowiązujących przepisów oraz
ułatwieniu ich stosowania przez MŚP. Powyższe przykłady pokazują, że UE może działać w
sferze społecznej wspierająco, przedstawiać wytyczne i ramowe regulacje, oraz dają pojęcie o
dalszych działaniach, które mogą być podjęte w związku z utworzeniem filaru.
Ważnym priorytetem dla obecnej Komisji jest także zachęcanie do dialogu społecznego na
wszystkich szczeblach. Po konferencji wysokiego szczebla rozpoczynającej na nowo unijny
dialog społeczny, która odbyła się w marcu 2015 r., europejscy partnerzy społeczni uzgodnili
na szczeblu międzysektorowym, że przeprowadzą wspólnie szczegółową analizę zatrudnienia,
oraz ustalili wspólny program prac na lata 2015–2017. Rozpoczęto negocjacje w sprawie
niezależnego porozumienia ramowego dotyczącego aktywnego starzenia się;
przygotowywane są wspólne wnioski w sprawie równowagi między życiem zawodowym a
prywatnym. grupa robocza bada wdrożenie przez jej członków poprzednich niezależnych
porozumień ramowych. Sektorowi partnerzy społeczni UE, reprezentujący 43 różnych
sektorów i 75 % siły roboczej, kontynuowali również realizację swoich wspólnych
programów prac.
3. Europejski filar praw socjalnych: rola, zakres i charakter prawny
Celem filaru jest sformułowanie pewnych kluczowych zasad, które będą wspierać sprawnie
działające i sprawiedliwe rynki pracy oraz systemy bezpieczeństwa socjalnego. Jak wskazał
przewodniczący KE Jean-Claude Juncker, filar ten zostanie utworzony w strefie euro, a
pozostałe państwa członkowskie UE będą miały możliwość dobrowolnego przyłączenia się
do tej inicjatywy.
Filar praw socjalnych będzie zatem stanowić rozwinięcie i uzupełnienie istniejącego na
szczeblu UE dorobku socjalnego, a jego zasady będą kładły szczególny nacisk na potrzeby i
wyzwania dotyczące strefy euro. Po zatwierdzeniu filar powinien stać się ramami odniesienia
umożliwiającymi monitorowanie zatrudnienia i sytuacji społecznej w uczestniczących
państwach członkowskich, przeprowadzanie reform na szczeblu krajowym oraz w
szczególności ukierunkowanie nowej konwergencji w strefie euro.
3.1. Określenie zasad odpowiadających obecnym i przyszłym realiom
Do niniejszego komunikatu załączono wstępny projekt filaru, który stanowi podstawę do
dyskusji. Przy wyborze poszczególnych zasad kierowano się ich znaczeniem dla osiągania
wyników gospodarczych i postępów społecznych przez uczestniczące państwa członkowskie.
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Struktura projektu opiera się na trzech głównych osiach:


równość szans i dostęp do zatrudnienia, w tym rozwój umiejętności i uczenie się przez
całe życie oraz aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia, aby zwiększyć szanse na
zatrudnienie, ułatwić wejście lub powrót na rynek pracy i poruszanie się po tym rynku
oraz poprawić umiejętności przystosowania zawodowego;



uczciwe warunki pracy zapewniające właściwy i stabilny podział praw i obowiązków
pomiędzy pracownikami a pracodawcami oraz odpowiednią równowagę pomiędzy
elastycznością a bezpieczeństwem zatrudnienia, aby ułatwić tworzenie nowych miejsc
pracy i podejmowanie zatrudnienia oraz wspierać zdolności adaptacji przedsiębiorstw
i dialog społeczny;



odpowiednia i zrównoważona ochrona socjalna, jak również dostęp do niezbędnych
usług o wysokiej jakości, w tym opieki nad dziećmi, ochrony zdrowia i opieki
długoterminowej, aby zapewnić godne życie i ochronę przed zagrożeniami oraz
możliwość pełnego udziału w życiu zawodowym i społecznym.

W projekcie wskazano pewną liczbę dziedzin polityki i przypisano do nich określone zasady.
Zasady te wyprowadzono z uprawnień socjalnych, które znajdują się już w prawie unijnym i
innych odpowiednich źródłach prawa; określają one bardziej szczegółowo, w jaki sposób
można realizować te prawa socjalne. Przy ich formułowaniu korzystano również z
wytycznych istniejących na szczeblu UE, np. w kontekście koordynacji polityki gospodarczej,
starając się jednocześnie uwzględnić najbardziej aktualne tendencje.
W przypadku każdej z tych zasad istnieją duże różnice pomiędzy poszczególnymi państwami
europejskimi; konieczne jest także uporanie się z wieloma trudnościami praktycznymi, o
różnej skali. Dotyczą one zwykle rozbieżności interesów obywateli, przedsiębiorstw i
społeczeństwa; ewentualnych kompromisów pomiędzy krótko- i długookresowymi
rozwiązaniami; istnienia szarej strefy, także w wyniku rozmywania się tradycyjnej koncepcji
pracy; kwestii podziału kosztów pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym. Kolejnym
wyzwaniem jest opracowanie nowych standardów i praktyk w taki sposób, aby odpowiadały
one potrzebom dynamicznie zmieniającej się gospodarki i wspierały proces konwergencji na
poziomie regionów i całych państw członkowskich.
Koncepcja filaru, ani też debata prowadząca do jego utworzenia, nie powinna służyć
zamaskowaniu tych różnic i napięć, ale ich ujawnieniu i przeanalizowaniu z nowej
perspektywy, uwzględniającej zmiany realiów świata pracy i odmienne sytuacje państw
członkowskich. W ten sposób filar powinien przyczynić się do modernizacji, rozszerzenia i
pogłębienia praw socjalnych w pracy i w życiu społecznym poprzez ułatwienie korzystania z
nich w praktyce i rozpowszechnianie praktyk przynoszących korzyści obywatelom,
przedsiębiorstwom i całemu społeczeństwu.
3.2. Wartość dodana dla strefy euro i całej UE
Filar nie powiela ani nie parafrazuje unijnego acquis: doprecyzowuje on zasady i
zobowiązania, które mogą przyczynić się do większej konwergencji w strefie euro. Na
analogicznej zasadzie – podobnie jak filar nie zastępuje acquis – zaproponowane tutaj zasady
nie zastępują istniejących praw: oferują one możliwość dokonania oceny, a w przyszłości
także wyrównania w górę wyników krajowych polityk zatrudnienia i polityk socjalnych.
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Proces prowadzący do ustanowienia filaru powinien stać się również okazją do przeglądu
acquis. Obecny dorobek prawny był tworzony stopniowo, przez długi okres; poszczególne
dziedziny różnią się też stopniem regulacji. Przy okazji konsultacji w sprawie filaru można
przyjrzeć się całemu acquis, ocenić jego adekwatność w kontekście nowych tendencji i
zidentyfikować obszary, które mogą wymagać w przyszłości podjęcia działań na
odpowiednim szczeblu.
Takie podsumowanie powinno służyć w szczególności znalezieniu odpowiedzi na następujące
pytania: czy istnieje deficyt we wdrażaniu acquis? Czy prawa socjalne ustanowione na
szczeblu UE wykazują jakiekolwiek poważne luki? W jaki sposób można przeciwdziałać
takim deficytom i lukom? Z tego też względu proces konsultacji prowadzący do utworzenia
filaru będzie otwarty dla wszystkich państw członkowskich i powinien pomóc państwom
spoza strefy euro w decyzji, czy chcą przyłączyć się do filaru.
Prace nad ustanowieniem filaru będą dopełniać inne działania służące pogłębieniu UGW5 i
będą stanowić wkład w przygotowanie białej księgi w sprawie przyszłości europejskiej unii
gospodarczej i walutowej, zaplanowanej na wiosnę 2017 r. W szczególności, sprawozdanie
pięciu przewodniczących w sprawie dokończenia budowy europejskiej UGW podkreśla
potrzebę kontynuowania procesu konwergencji w celu osiągnięcia zbliżonego poziomu
odporności struktur gospodarczych oraz nadania temu procesowi bardziej wiążącego
charakteru w perspektywie średniookresowej. Cele te zostałyby osiągnięte poprzez
uzgodnienie wspólnego zbioru wysokich standardów, które powinny skupiać się m.in. na
rynkach pracy.
Oprócz tego, charakter prawny samego filaru będzie musiał uwzględniać zakres i
ograniczenia prawne, zarówno na poziomie UE, jak i strefy euro. I tak na przykład art. 153
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wyraźnie przewiduje, że Unia nie ma
kompetencji do stanowienia prawa dotyczącego „wynagrodzeń”.
Na potrzeby ustanowienia filaru można wziąć pod uwagę szereg instrumentów, m.in.
zalecenie, ale zasadnicze znaczenie dla Komisji będzie miało zaangażowanie Parlamentu i
Rady oraz innych instytucji UE oraz uzyskanie szerokiego poparcia dla wprowadzenia tego
środka.
4. Cele konsultacji
Utworzenie filaru praw socjalnych stanowi okazję do refleksji nad istniejącymi prawami
socjalnymi, szczególnymi potrzebami strefy euro, zmieniającymi się realiami w świecie pracy
i nad reformami, które są potrzebne na wszystkich szczeblach. Konsultacje powinny mieć
zatem możliwie jak najszerszy zasięg.
4.1. Pożądane wyniki konsultacji
Proces konsultacji ma trzy główne cele.


Pierwszym celem jest dokonanie oceny obecnie obowiązującego unijnego acquis. W
szczególności konsultacje powinny pomóc ustalić, w jakim stopniu istniejące prawa
znajdują zastosowanie w praktyce i są adekwatne z punktu widzenia obecnych i

COM (2015) 600 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie działań na rzecz dokończenia budowy unii
gospodarczej i walutowej.
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przyszłych wyzwań, oraz czy należy w związku z tym rozważyć nowe sposoby
działania.


Drugim celem konsultacji jest refleksja nad nowymi tendencjami w modelach pracy i
w życiu społeczeństw, które pojawiają się na skutek zmian demograficznych, nowych
technologii i innych czynników mających wpływ na życie zawodowe i warunki
społeczne. Należy aktywnie zachęcać do wskazywania najlepszych praktyk i
praktycznych doświadczeń z dziedziny innowacji społecznych.



Trzecim celem jest zebranie opinii i informacji zwrotnych na temat projektu
europejskiego filaru praw socjalnych. Konsultacje powinny służyć przedyskutowaniu
jego zakresu i treści oraz roli, jaką ma on pełnić w kontekście społecznego wymiaru
UGW, refleksji nad szczególnymi potrzebami strefy euro, omówieniu specyfiki zasad
zaproponowanych w niniejszym komunikacie oraz przeanalizowaniu wyzwań, które
się z nimi wiążą. Konsultacje powinny również pomóc państwom członkowskim
spoza strefy euro w decyzji, czy chcą przyłączyć się do filaru.

Konsultacje powinny zakończyć się do dnia 31 grudnia 2016 r.; w oparciu o ich wyniki
Komisja przedstawi ostateczny projekt filaru na początku 2017 r.
4.2. Pobudzenie debaty
W nadchodzących miesiącach Komisja będzie aktywnie współpracować z pozostałymi
instytucjami UE, organami krajowymi i parlamentami, związkami zawodowymi i
stowarzyszeniami
przedsiębiorców,
organizacjami
pozarządowymi,
podmiotami
świadczącymi usługi społeczne, ekspertami ze środowisk akademickich, jak również z
ogółem społeczeństwa. Na szczeblu krajowym Komisja będzie zachęcać do debaty za
pośrednictwem swoich przedstawicielstw w państwach członkowskich.
Unijni partnerzy społeczni zostaną poproszeni o czynny udział w kształtowaniu filaru.
Komisja zwróci się również o opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów.
4.3. Zbieranie informacji zwrotnych
W celu dostarczenia materiałów do debaty Komisja będzie prowadzić – obok konsultacji
społecznych – dodatkowe prace w trzech nurtach – każdy z nich odpowiada jednemu z
pożądanych wyników konsultacji, o których wspomniano wcześniej:


Podsumowanie dorobku socjalnego UE.



Przyszłość rynków pracy i systemów bezpieczeństwa socjalnego – wyzwania i szanse.



Rola europejskiego filaru praw socjalnych w ramach pogłębionej i bardziej
sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej.

Przed końcem 2016 r. Komisja zorganizuje konferencję europejską, aby poznać opinie
zainteresowanych stron.
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4.4. Przygotowanie dyskusji
Na
potrzeby
konsultacji
utworzono
specjalną
stronę
http://ec.europa.eu/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights

internetową:

Znajdą się na niej następujące materiały:


niniejszy komunikat i uzupełniające go dokumenty robocze służb Komisji;



komplet arkuszy informacyjnych przygotowanych przez służby Komisji, opisujących
bardziej szczegółowo argumenty ekonomiczne i prawne, które uzasadniają wybór
dziedzin objętych filarem (zob. projekt filaru załączony do niniejszego komunikatu);



zaplanowane działania w ramach każdego z trzech nurtów prac, o których
wspomniano powyżej;



wykaz spotkań i wydarzeń na szczeblu unijnym i krajowym zaplanowanych na
nadchodzące miesiące.

5. Pytania do konsultacji
Komisja zachęca wszystkie zainteresowane strony do udzielenia odpowiedzi na pytania
postawione w niniejszym komunikacie, a także do przekazania wszelkich dodatkowych uwag
do dnia 31 grudnia 2016 r.
Można to zrobić poprzez wypełnienie internetowej ankiety dostępnej na wspomnianej
powyżej stronie internetowej lub przesłanie odpowiedzi pocztą elektroniczną na następujący
adres:
EMPL-EUROPEAN-PILLAR-OF-SOCIAL-RIGHTS@ec.europa.eu
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albo pocztą zwykłą na adres:
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion
Rue Joseph II, 27 – 00/120
B-1049 BRUXELLES6

Komisja Europejska pragnie poznać opinie na temat następujących kwestii:
Sytuacja społeczna a dorobek socjalny UE
1. Jakie kwestie uważają Państwo za najpilniejsze priorytety w dziedzinie zatrudnienia i
sytuacji społecznej?
2. W jaki sposób możemy uwzględnić istniejące w Europie różnice w zakresie
zatrudnienia i sytuacji społecznej?
3. Czy unijny acquis jest wciąż aktualny i czy widzą Państwo potrzebę dalszych działań
na szczeblu UE?
Przyszłość rynków pracy i systemów bezpieczeństwa socjalnego
4. Jakie tendencje przeobrażą najbardziej, Państwa zdaniem, rynki pracy i systemy
bezpieczeństwa socjalnego?
5. Jakie są najważniejsze zagrożenia i szanse związane z tymi tendencjami?
6. Czy mogą Państwo wskazać (już istniejące albo dopiero wprowadzane) strategie
polityczne, instytucje albo praktyki przedsiębiorstw, które mogą posłużyć jako punkt
odniesienia?
Europejski filar praw socjalnych
7. Czy zgadzają się Państwo z opisanym w niniejszym komunikacie podejściem
dotyczącym ustanowienia europejskiego filaru praw socjalnych?
8. Czy uważają Państwo za właściwe zakres, dziedziny i zasady filaru, które
zaproponowano w niniejszym komunikacie? Czy istnieją jakieś kwestie, które zostały
pominięte lub nieodpowiednio potraktowane w dotychczasowych rozważaniach?
9. Jakie dziedziny i zasady będą odgrywać najważniejszą rolę w ramach „odnowionej”
konwergencji w strefie euro?

Zwracamy uwagę, że wszystkie otrzymane odpowiedzi oraz dane respondenta zostaną opublikowane w
internecie, chyba że respondent sprzeciwi się publikacji swoich danych osobowych, powołując się na
konieczność ochrony swoich uzasadnionych interesów. W takim przypadku uwagi mogą zostać opublikowane
anonimowo. W przeciwnym razie odpowiedź nie zostanie opublikowana, a jej treść nie zostanie uwzględniona.
6
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10. W jaki sposób należy je wyrazić i realizować? W szczególności, czy widzą Państwo
możliwość (i wartość dodaną) wprowadzenia w niektórych obszarach minimalnych
standardów lub wartości odniesienia, a jeśli tak, to jakich?
Mogą również Państwo przedstawić uwagi do każdej dziedziny i zasady proponowanego
filaru poprzez wypełnienie bardziej szczegółowego kwestionariusza online, który znajduje się
na stronie internetowej poświęconej konsultacji.
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OCHRONA

Objaśnienie
Niniejszy załącznik zawiera pierwszy wstępny zarys europejskiego filaru praw
socjalnych, przeznaczony do konsultacji z opinią publiczną. Założeniem jest
ustanowienie filaru w ramach strefy euro, jednak dobrowolnie mogą do niego
przystąpić również pozostałe państwa członkowskie.
Punktem wyjścia przy opracowywaniu filaru były cele społeczne i prawa socjalne
zapisane w prawie pierwotnym UE, w którego skład wchodzą Traktat o Unii
Europejskiej (TUE), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Karta praw
podstawowych Unii Europejskiej i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej. Filar obejmuje zarówno obszary wchodzące w zakres kompetencji
legislacyjnych UE, jak i obszary, za które odpowiadają przede wszystkim państwa
członkowskie i w których UE odgrywa jedynie wspierającą i uzupełniającą rolę.
Dzięki temu zakres konsultacji jest dostatecznie szeroki. Inspirację czerpano również
z praktyk stosowanych na szczeblu krajowym i z międzynarodowych źródeł prawa.
W obrębie planowanego filaru w dalszym ciągu obowiązywać będą istniejące dzisiaj
prawa – nie będą one na nowo definiowane ani zmieniane. Celem filaru jest ich
uzupełnienie poprzez wyszczególnienie szeregu podstawowych zasad, które powinny
dla uczestniczących państw członkowskich stanowić wspólną podstawę polityki
zatrudnienia i polityki społecznej. Szczególny nacisk położono na potrzeby i wyzwania
dotyczące strefy euro. Po zatwierdzeniu filar powinien stać się ramami odniesienia
umożliwiającymi monitorowanie zatrudnienia i sytuacji społecznej w uczestniczących
państwach członkowskich, przeprowadzanie reform na szczeblu krajowym oraz w
szczególności ukierunkowanie nowej konwergencji w strefie euro.
Przedstawione tutaj zasady podzielono na 20 dziedzin polityki, które uznano za
kluczowe dla sprawnie funkcjonujących i sprawiedliwych rynków pracy i systemów
bezpieczeństwa socjalnego. Uwzględniają one uwarunkowania gospodarcze i
społeczne, dynamiczne realia oraz różnorodną sytuację w różnych europejskich
państwach. Poruszają najważniejsze zagadnienia dotyczące pogłębionej i bardziej
sprawiedliwej unii gospodarczej i walutowej, takie jak konieczność pobudzenia
konkurencyjności, zwiększenia udziału obywateli w rynku pracy, wypracowania
odpowiedniego minimum ochrony socjalnej, pełnego wykorzystania potencjału
poszczególnych obywateli, zapewnienia stabilności finansów publicznych oraz
zwiększenia zdolności dostosowawczej i odporności struktur gospodarczych.
Przedstawione tutaj zasady dotyczą obywateli Unii oraz obywateli państw trzecich
legalnie mieszkających w UE, czynnych i biernych zawodowo, zgodnie z brzmieniem
poszczególnych zasad. Wstępnie, do celów konsultacji, termin „pracownik” oznacza
każdą osobę, która w danym okresie czasu świadczy na rzecz innej osoby pracę, za tę
pracę otrzymuje wynagrodzenie i działa pod kierownictwem tej innej osoby, w
szczególności jeżeli chodzi o czas i miejsce pracy oraz zakres wykonywanych zadań.
„Samozatrudnienie” odnosi się do wszystkich osób prowadzących działalność
zarobkową na własny rachunek. „Osoby pracujące” to zarówno pracownicy, jak i
osoby samozatrudnione. Zakres stosowania tych terminów może wymagać
doprecyzowania w procesie konsultacji.
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Dobór i brzmienie zasad opierają się m.in. na istniejących wytycznych w ramach
europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej, prawie wtórnym
UE i wytycznych „prawa miękkiego”, o ile takie istnieją. Aby każda poszczególna
zasada znalazła się w odpowiednim kontekście, niniejszy dokument zawiera opis
najważniejszych nierozwiązanych problemów oraz potencjalnej wartości dodanej
każdej zasady. W stosownych przypadkach w ramkach podano odpowiednie przepisy
prawa pierwotnego. Przedstawione zasady powinny zostać szeroko przedyskutowane i
doprecyzowane w procesie konsultacji. Docelowo prace nad wnioskiem w sprawie
europejskiego filaru praw socjalnych powinny zakończyć się w 2017 r.
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ROZDZIAŁ I: RÓWNE SZANSE
I DOSTĘP DO ZATRUDNIENIA

1. Umiejętności, kształcenie i uczenie się przez całe życie

Dla znacznej części społeczeństwa – zarówno dzieci, jak i dorosłych – wyzwaniem
nadal są podstawowe umiejętności językowe, podstawowa umiejętność czytania i
pisania oraz rozumowania matematycznego i podstawowe umiejętności w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych, stanowiące fundament procesu uczenia
się. Aby jakość i adekwatność wyników nauczania wzrosła, systemy kształcenia i
szkolenia muszą być bardziej wydajne i sprawiedliwe. Muszą też w większym stopniu
odpowiadać na potrzeby rynku pracy i potrzeby społeczeństwa. Szanse na zdobycie
podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji w ramach kształcenia
formalnego nie mogą być zależne od posiadanych środków finansowych. Oprócz tego
dorosłym należy zapewnić faktyczną możliwość nabycia podstawowych umiejętności
i kluczowych kompetencji na każdym etapie życia. Starzenie się społeczeństwa,
wydłużenie życia zawodowego i wzrost imigracji z państw trzecich to zjawiska, które
zwiększają zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji i uczenie się przez całe
życie w celu pomyślnego dostosowania się do zmian technologicznych i
dynamicznych rynków pracy.
a. Każda osoba powinna mieć dostęp do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia przez
całe życie, aby móc opanować podstawowe umiejętności i kluczowe kompetencje na
odpowiednim poziomie i dzięki temu aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i
zawodowym. Należy zachęcać osoby o niskich kwalifikacjach – zarówno młodzież,
jak i osoby w wieku produkcyjnym – do podnoszenia ich umiejętności.
Artykuł 14 Karty praw podstawowych stanowi: Każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia
zawodowego i ustawicznego. Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki
obowiązkowej.
Artykuły 165 i 166 TFUE stanowią, że Unia urzeczywistnia politykę kształcenia zawodowego i
przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie do współpracy między
państwami członkowskimi oraz poprzez wspieranie i uzupełnianie ich działalności.

2. Elastyczne i bezpieczne zatrudnienie

Elastyczne umowy mogą ułatwić wejście na rynek pracy i rozwój kariery zawodowej.
Jednocześnie umożliwiają pracodawcom reagowanie na zmiany popytu. Gospodarka
cyfrowa zmienia modele pracy i prowadzi do nowych form zatrudnienia, np.
samozatrudnienia. Może to pomóc zdywersyfikować sposoby wejścia na rynek pracy
oraz pomagać w utrzymaniu aktywności zawodowej. Jednak warunki zatrudnienia
mogą znacznie się różnić w zależności od rodzaju umowy.
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Ponadto problemem są „szare strefy”, na przykład ekonomicznie zależne i fikcyjne
samozatrudnienie, prowadzące do sytuacji prawnie niejasnych i ograniczające dostęp
do ochrony socjalnej. Skutkiem takich zjawisk mogą być niepewność zatrudnienia lub
dwupoziomowość i segmentacja rynków pracy, które utrudniają wzrost wydajności i
prowadzą do wykluczenia społecznego. Brak stałej pracy może zwiększać ryzyko
niepewności zatrudnienia. Wpływają na to niższy poziom ochrony przed
zwolnieniem, niższe wynagrodzenie oraz ograniczony dostęp do ochrony socjalnej i
szkoleń. Dzięki wprowadzeniu umów o porównywalnych zabezpieczeniach i kosztach
zatrudnienie czasowe może stać się krokiem na drodze do stabilnego i pewnego
zatrudnienia, a jednocześnie zwiększyć odporność rynków pracy na wstrząsy.
a. Należy zagwarantować równe traktowanie, niezależnie od umowy, na podstawie
której praca jest wykonywana – chyba że różne traktowanie jest obiektywnie
uzasadnione. Należy zapobiegać niewłaściwemu stosowaniu niepewnych i
niestałych form zatrudnienia.
b. Elastyczne warunki zatrudnienia mogą ułatwić wejście na rynek pracy i umożliwić
pracodawcom szybkie reagowanie na zmiany popytu – należy jednak
zagwarantować przechodzenie na umowy na czas nieokreślony.
Artykuł 153 TFUE stanowi, że Unia przyjmuje minimalne wymagania oraz wspiera i uzupełnia
działania państw członkowskich w dziedzinie warunków pracy.

3. Bezpieczne przekwalifikowanie zawodowe

Współczesne ścieżki zawodowe stają coraz bardziej różnorodne. Kariera zawodowa
może dziś objąć wiele stanowisk i form zatrudnienia, przerwy w pracy, większą
mobilność i wiele zmian. Aby w pełni wykorzystać zmiany technologiczne i
dynamiczne rynki pracy, należy przyspieszyć i ulepszyć wsparcie na rzecz
przekwalifikowania zawodowego i osób zmieniających pracę oraz wspierać stałe
podnoszenie kwalifikacji przez całe życie zawodowe.
Podnoszenie kwalifikacji to inwestycja, jakiej dokonują poszczególni pracownicy,
przedsiębiorstwa i społeczeństwo. W przypadku zmiany pracy nie zawsze łatwo jest
przenieść niektóre prawa do ochrony socjalnej – np. emerytury zakładowe,
świadczenia dla bezrobotnych, ubezpieczenie zdrowotne lub możliwości szkoleniowe.
Prawa te mogą też nie być waloryzowane lub nabywane przy podjęciu
samozatrudnienia. Z drugiej strony niektóre świadczenia przysługujące osobom
poszukującym pracy lub osobom biernym zawodowo nie powinny zniechęcać do
ponownego podjęcia pracy lub założenia własnej działalności gospodarczej.
a. Każda osoba w wieku produkcyjnym powinna mieć dostęp do indywidualnej
pomocy w poszukiwaniu pracy. Należy ją zachęcać do uczestnictwa w szkoleniach i
podnoszenia kwalifikacji w celu zwiększenia jej szans na rynku pracy, ułatwienia
założenia własnej działalności gospodarczej, szybszej zmiany pracy lub
przekwalifikowania zawodowego.
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b. Należy zagwarantować możliwość utrzymania i przenoszenia praw do ochrony
socjalnej i szkoleń nabytych w trakcie pracy zawodowej, co ułatwia zmianę pracy
lub przekwalifikowanie zawodowe.

Artykuł 151 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie mają na celu promowanie zatrudnienia.
Artykuł 153 TFUE stanowi, że Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w dziedzinie
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników, zwalczania wykluczenia społecznego i
modernizacji systemów ochrony socjalnej.

4. Aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia

Stałe, nawracające i długotrwałe bezrobocie, szczególnie wśród ludzi młodych i osób
o niskich kwalifikacjach, wymaga odpowiedniego, ukierunkowanego wsparcia na
rzecz (ponownego) podejmowania pracy przez te osoby; konieczne jest także
wdrożenie działań mających na celu zdobywanie przez nie umiejętności, kwalifikacji
lub doświadczenia zawodowego umożliwiających podejmowanie pracy w nowym
zawodzie. Szybki i skuteczny dostęp do takich środków może zapobiegać
wykluczeniu z rynku pracy i wykluczeniu społecznemu.
a. Wszyscy młodzi ludzie w wieku do 25 lat powinni – w ciągu czterech miesięcy od
uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub zakończenia kształcenia formalnego –
otrzymać dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania
zawodowego lub stażu.
b. Należy również zagwarantować, by najpóźniej po 18 miesiącach bezrobocia osoby
długotrwale bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy otrzymały indywidualną
ocenę, doradztwo i umowę w sprawie integracji zawodowej, obejmującą
indywidualną ofertę usług i określającą pojedynczy punkt kontaktowy.

Artykuł 151 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie mają na celu promowanie zatrudnienia.
Artykuł 153 stanowi również, że Unia przyjmuje minimalne wymagania oraz wspiera i uzupełnia
działania państw członkowskich w dziedzinie integracji osób wykluczonych z rynku pracy.

5. Równouprawnienie płci i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Odsetek kobiet wśród pełnoetatowych pracowników jest nadal zbyt niski. Odsetek
kobiet wśród osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu i w sektorach
charakteryzujących się niższymi wynagrodzeniami – zbyt wysoki. Za godzinę swojej
pracy kobiety nadal otrzymują niższe wynagrodzenie – mimo że są lepiej
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wykształcone niż mężczyźni. Wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy ma
kluczowe znaczenie dla zapewnienia równości szans i w związku ze starzeniem się
siły roboczej staje się ekonomiczną koniecznością.
Brak odpowiednich uregulowań dotyczących urlopów na opiekę nad dziećmi i innymi
niesamodzielnymi krewnymi oraz brak odpowiednich możliwości zapewnienia im
opieki może zniechęcać osoby pełniące obowiązki opiekuńcze – głównie kobiety – do
kontynuowania pracy lub ponownego podejmowania zatrudnienia. Bariery
utrudniające kobietom udział w rynku pracy obejmują brak odpowiedniej polityki
dotyczącej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, czynniki
podatkowe zniechęcające drugich żywicieli rodziny do podejmowania pracy,
nadmierne opodatkowanie pracy i stereotypy dotyczące kierunków kształcenia i
zawodów.
Osoby samozatrudnione lub pracownicy, którzy nie pracują w pełnym wymiarze
godzin na podstawie umowy o pracę, mogą mieć bardzo różny dostęp do płatnych
urlopów ze względów rodzinnych i systemów ubezpieczeń. Ponadto mężczyźni nie
mają wystarczającej możliwości brania takich urlopów i nie są do tego w
odpowiednim stopniu zachęcani. W rezultacie utrwala się schemat, zgodnie z którym
obowiązki opiekuńcze spadają głównie na kobiety, co ma negatywny wpływ na
zatrudnienie kobiet.
Poprawie uległy możliwości elastycznej organizacji pracy – częściowo dzięki pracy
wykonywanej w otoczeniu cyfrowym oraz łączeniu różnych zawodów w ramach
gospodarki dzielenia się. Elastyczna organizacja pracy może ułatwić zachowanie
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, umożliwiając zarówno
osobom pracującym, jak i przedsiębiorstwom dostosowanie grafików i
harmonogramów pracy do swoich potrzeb.

a. Należy wspierać równouprawnienie płci na rynku pracy i w edukacji, zapewniając
równe traktowanie we wszystkich obszarach, w tym w obszarze wynagrodzeń.
Należy również rozwiązać problem barier utrudniających integrację zawodową
kobiet i zapobiegać segregacji na rynku pracy.
b. Wszyscy rodzice oraz osoby pełniące obowiązki opiekuńcze powinni mieć dostęp do
odpowiednich urlopów na opiekę nad dziećmi i innymi niesamodzielnymi krewnymi
oraz dostęp do usług w zakresie opieki1. Wszyscy pracownicy, niezależnie od płci,
powinni być zachęcani do równego korzystania z urlopów, np. za pośrednictwem
środków obejmujących udzielanie płatnych urlopów rodzicielskich zarówno
mężczyznom, jak i kobietom.
c. W oparciu o porozumienia pomiędzy pracodawcami i pracownikami należy
udostępniać i wspierać elastyczne formy organizacji pracy, w tym w obszarze czasu
pracy, z uwzględnieniem potrzeb zarówno pracowników, jak i pracodawców.

1

Zgodnie z zasadami 17–18 poniżej.
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Artykuł 33 Karty praw podstawowych stanowi: W celu pogodzenia życia rodzinnego z zawodowym
każdy ma prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodów związanych z macierzyństwem i
prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub
przysposobieniu dziecka.
Artykuł 153 stanowi, że Unia przyjmuje minimalne wymagania oraz wspiera i uzupełnia działania
państw członkowskich w dziedzinie środowiska pracy, warunków pracy oraz równości mężczyzn i
kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy.
Ponadto art. 24 Karty praw podstawowych stanowi: Należy zapewnić równość kobiet i mężczyzn we
wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Zasada równości nie
stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub przyjmowaniu środków zapewniających specyficzne korzyści
dla osób płci niedostatecznie reprezentowanej.
Artykuł 3 TUE stanowi, że Unia zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację. Ponadto art. 8 TFUE
stanowi, że Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet.
Artykuł 19 TFUE stanowi, że Unia może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Artykuł 153 stanowi, że Unia przyjmuje minimalne
wymagania oraz wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w dziedzinie integracji osób
wykluczonych z rynku pracy oraz równości mężczyzn i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku
pracy i traktowania w pracy.

6. Równość szans

Dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest w UE
zabroniona. Jednak niektóre grupy społeczne mają trudności w dostępnie do rynku
pracy. W szczególności zbyt małe jest zatrudnienie obywateli państw trzecich i
członków mniejszości etnicznych. Są oni też w większym stopniu narażeni na
ubóstwo i wykluczenie społeczne. Należy usunąć bariery utrudniające im
podejmowanie pracy, które mogą obejmować bariery językowe oraz niedoskonałości
w systemie uznawania umiejętności i kwalifikacji. Jeżeli chodzi o dyskryminację ze
względu na przynależność państwową lub pochodzenie etniczne, doświadczenie
pokazuje, że zarówno pracodawcy, jak i osoby dyskryminowane nie posiadają
wystarczającej wiedzy na temat niedyskryminacyjnych praktyk naboru.
Kluczowe znaczenie dla zapewnienia równości szans ma wspieranie uczestnictwa
kobiet w rynku pracy; w związku ze starzeniem się siły roboczej staje się ono
ekonomiczną koniecznością.
a. Należy zwiększyć obecność na rynku pracy tych grup, wśród których
zatrudnienie jest zbyt niskie, zapewniając im równe traktowanie we wszystkich
obszarach, w tym poprzez kampanie uświadamiające i walkę z dyskryminacją.

Artykuł 21 Karty praw podstawowych stanowi: Zakazana jest wszelka dyskryminacja w szczególności
ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język,
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religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości
narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
Artykuł 3 TUE stanowi, że Unia zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację. Ponadto art. 8 TFUE
stanowi, że Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet.
Artykuł 19 TFUE stanowi, że Unia może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Artykuł 153 stanowi, że Unia przyjmuje minimalne
wymagania oraz wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w dziedzinie integracji osób
wykluczonych z rynku pracy oraz równości mężczyzn i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku
pracy i traktowania w pracy.
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ROZDZIAŁ II: UCZCIWE WARUNKI PRACY

7. Warunki zatrudnienia

Nowe elastyczne formy zatrudnienia wymagają zwrócenia szczególnej uwagi na takie
kwestie, jak określenie charakteru, ilości i czasu trwania pracy, zdefiniowanie
pracodawcy, określenie odpowiedniego poziomu ochrony socjalnej oraz unikanie
nadużyć związanych z okresami próbnymi. Decentralizacja pracy oraz praca na
własną rękę mogą zwiększyć autonomię pracowników oraz pobudzić rozwój
przedsiębiorczości, ale jednocześnie prowadzą do słabszej znajomości praw wśród
pracowników i niejasnych wymogów informacyjnych wobec pracodawców. Istniejące
przepisy prawa unijnego, nakazujące informowanie pracowników o warunkach
zatrudnienia, nie mają zastosowania od początku zatrudnienia; ponadto ich
stosowanie staje się coraz trudniejsze ze względu na coraz bardziej transnarodowe,
mobilne, cyfrowe i oparte na outsourcingu modele organizacji przedsiębiorstw.
Złożone, kosztowne i niejasne przepisy regulujące wypowiedzenie umowy na czas
określony sprawiają, że przedsiębiorstwa niechętnie zatrudniają nowych
pracowników. Prowadzą też do niejednolitego przestrzegania obowiązujących
przepisów.
a. Każdy pracownik przed rozpoczęciem zatrudnienia powinien otrzymać na piśmie
informację na temat praw i obowiązków wynikających ze stosunku zatrudnienia.
b. Okres próbny, o ile jest stosowany, powinien trwać przez rozsądny okres czasu;
przed jego rozpoczęciem pracownik powinien otrzymać informacje na temat
warunków okresu próbnego.
c. Zwolnienie pracownika musi być uzasadnione i poprzedzone odpowiednim okresem
wypowiedzenia. Powinno wiązać się z odpowiednią rekompensatą oraz dostępem do
szybkiego i skutecznego bezstronnego mechanizmu rozstrzygania sporów.

Artykuł 30 Karty praw podstawowych stanowi: Każdy pracownik ma prawo do ochrony w przypadku
nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami
krajowymi.
Artykuł 153 TFUE stanowi, że Unia przyjmuje dyrektywy określające minimalne wymagania oraz
wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w dziedzinie warunków pracy oraz ochrony
pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę.
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8. Wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie za pracę na odpowiednim poziomie zapewnia godny
standard życia pracownikom i ich rodzinom oraz przyczynia się do ograniczenia
ubóstwa pracujących. Jego szeroki zakres zapobiega zakłóceniom prowadzącym do
dwupoziomowości rynków pracy. Przewidywalna ewolucja wynagrodzeń ma duże
znaczenie dla stabilności otoczenia biznesowego. Minimalne wynagrodzenie za pracę
musi być ustalane na takim poziomie, aby nie pogarszać perspektyw zatrudnienia dla
pracowników o niskich kwalifikacjach i jednocześnie motywować do pracy osoby
bezrobotne i bierne zawodowo. Uzależnienie ewolucji wynagrodzeń od wydajności
okazało się niezwykle ważne dla konkurencyjności, szczególnie w strefie euro.
a. Wszelka praca powinna być sprawiedliwie wynagradzana oraz powinna umożliwiać
życie na godnym poziomie. Minimalne wynagrodzenie za pracę należy ustalać w
oparciu o przejrzysty i przewidywalny mechanizm, w sposób gwarantujący dostęp do
zatrudnienia i motywację do poszukiwania pracy. Zmiany wynagrodzenia powinny
być uzależnione od zmian wydajności oraz konsultowane z partnerami społecznymi
zgodnie z praktyką krajową.

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

W związku ze zmniejszeniem stabilności stosunków zatrudnienia, nowymi modelami
pracy i starzeniem się siły roboczej pojawiły się nowe wyzwania dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnienie ochrony przed wypadkami przy pracy i
chorobami zawodowymi wszystkim pracownikom – niezależnie od formy
zatrudnienia – oraz rozwiązanie problemu „szarych stref”, na przykład ekonomicznie
zależnego i fikcyjnego samozatrudnienia, prowadzącego do sytuacji prawnie
niejasnych, ma duże znaczenie dla ograniczenia niepewności zatrudnienia, kosztów
społecznych i zwiększenia wydajności przedsiębiorstw. Zwiększenie wysiłków na
rzecz reintegracji i rehabilitacji wymaga zwiększonego zaangażowania pracodawców
w zakresie przekwalifikowania i dostosowania miejsca pracy. Jednak wdrożenie
środków zapobiegawczych i naprawczych pozostaje dużym obciążeniem dla małych
przedsiębiorstw.
a. Należy zapewnić odpowiedni poziom ochrony przed wszelkim ryzykiem, jakie może
wystąpić w miejscu pracy, oraz odpowiednie wsparcie dla działań mających na celu
wdrożenie tego poziomu ochrony, w szczególności w mikroprzedsiębiorstwach i
małych przedsiębiorstwach.

Artykuł 31 Karty praw podstawowych stanowi: Każdy pracownik ma prawo do warunków pracy
szanujących jego zdrowie, bezpieczeństwo i godność.
Artykuł 153 TFUE stanowi, że Unia może przyjąć dyrektywy określające minimalne wymagania oraz
wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w dziedzinie polepszania środowiska pracy w celu
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
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10. Dialog społeczny i społeczne zaangażowanie pracowników
Aby dialog społeczny dobrze funkcjonował, partnerzy społeczni muszą być autonomiczni i
reprezentatywni oraz muszą być w stanie osiągnąć zbiorowe porozumienie. Z uwagi na
spadek gęstości organizacyjnej i reprezentatywności partnerzy społeczni muszą nadal
rozwijać swój potencjał, by móc prowadzić sprawniejszy i bardziej skuteczny dialog
społeczny. Zaangażowanie partnerów społecznych na szczeblu unijnym i krajowym ma
kluczowe znaczenie dla pomyślnego opracowywania i wdrażania polityki gospodarczej i
społecznej, w tym działań na rzecz ochrony zatrudnienia w okresach pogorszenia koniunktury
gospodarczej. Ponadto ze względu na nowe formy organizacji pracy, np. w sektorze usług i
gospodarce cyfrowej, zaangażowanie pracowników jest niejednolite, a proces informacji i
konsultacji – bardziej złożony.
a. Podczas opracowywania i wdrażania polityki zatrudnienia i polityki społecznej
należy konsultować się z partnerami społecznymi. Należy ich zachęcać do
zawierania układów zbiorowych w sprawach, które ich dotyczą, z poszanowaniem
tradycji w danym kraju, autonomii partnerów społecznych i ich prawa do
podejmowania działań zbiorowych.
b. Procesem informacji i konsultacji powinni być objęci wszyscy pracownicy, również
pracownicy pracujący zdalnie lub za granicą, lub ich przedstawiciele. Proces
powinien mieć miejsce odpowiednio wcześnie, w szczególności w przypadku
zwolnień grupowych, przesunięć, restrukturyzacji oraz łączenia przedsiębiorstw.

Artykuły 12 i 27 Karty praw podstawowych stanowią odpowiednio: Każdy ma prawo do swobodnego,
pokojowego zgromadzania się oraz do swobodnego stowarzyszania się na wszystkich poziomach,
zwłaszcza w sprawach politycznych, związkowych i obywatelskich, z którego wynika prawo każdego do
tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich dla obrony swoich interesów. Pracownikom
i ich przedstawicielom należy zagwarantować, na właściwych poziomach, informację i konsultację we
właściwym czasie, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w prawie Unii oraz
ustawodawstwach i praktykach krajowych.
Artykuł 28 Karty praw podstawowych stanowi: Pracownicy i pracodawcy, lub ich odpowiednie
organizacje, mają, zgodnie z prawem Unii oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi, prawo do
negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy na odpowiednich poziomach oraz do
podejmowania, w przypadkach konfliktu interesów, działań zbiorowych, w tym strajku, w obronie
swoich interesów.
Artykuł 151 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie mają na celu promowanie dialogu między
partnerami społecznymi. Artykuł 152 TFUE stanowi, że Unia uznaje i wspiera rolę partnerów
społecznych oraz ułatwia dialog między nimi. Artykuł 153 TFUE stanowi, że Unia przyjmuje
minimalne wymagania oraz wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w dziedzinie
informacji i konsultacji z pracownikami oraz reprezentacji i obrony zbiorowej interesów pracowników
i pracodawców. Artykuły 154 i 155 TFUE przyznają partnerom społecznym rolę w procesie
legislacyjnym.
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ROZDZIAŁ III: ODPOWIEDNIA I ZRÓWNOWAŻONA OCHRONA
SOCJALNA

11. Zintegrowane świadczenia i usługi społeczne

W niektórych przypadkach mnogość świadczeń, usług, agencji i wniosków może
utrudniać osobom potrzebującym dostęp do pomocy. Brak integracji świadczeń i
usług ogranicza też ich skuteczność w walce z ubóstwem oraz we wspieraniu
integracji społecznej i na rynku pracy. Kluczem do skutecznego wsparcia jest
wzajemne dostosowanie trzech czynników: świadczeń społecznych, aktywnego
wsparcia na rzecz zatrudnienia i usług społecznych. Powiązania te powinny dotyczyć
kryteriów kwalifikowalności, zakresu, koordynacji oferowanego wsparcia i
utrzymania niektórych świadczeń po ponownym podjęciu pracy lub
samozatrudnienia. Lepsza integracja świadczeń i usług może zwiększyć efektywność
kosztową ochrony socjalnej.
a. Świadczenia i usługi wchodzące w zakres ochrony socjalnej należy w miarę
możliwości integrować, aby zwiększyć ich spójność i skuteczność oraz wesprzeć
integrację społeczną i na rynku pracy.
Artykuł 34 Karty praw podstawowych stanowi: Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z
zabezpieczenia społecznego oraz do usług społecznych.
Artykuł 151 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie mają na celu odpowiednią ochronę
socjalną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. Artykuł 153 TFUE stanowi, że Unia wspiera i uzupełnia
działania państw członkowskich w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
pracowników, modernizacji systemów ochrony socjalnej i integracji na rynku pracy.

12. Opieka zdrowotna i świadczenia chorobowe

Starzenie się społeczeństwa i wysokie koszty leczenia wywierają coraz większą presję
na stabilność finansowania systemów opieki zdrowotnej i możliwość powszechnego
zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że głównymi czynnikami
utrudniającymi dostęp do opieki medycznej są koszty leczenia zbyt wysokie w
stosunku do dochodów lub zbyt długie kolejki. Zapewnienie powszechnego dostępu
do opieki zdrowotnej na wysokim poziomie oraz zagwarantowanie stabilności
finansowania systemów opieki zdrowotnej, wspieranie gospodarnego świadczenia
opieki zdrowotnej, a także promowanie zdrowia i zapobiegania chorobom wymaga
zdwojonych wysiłków na rzecz zwiększenia odporności, efektywności i skuteczności
systemów opieki zdrowotnej; dzięki temu wzrośnie również zdolność systemów do
pokonywania problemów. Zapewnienie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej
i rozwiązanie problemu nierówności pod względem stanu zdrowia i dostępu do opieki
zdrowotnej zwiększy spójność społeczną oraz poprawi rezultaty gospodarcze.
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Warunki dotyczące świadczeń chorobowych lub płatnych zwolnień chorobowych
znacznie się różnią pod względem okresu karencji, czasu trwania, stosunku świadczeń
do zarobków i mechanizmów kontroli. Wyzwaniem pozostaje zapewnienie
odpowiedniego minimalnego stosunku świadczeń chorobowych do zarobków oraz
wspieranie rehabilitacji i reintegracji, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności
finansowania takich programów.
a. Wszyscy powinni mieć szybki dostęp do profilaktycznej i leczniczej opieki
zdrowotnej na wysokim poziomie. Konieczność korzystania z opieki zdrowotnej
nie powinna być przyczyną ubóstwa lub problemów finansowych.
b. Aby zwiększyć odporność i stabilność finansowania systemów opieki
zdrowotnej, systemy te powinny promować efektywne pod względem kosztów
świadczenie opieki zdrowotnej, zdrowie i zapobieganie chorobom.
c. W przypadku choroby wszyscy pracownicy, niezależnie od rodzaju umowy,
powinni mieć możliwość skorzystania z odpowiednio płatnego zwolnienia
chorobowego. Należy promować udział osób samozatrudnionych w systemach
ubezpieczeń. Należy promować skuteczną reintegrację i rehabilitację mającą
na celu szybki powrót do pracy.

Artykuł 35 Karty praw podstawowych stanowi: Każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej opieki
zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia na warunkach ustanowionych w ustawodawstwach i
praktykach krajowych. Przy określaniu i realizowaniu wszystkich polityk i działań Unii zapewnia się
wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego. Artykuł 34 Karty praw podstawowych stanowi: Unia
uznaje i szanuje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego (...) w takich przypadkach, jak (...)
choroba.
Artykuł 151 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie mają na celu odpowiednią ochronę
socjalną. Artykuł 153 TFUE stanowi, że Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w
dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników oraz modernizacji systemów
ochrony socjalnej.
Artykuł 168 TFUE stanowi, że przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Unii
zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

13. Emerytury

Wzrost średniego trwania życia i spadająca liczba ludności w wieku produkcyjnym to
podwójne wyzwanie dla stabilności finansowania emerytur i możliwości zapewnienia
emerytom wystarczających dochodów. Aby pogodzić długoterminową stabilność
finansów publicznych z zapewnieniem sprawiedliwości międzypokoleniowej,
konieczne jest połączenie ustawowego wieku emerytalnego ze średnim dalszym
trwaniem życia oraz ograniczenie różnicy między rzeczywistym wiekiem przejścia na
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emeryturę a ustawowym wiekiem
wcześniejszemu opuszczaniu rynku pracy.

emerytalnym

poprzez

zapobieganie

W niektórych państwach członkowskich dodatkowym wyzwaniem jest wysokość
emerytur. W większości krajów istnieje też znaczne zróżnicowanie emerytur ze
względu na płeć – kobiety zarabiają mniej i mają więcej przerw w pracy, co prowadzi
do zgromadzenia niższych składek emerytalnych i w efekcie do niższych świadczeń
emerytalnych.
Problem niskich emerytur i braku emerytur zakładowych dotyczy też osób
samozatrudnionych i zatrudnionych na nietypowych warunkach
a. Emerytury powinny zapewniać godne życie wszystkim osobom w wieku
emerytalnym. Należy podjąć odpowiednie działania, aby zlikwidować zróżnicowanie
emerytur ze względu na płeć, np. poprzez należyte uwzględnienie okresów opieki
nad dziećmi i innymi członkami rodziny. Należy promować udział osób
samozatrudnionych w systemach emerytalnych, uwzględniając specyfikę
poszczególnych krajów.
b. Systemy emerytalne powinny być projektowane tak, aby by zagwarantować
stabilność i adekwatność przyszłych świadczeń emerytalnych, zapewniając szerszą
bazę naliczania składek, łącząc ustawowy wiek emerytalny ze średnim dalszym
trwaniem życia oraz ograniczając różnicę między rzeczywistym wiekiem przejścia na
emeryturę a ustawowym wiekiem emerytalnym poprzez zapobieganie
wcześniejszemu opuszczaniu rynku pracy.
Artykuł 34 Karty praw podstawowych stanowi: Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z
zabezpieczenia społecznego (...) w takich przypadkach, jak (...) podeszły wiek (...) [oraz] prawo do
pomocy społecznej (...) dla zapewnienia (...) godnej egzystencji wszystkim osobom pozbawionym
wystarczających środków.
Artykuł 151 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie mają na celu odpowiednią ochronę
socjalną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. Artykuł 153 TFUE stanowi, że Unia wspiera i uzupełnia
działania państw członkowskich w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
pracowników, zwalczania wykluczenia społecznego i modernizacji systemów ochrony socjalnej.

14. Świadczenia dla bezrobotnych

Skuteczne świadczenia dla bezrobotnych umożliwiają poszukiwanie pracy i
pozwalają na dostosowanie umiejętności bezrobotnych do potrzeb rynku pracy,
zapewniają bezpieczeństwo finansowe w okresach bezrobocia, zapobiegają ubóstwu i
umożliwiają automatyczną stabilizację w okresach pogorszenia koniunktury
gospodarczej. W niektórych przypadkach surowe zasady przyznawania świadczeń dla
bezrobotnych sprawiają, że grupa beneficjentów tych świadczeń jest bardzo
ograniczona. Obawy budzi okres wypłacania świadczeń w niektórych państwach
członkowskich oraz egzekwowanie warunków dotyczących poszukiwania pracy i
udziału w działaniach wspierających aktywne poszukiwanie pracy.
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a. Aktywne wsparcie dla bezrobotnych powinno obejmować wymóg aktywnego
poszukiwania pracy i udziału w działaniach wspierających aktywne poszukiwanie
pracy, połączony z odpowiednimi świadczeniami dla bezrobotnych. Okres
wypłacania świadczeń powinien być wystarczająco długi, by umożliwić znalezienie
pracy, a jednocześnie powinien stanowić bodziec do szybkiego powrotu do
zatrudnienia2.
Artykuł 34 Karty praw podstawowych stanowi: Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z
zabezpieczenia społecznego (...) w przypadku utraty zatrudnienia (...).
Artykuł 151 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie mają na celu odpowiednią ochronę
socjalną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. Artykuł 153 TFUE stanowi, że Unia wspiera i uzupełnia
działania państw członkowskich w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
pracowników, zwalczania wykluczenia społecznego i modernizacji systemów ochrony socjalnej.

15. Minimalny dochód
Większość państw członkowskich (chociaż nie wszystkie) gwarantuje minimalny dochód
osobom zagrożonym ubóstwem i pozbawionym innych środków utrzymania. Jednak
utrzymujące się wyzwania obejmują nieadekwatną wysokość świadczeń, która uniemożliwia
świadczeniobiorcom ucieczkę przed ubóstwem, a także niedostateczny zakres oraz
niepobieranie świadczeń zapewniających minimalne wsparcie dochodu ze względu na
skomplikowane procedury. W przypadku osób w wieku produkcyjnym brak powiązania
świadczeń tego typu z aktywnym wsparciem na rzecz zatrudnienia i usługami społecznymi
oraz brak systemu stopniowego ograniczania świadczeń przy ponownym podjęciu pracy
może prowadzić do wpadania w pułapkę świadczeń i zniechęcać do podejmowania pracy.
Koordynacja świadczeń dla bezrobotnych i świadczeń związanych z dochodem minimalnym
jest niedostateczna, w związku z czym osoby, którym świadczenia dla bezrobotnych już nie
przysługują, nie posiadają wystarczającego bezpieczeństwa finansowego. W przypadku osób
starszych w większości państw członkowskich przepisy w sprawie dochodu minimalnego nie
wystarczają, aby wyrwać z ubóstwa osoby nieposiadające środków do życia.
a. Osobom pozbawionym wystarczających środków do godnego życia należy zapewnić
odpowiednie świadczenia gwarantujące minimalny dochód. W przypadku osób w
wieku produkcyjnym świadczenia te powinny obejmować wymóg uczestnictwa w
działaniach wspierających aktywne poszukiwanie pracy i (ponowną) integrację na
rynku pracy.
Artykuł 34 Karty praw podstawowych stanowi: W celu zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa,
Unia uznaje i szanuje prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej dla zapewnienia (...) godnej
egzystencji wszystkim osobom pozbawionym wystarczających środków.
Artykuł 151 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie mają na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu.

2

Zgodnie z zasadą 3 powyżej.
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Artykuł 153 TFUE stanowi, że Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w dziedzinie
zwalczania wykluczenia społecznego i integracji na rynku pracy.
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16. Niepełnosprawność

Osoby niepełnosprawne są znacznie bardziej narażone na ubóstwo i wykluczenie
społeczne niż reszta społeczeństwa. Zmagają się one z brakiem odpowiedniego
dostępu do miejsc pracy, dyskryminacją i demobilizującymi czynnikami podatkowosocjalnymi. Formuła rent inwalidzkich może prowadzić do powstania pułapki
świadczeń – np. jeżeli (ponowne) podjęcie pracy powoduje całkowitą utratę
świadczeń. Także dostępność usług wsparcia może mieć wpływ na możliwość udziału
w życiu zawodowym i społecznym.
a. Osobom niepełnosprawnym należy zapewnić usługi wspierające i podstawowe
bezpieczeństwo finansowe, pozwalające im na życie na godnym poziomie. Warunki
pobierania świadczeń nie powinny hamować podejmowania zatrudnienia.

Artykuł 26 Karty praw podstawowych stanowi: Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych
do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i zawodową
oraz udział w życiu społeczności.
Artykuł 151 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie mają na celu odpowiednią ochronę
socjalną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu. Artykuł 153 TFUE stanowi, że Unia wspiera i uzupełnia
działania państw członkowskich w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej
pracowników, zwalczania wykluczenia społecznego i modernizacji systemów ochrony socjalnej.

17. Opieka długoterminowa

Starzenie się społeczeństwa, zmiana modelu rodziny i większa aktywność kobiet na
rynku pracy sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na usługi w zakresie opieki
długoterminowej. Lukę powstałą w wyniku braku dostępu do opieki instytucjonalnej
lub zbyt wysokich kosztów takiej opieki często wypełniają krewni – zazwyczaj
kobiety sprawujące opiekę nad członkami rodziny. Formalne usługi zdrowotne w
domu pacjenta są wprawdzie często opcją preferowaną przez pacjentów i członków
rodziny, jednak nadal są słabo rozwinięte. W rezultacie dla wielu rodzin nierzadko
jedynym wyborem pozostaje opieka nieformalna – związana z dużym obciążeniem
finansowym. Zapewnienie dostępu do usług w zakresie opieki długoterminowej,
gwarantujące stabilność finansowania systemów tej opieki, wymaga zatem
zwiększonych wysiłków na rzecz poprawy dostępu do opieki długoterminowej i jej
finansowania.
a. Należy zapewnić dostęp do przystępnych cenowo usług w zakresie opieki
długoterminowej na wysokim poziomie, w tym usług zdrowotnych w domu pacjenta,
świadczonych przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
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b. Należy wzmocnić i poprawić świadczenie i finansowanie usług w zakresie opieki
długoterminowej w celu zapewnienia dostępu do odpowiedniej opieki w sposób
zrównoważony pod względem finansowym.

Artykuł 34 Karty praw podstawowych stanowi: Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z
zabezpieczenia społecznego oraz do usług społecznych, zapewniających ochronę w takich
przypadkach, jak (...) zależność.
Artykuł 151 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie mają na celu odpowiednią ochronę
socjalną. Artykuł 153 TFUE stanowi, że Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w
dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników oraz modernizacji systemów
ochrony socjalnej.

18. Opieka nad dziećmi

Odpowiednia opieka nad dziećmi stymuluje ich rozwój poznawczy i społeczny,
zwłaszcza w przypadku dzieci ze środowisk defaworyzowanych. Poprawia ich
perspektywy edukacyjne i zwiększa ich szanse na rynku pracy w dorosłym życiu.
Formalna opieka nad dziećmi ma też kluczowe znaczenie dla zachowania równowagi
między życiem zawodowym a prywatnym, zachęcając rodziców – zwłaszcza matki –
do podejmowania pracy. Jednak jej ograniczona oferta i ograniczony dostęp do niej,
wysoki koszt i niska jakość pozostają dużymi problemami, utrudniając dzieciom
rozwój. Wyzwaniem pozostaje też zapewnienie dostępu do tych usług dzieciom ze
środowisk defaworyzowanych.
a. Wszystkim dzieciom należy zapewnić przystępną cenowo opiekę na wysokim
poziomie, sprawowaną przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
b. Aby zapobiegać ubóstwu wśród dzieci, na jak najwcześniejszym etapie należy
podejmować odpowiednie kroki oraz prowadzić działania zapobiegawcze, w tym
specjalne działania mające na celu zwiększenie zakresu korzystania z opieki przez
dzieci ze środowisk defaworyzowanych.

Artykuł 24 Karty praw podstawowych stanowi: Dzieci mają prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest
konieczna dla ich dobra.
Artykuł 151 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie mają na celu odpowiednią ochronę
socjalną. Artykuł 153 TFUE stanowi, że Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w
dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników, zwalczania wykluczenia
społecznego i modernizacji systemów ochrony socjalnej.
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19. Polityka mieszkaniowa

Brak odpowiednich zasobów mieszkaniowych oraz niepewna sytuacja mieszkaniowa
pozostają dużym problemem w całej UE. Prowadzą do podejmowania zwiększonego
ryzyka finansowego, eksmisji, zaległych płatności za wynajem lub zaległości w
spłacie kredytów mieszkaniowych, a w skrajnych przypadkach – do bezdomności. Do
braku dostępności mieszkań przyczyniają się również ograniczona podaż w sektorze
mieszkaniowym i zakłócenia na rynku najmu. Brak odpowiednich zasobów
mieszkaniowych ogranicza też mobilność pracowników oraz utrudnia młodym
ludziom wejście na rynek pracy, realizację planów życiowych i usamodzielnienie się.
a. Osobom potrzebującym należy zapewnić dostęp do mieszkań socjalnych lub pomocy
mieszkaniowej. Należy zapewnić ochronę osób wymagających szczególnej troski
przed eksmisją oraz pomagać gospodarstwom domowym o niskich i średnich
dochodach w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
b. Osobom bezdomnym należy zapewnić schronienie, połączone z innymi usługami
społecznymi, aby wspierać integrację społeczną.
Artykuł 34 Karty praw podstawowych stanowi: W celu zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa,
Unia uznaje i szanuje prawo do pomocy (...) mieszkaniowej dla zapewnienia (...) godnej egzystencji
wszystkim osobom pozbawionym wystarczających środków.
Artykuł 151 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie mają na celu przeciwdziałanie
wykluczeniu. Artykuł 153 TFUE stanowi, że Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich
w dziedzinie zwalczania wykluczenia społecznego.

20. Dostęp do niezbędnych usług

Niezbędne usługi, takie jak komunikacja elektroniczna, transport, energia (np.
elektryczna i cieplna) oraz usługi finansowe (np. konta bankowe), zapewniają pełne
włączenie społeczne oraz równe szanse w dostępie do zatrudnienia – jednak dla wielu
osób, które ich potrzebują, pozostają nieosiągane lub niedostępne. Dostęp do nich
ograniczają m.in. brak przystępności cenowej, brak infrastruktury lub – w przypadku
osób niepełnosprawnych – niespełnienie wymogów dostępności.
a. Należy powszechnie zapewnić dostęp do niezbędnych usług, w tym komunikacji
elektronicznej, transportu, energii oraz usług finansowych. Osoby potrzebujące
wsparcia w zakresie dostępu do tych usług będą mogły skorzystać z odpowiednich
środków.
Artykuł 151 TFUE stanowi, że Unia i państwa członkowskie mają na celu odpowiednią ochronę
socjalną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu.
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1.

A brief history of the social acquis

EU primary law, consisting of the Treaty on European Union (TEU), the Treaty on the Functioning of
the European Union (TFEU) and the Charter of Fundamental Rights (EU Charter), bestows a social
mission and mandate on the EU. This social mandate is the result of a long and gradual development.
Social policy in the broad sense began as a means of securing market integration, and has developed
into a method to deliver social policies. This paper focuses on this "acquis", in a legal sense.
Already starting with the Treaty of Rome (1957), the European Economic Community provided the
creation of a European Social Fund (ESF) in order to improve employment opportunities for workers
and to contribute to the raising of their standard of living (Chapter II). It included a right to free
movement of workers and the abolition of any discrimination based on nationality between workers of
the Member States as regards employment, remuneration and other conditions of work and
employment (Article 48). As illustrated in Article 119, it also focused on gender equality with respect
to equal pay for equal work. In the field of the protection of health and safety in the workplace the
Commission could issue opinions on problems at national and international level (Articles 117 and
118).1 Moreover, due to the Treaty's obligation for the Council to act in the area of the coordination of
social security (Article 51), EU secondary legislation in this field has existed since 1958.2 Finally,
concrete action was taken on vocational training already in 1963.3 Relatively early the Court of Justice
of the European Union (CJEU) took social considerations on board, in particular in cases involving
individuals. The result was that individuals, often migrant workers and their families were held to be
entitled to various types of social benefits.4
The EU social acquis initially evolved in order to complete the single European market.5 The social
policy further developed with the inclusion by the Single European Act in 1986 of the possibility to
adopt minimum requirements on the health and safety of workers (Article 118a). The areas for EU
action were expanded in the 1992 Maastricht Treaty’s Social Protocol. The Protocol’s provisions were
subsequently integrated into the general Treaty framework by the 1998 Amsterdam Treaty rendering
them applicable to all Member States, forming the basis for the current Title X of the TFEU. From the
entry into force of the Lisbon Treaty, the EU had for the first time in the history of integration
included the concept of achieving a highly competitive social market economy.6
As for fundamental social rights, the initial point of reference in the EU legal order was the
Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers, adopted in 1989 by all Member
States except the UK. Not legally binding, the 1989 Community Charter was a political instrument and
a point of reference for the CJEU.7 Many of the 1989 Community Charter’s rights are now featured in
the EU Charter. Proclaimed in Nice in 2000 and given status equal to primary law by the Lisbon
Treaty in 2009, the EU Charter contains a great number of social and welfare rights that need to be
respected by the EU Institutions, as well as the Member States when they are implementing EU law.
1

Minimum occupational health and safety requirements were needed in order to complete the single European
market. This led to the adoption, for example, of Directive 82/605/EEC on protection against the risks
associated with metallic lead, Directive 83/477/EEC on asbestos, and Directive 86/188/EEC on noise..
2
Regulations No 3 and 4 of 1958.
3
63/266/EEC: Council Decision of 2 April 1963 laying down general principles for implementing a common
vocational training policy.
4
Cf. Case 249/83, Hoeckx; case 94/84, Deak; and C-237/94, O’Flynn.
5
Many early EU labour law measures were based on the general harmonisation competence for the
establishment and functioning of the internal market. See e.g. Directive 80/987/EEC on employer insolvency,
Directive 75/125 on collective redundancies, and Directive 77/187/EEC on transfer of undertakings.
6
Article 2(3) TEU.
7
For example case C-173/99, BECTU; C-397/01, Pfeiffer and C-151/02, Jaeger.
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2.

The framework of the EU social acquis as laid down in primary law

2.1.

The Treaties

The social mission and objectives of the EU are to promote the well-being of its peoples (Article 3
TEU), to work for the sustainable development based on a highly competitive social market economy,
aiming at full employment and social progress, and a high level of protection. The EU shall combat
social exclusion and discrimination, promote social justice and protection, equality between women
and men, solidarity between generations and protection of the rights of the child. It shall also promote
economic, social and territorial cohesion, and solidarity among Member States.
The EU shall pursue these social objectives by appropriate means commensurate with the competences
which are conferred upon it in the Treaties (Article 5(2) TEU). The use of these competences shall
comply with the principles of subsidiarity and proportionality (Article 5(3) and 5(4) TEU).
The social mission of the EU is further enhanced by Article 9 TFEU that prescribes a social
‘mainstreaming’ obligation, stating that in defining and implementing its policies and activities, the
EU shall take into account requirements linked to the promotion of a high level of employment, the
guarantee of adequate social protection and the fight against social exclusion.
The EU has implemented its social mission and objectives inter alia on the basis of Article 153 TFEU
of the Social Policy Title X. The central provision in this Title is Article 153(1). It has a wide personal
and material scope, providing the legal basis for the EU “to support and complement the activities of
the Member States” in a number of fields for people both inside and outside the labour market:
workers, jobseekers and unemployed. The objective is to improve working conditions, social security
and social protection, workers' health and safety, information and consultation of workers, and the
integration of persons excluded from the labour market.
For all those fields the EU is granted a law-making competence to adopt directives (except the
combating of social exclusion and the modernization of social protection systems), but this power is
limited in two ways: the EU operates under “shared competence” (Article 4 TFEU), and can only
establish minimum requirements.
For directives concerning social security and social protection of workers, the protection of workers
where their employment contract is terminated, the representation and collective defence of workers
and employers and conditions of employment for third-country nationals legally residing in EU's
territory, unanimous Council voting with consultation of the European Parliament is required.8 The
specific bridging clause, which authorises the Council to decide unanimously to apply the ordinary
legislative procedure9 can be applied in those cases, except on measures concerning social security and
social protection of workers.
The final paragraph of Article 153 TFEU declares that "the provisions of this Article shall not apply to
pay, the right of association, the right to strike or the right to impose lock-outs", limiting the EU’s
power under this social competence.10
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Second subparagraph of Article 153(2)(b) TFEU.
Third subparagraph of Article 153(2)(b) TFEU.
10
However, some measures based on Article 153 TFEU, such as the fixed-term, part-time and temporary agency
work directives include pay among the “employment conditions” for which they lay down a right to equal
treatment. Aspects of pay are also indirectly regulated by Article 7 of the Working Time Directive, which lays
down the right to minimum paid annual leave. In none of these cases are the levels of pay determined by EU
law and this remains a matter of national competence. The CJEU has explicitly held that “as [Article 153(5)
9
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Article 5(3) TFEU provides that the EU may take initiatives to ensure coordination of Member States'
social policies. The scope of and arrangement for exercising the Union’s competence in this regard is
set out in Article 156 TFEU, laying down the necessary infrastructure for a social ‘open method of
coordination’.
The TFEU features a unique additional way for the EU to adopt social policy legislation, namely by
the implementation of agreements concluded between the social partners, i.e. representatives of
management and labour, at EU level. Articles 152, 154 and 155 TFEU provide the legal framework
for this European-level social dialogue. In the areas covered by Article 153 TFEU, such agreements
shall be implemented “at the joint request of the signatory parties, by a Council decision”.11
Article 21(3) TFEU provides competence for the EU to adopt measures concerning social security or
social protection. Similarly, for cross-border situations in the internal market Article 45–48 TFEU
provide competence to secure the free movement of workers in the EU.
Finally, Articles 145, 148, 162, 165 and 168 TFEU on employment guidelines, the ESF, education and
health can be mentioned in the present context.

2.2.

The EU Charter

A wide range of social rights and principles are laid down in the EU Charter. 12 The EU Charter is
binding on the EU institutions, which means that they have to respect and observe it whenever they act
in accordance with the powers conferred on them by the Treaties. In addition, the Charter is binding
on the Member States when they are implementing EU law, for instance when transposing directives
into their national law. Many of the social rights and principles laid down in the Charter have been
concretised by means of secondary law. These measures are fully binding on the Member States and
are interpreted by the CJEU in the light of the Charter.13

TFEU] derogates from paragraphs 1 to 4 of that article, the matters reserved by that paragraph must be
interpreted strictly so as not to unduly affect the scope of paragraphs 1 to 4, nor to call into question the aims
pursued by Article [151 TFEU]”. See inter alia Case C-268/06, Impact, and C-307/05, Yolanda Del Cerro
Alonso v Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
11
The social partners have to date adopted ten such agreements: Four cross industry and six at sector level.
12
Such as the prohibition of forced labour (Article 5), respect for private and family life (Article 7), freedom of
association (Article 12), the freedom to choose an occupation and right to engage in work in any Member State
(Article 15), the right not to be discriminated on only ground (Article 21), the equality between men and
women in all areas, including employment, work and pay (Article 23), the right to information and consultation
within the undertaking (Article 27), the right of collective bargaining and action (Article 28), the right to a free
placement service (Article 29), the right to protection in the event of unjustified dismissal (Article 30), the right
to fair and just working conditions, to maximum working hours, breaks and holiday (Article 31), the
prohibition of child labour and protection of young people at work (Article 32), and the entitlement to social
security and assistance (Article 34).
13
Already before the entry into force of the EU Charter, the CJEU attached considerable importance to it when
interpreting EU law. See Case C-540/03, Parliament v Council, paragraphs 38 and 58; Case C-432/05, Unibet,
paragraph 37; Case C-438/05, International Transport Workers’ Federation and Finnish Seamen’s Union,
paragraphs 90 and 91; Case C-275/06, Promusicae, paragraphs 61 to 65; Joined Cases C-402/05 P and
C-415/05, P Al Barakaat International Foundation v Council and Commission, paragraph 335; Kücükdeveci
and Joined Cases C-92/09 and C-93/09, Volker und Markus Schecke and Eifert, paragraph 45 et seq. See also
Case T-177/01 Jégo-Quéré v Commission.
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However, the EU Charter must be read in conjunction with the Treaties. The Charter does not establish
any new power or task for the Union. Moreover, Article 52(2) requires that rights of the Charter for
which provision is made in the Treaties shall be exercised under the conditions and within the limits
defined by the Treaties and the general principles of EU law. The freedom to choose an occupation
and right to engage in work in any Member State (Article 15 of the Charter) is therefore to be
exercised under the conditions and within the limits defined by article 45 TFEU as interpreted by the
CJEU. Most importantly, in many areas where social rights feature in the EU Charter (e.g., housing,
child well-being, social protection), there is little to no EU competence to enact secondary legislation.

3.

Social rights and principles in EU secondary law

The largest part of the EU social aquis consists of secondary legislation, mostly in the form of
directives. Many of these give a more concrete expression or implementation of social rights as
derived from the Treaties and in the EU Charter. Moreover, EU secondary law in other areas also
includes social clauses.

3.1.

Work environment and access to work

The protection of workers at the EU level is currently ensured through a set of individual and
collective rights. The EU has adopted directives on the basis of Article 153 TFEU on social policy. 14
In those directives, the definition of worker is not uniform15 and most refer to national definitions.16
For a few, where there is no definition or reference to national definitions, the one used under Article
45 TFEU applies.17 This leaves a margin of appreciation to Member States and to their courts.18

14

For example on worker's health and safety (Framework Directive 89/391/EEC and the 23 specific Directives,
see Part 3.1, Protection of health and safety, and footnote 36), and working conditions: Directive 91/533/EEC
(Written Statement); Directive 94/33/EC (Young People at Work); Directive 2008/104/EC (Temporary Agency
Work); Directive 2008/94/EC (protection of employees in the event of the insolvency of their employer);
Directive 1997/81/EC (Part-time work); Directive 1999/70/EC (Fixed-term work); 2002/14/EC (Information
and Consultation Directive); Directive 2003/88/EC (Working Time) and Directives 2000/78/EC (nondiscrimination on the grounds of religion or belief, disability, age or sexual orientation) and 2000/43/EC (racial
equality).
15
See for example Directive 90/270/EEC (work with display screen equipment); Directive 92/85/EEC (Pregnant
workers); Directive 2010/32/EU (sharp injuries); Directive 92/29/EEC (medical treatment on board vessels)
and the Framework Directive 89/391/EEC.
16
All working conditions directives referred to in footnote 3 except Directive 98/59 (collective redundancies)
and Directive 2003/88/EC (working time).
17
Directive 2000/78/EC (case C-432/14, "O"); Directive 2003/88 (case C-428/09, Isère); Directive 98/59 (case
C-229/14, Ender Balkaya).
18
The CJEU has brought some limitation to this discretion in order to ensure the effectiveness of EU law See for
example Case C-393/10, O’Brien.

6

3.1.1.

Equal treatment in the workplace

Several Directives aim to implement the principle of equal treatment between persons irrespective of
racial or ethnic origin19 and of men and women.20 They require Member States to set up National
Equality Bodies to promote equal treatment and to assist victims of discrimination. The Employment
Equality Directive21 prohibits discrimination in employment on the basis of sexual orientation,
religious belief, age and disability, and the Racial Equality Directive 22 prohibit discrimination on the
basis of race and ethnicity in employment, in education, and in access to social security and goods and
services. In 2006, the Gender Recast Directive consolidated into a single directive earlier EU
legislation relating to equal opportunities and equal treatment for men and women in employment and
occupation.23
In addition to the antidiscrimination directives, EU law in areas of transport, telecommunication,
consumer protection, state aid or public procurement include provisions to ensure accessibility for
persons with disabilities.

3.1.2.

Reconciling family and professional life

The Pregnant Workers (Maternity Leave) Directive provides for paid maternity leave, at least at the
level of sick pay for fourteen weeks.24 In addition, the Directive on self-employed workers and
assisting spouses also grants a maternity allowance that is sufficient to enable an interruption of
occupational activities for at least fourteen weeks for female self-employer workers or female spouses
of self-employed workers.25 The revised Parental Leave Directive26 entitles men and women workers
to a minimum of four months' leave after the birth or adoption of a child. Member States, or where
implemented through collective agreements, social partners are granted discretion to decide whether or
not this leave is paid, and whether or not this leave can be taken in a piecemeal way or part-time.
Parents who return from parental leave have the right to request but are not entitled to changes to their
working hours and/or patterns for a certain period of time. It also provides that workers may request
limited time off work for urgent family reasons (force majeure).

3.1.3.

Awareness of conditions of employment

The worker is entitled to receive essential information relating to the employment relationship in
writing, not later than two months after the commencement of employment on the basis of the Written
Statement Directive.27 These elements cover the description of the work, the date of its
commencement, its duration, the amount of paid leave and the working time with additional
information for expatriate employees. The Commission is currently undertaking an evaluation of the
Directive.

19

Directive 2000/43/EC.
Directive 2006/54/EC (recast) on the implementation of the principle of equal opportunities and equal
treatment of men and women in matters of employment and occupation; Directive 2004/113/EC implementing
the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services;
Directive 97/7/EC on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in
matters of social security.
21
Directive 2000/78.
22
Directive 2000/43.
23
The recast Directive 2006/54/EC.
24
Directive 92/85/EEC.
25
Directive 2010/41/EU.
26
Directive 2010/18/EU implementing the revised Framework Agreement on parental leave.
27
Directive 91/533/EEC.
20
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Awareness of rights is also ensured through the Directives adopted in view of a more effective
enforcement of existing EU rules in the fields of posting of workers28 or of free movement of
workers.29 They include obligations to ensure effective access to information on rights as established
in the EU law and transposed into national law, via the use or setting up of dedicated tools or specific
bodies through the availability of effective mechanisms for dispute resolution, or similar judicial or
administrative proceedings.

3.1.4.

Equal treatment regardless of type of contract

Three separate EU labour law Directives, concerning fixed-term work, part-time work and temporary
agency work are aiming to provide equal treatment and prevent abuse of ‘atypical’ contracts. 30 Where
a worker is employed under such an atypical contract, he or she should generally not be treated in a
less favorable manner than comparable permanent and/or fulltime staff concerning employment
conditions unless there are objective reasons for different treatment. Under the Temporary Agency
Work Directive for instance, from the first day of their assignment, temporary agency workers have to
have the basic working and employment conditions that would apply if they were recruited directly by
the user firm to occupy the same job. These conditions cover pay, as well as the duration of working
time, overtime, breaks, rest periods, night work, holidays and public holidays. To allow flexibility for
workers and employers, they allow deviations from this principle in specific circumstances. The
Fixed-Term Work Directive also includes an 'anti-abuse' clause to impede unjustified successions of
such contracts. An additional directive extends the EU rules on occupational health and safety to
temporary workers, generally more exposed to the risk of accidents at work and occupational
diseases.31

3.1.5.

Limitation of working time

The Working Time Directive32 provides a limit to weekly working time, which must not exceed 48
hours on average, including overtime. There can be an individual opt-out of this maximum on the
basis of a written agreement between the worker and the employer, if the Member State has allowed
the use of this derogation. This opt-out does not apply to the minimum rest provisions of the Directive,
which prescribe a minimum daily rest period of 11 consecutive hours, a rest break during working
hours if the worker is on duty for longer than 6 hours, and a minimum weekly rest period of 24
uninterrupted hours for each 7-day period. The Directive also lays down the right to minimum paid
annual leave of 4 weeks. The Working Time Directive allows flexibility to accommodate differences
between national rules or the requirements of specific activities. There is substantial scope for flexible
working arrangements through collective bargaining (e.g. yearly accounting of working time) and
derogations are also available to address circumstances where continuity of service is crucial (e.g.
hospitals). In addition to the Working Time Directive, specific directives apply to a number of
transport sectors.33
28

Directive 2014/67/EU.
Directive 2014/54/EU.
30
Fixed-Term Work Directive 1999/70/EC; Part-time Work Directive 97/81/EC; Temporary Agency Work
Directive 2008/104/EC.
31
Directive 91/383/EEC.
32
Directive 2003/88/EC.
33
Minimum standards for working time in the civil aviation sector are laid down in Directive 2000/79/EC.
Directive 2005/47/EC implements the Social Partners agreement on certain aspects of the working conditions
of mobile workers engaged in interoperable cross-border services in the railway sector. Directive 2002/15/EC
in turn sets the framework for the organisation of working time for mobile workers in road transport activities
and self-employed drivers. Regulation (EC) No 561/2006 provides for minimum requirements on the daily and
weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods for drivers engaged in the carriage of
goods and passengers by road. These provisions reinforce the existing rules on the organisation of the working
29
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3.1.6.

Protection of health and safety

EU rules in the social policy area guarantee workers’ right to occupational health and safety (OSH). A
Framework Directive and 23 individual directives provide rules on the prevention of occupational
risks, the protection of safety and health, the elimination of risk and accident factors. 34 The Framework
Directive establishes general principles for managing safety and health, such as responsibility of the
employer, rights/duties of workers, using risk assessments to continuously improve company
processes, and workplace health and safety representation. All individual directives follow these
common principles, tailoring the principles of the Framework Directive to specific tasks, specific
hazards at work, specific workplaces and sectors, and specific groups of workers. The individual
directives define how to assess these risks and, in some instances, set limit exposure values for certain
substances or agents.

3.1.7.

Posted workers

To ensure fair and just working conditions also in the context of the temporary provision of services
across borders, the Posting of Workers Directive35 provides that a host State is required to apply to
workers posted to its territory certain basic standards of its own labour law system (e.g. minimum
wage, working time, holidays) as laid down in national legislation or universally applicable collective
agreement. The Enforcement Directive allows host States more effective methods of enforcing labour
standards in these situations.36

3.1.8.

Third country nationals

Legal migration of third-country nationals to the EU is partly regulated by EU Directives which set out
the conditions of entry and residence and also minimum of rights that third-country nationals should
enjoy, in particular equal treatment with nationals. The Long-term Residence Directive created a
single status for non-EU long-term residents. A Directive on family reunification establishes the rules
and conditions under which non-EU nationals who are residing lawfully on EU territory may exercise
the right to family reunification. The EU also harmonised national legislation concerning the entry of
students and non-remunerated trainees and researchers.To attract talent and high skills workers, the
European Union adopted the EU Blue Card Directive in 2009. A Directive on seasonal work sets
important labour standards for third country nationals engaging in seasonal work in the EU.37 The
Directive provides the principle of equal treatment between third country nationals and Union
nationals, particularly as regards the freedom of association and the right to strike, concerning terms of
employment, working conditions and social security benefits.
time and are strictly monitored by means of recording equipment. The working time of seafarers is regulated
by Directive 1999/63/EC.
34
Framework Directive 89/391/EEC and Directive 89/654/EEC on minimum safety and health requirements for
the workplace; 92/57/EEC on temporary or mobile construction sites; 92/91/EEC on the mineral-extracting
industries through drilling; 92/104/EEC on workers in surface and underground mineral extracting industries;
93/103/EC on fishing vessels; 92/29/EEC on improved medical treatment on board vessels; 89/656/EEC on
personal protective equipment; 90/269/EEC on the manual handling of loads; 90/270/EEC on work with
display screen equipment; 92/58EEC on safety and/or health signs at work; 2009/104/EC on work equipment;
92/85/EEC on pregnant workers; 2013/35/EU on electromagnetic fields; 1999/92/EC on explosive
atmospheres; 2002/44/EC on mechanical vibration; 2003/10/EC on noise; 2006/25/EC on artificial optical
radiation; 2000/54/EC on biological agents at work; 2010/32/EU on sharp injuries in the hospital and
healthcare sector; 98/24/EC on chemical agents; 2004/37/EC on carcinogens or mutagens; 2009/148/EC on
asbestos.
38
Directive 96/71/EC.
39
Directive 2014/67/EU.
37
Directive 2014/36.
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The Single Permit Directive establishes a single application procedure for a single permit to work in
the EU and a common set of rights for third country workers legally residing in a Member State. 38 A
common set of rights for intra-corporate transferees when working in the EU, facilitating their entry
and mobility between Member States is provided by Directive on the conditions of entry and residence
of third country nationals in the framework of intra-corporate transfers.39

3.1.9.

Protection in the event of termination of employment

Article 153 TFEU provides for the possibility for the EU to support Member States in ensuring the
protection of workers where their employment contract is terminated, notably through the adoption by
unanimity voting of directives laying down minimum standards. There is no secondary EU law to
implement this right. Similarly, there are no EU rules regarding the length of probation periods.
Three different directives are concerned with the potential termination of the employment contract in
the event of structural changes in companies. They embody the basic right to protection against
unjustified dismissal, but only in ‘collective’ circumstances. The Insolvency Directive ensures
payment of employees' outstanding claims in the event of the employer's insolvency.40 The Collective
Redundancies Directive regulates the situation of workers affected by decisions of employers to lay
off a group of employees.41 The Transfer of Undertakings Directive42 protects employees’ rights in the
event that an undertaking, business, or part of an undertaking or business is transferred from one
employer to another, stipulating inter alia that such a transfer does not in itself constitute valid
grounds for dismissal. The Directives on transfer of undertakings and collective redundancies provide
for information and consultation rights. The Maternity Leave Directive 43 prohibits women's dismissal
from work because of maternity for the period from the beginning of their pregnancy to the end of the
period of maternity leave, save exceptional circumstances, for which the employer needs to give
justification in writing. The Recast Directive44 furthermore sets out that workers taking paternity or
adoption leave should be protected against dismissal due to exercising those rights.
The Directive establishing a framework for equal treatment in employment 45 protects workers against
dismissal where there is discrimination on a prohibited ground, including victimisation. 46

3.1.10. Organisation, information and consultation of workers
The promotion of social dialogue is enshrined as a common objective of the EU and the Member
States in Art 151 TFEU. The rights of association, collective bargaining, to strike or to impose lockouts are excluded from the application of this article. The role of the social partners is recognised at
EU level, taking into account the diversity of national systems and their autonomy (Art 152 TFEU).
Eight social partner agreements have been implemented either by EU law or by the social partners.47

38

Directive 2011/98/EU.
Directive 2014/66/EU.
40
Directive 2008/94/EC.
41
Directive 98/59/EC.
42
Directive 2001/23/EC.
43
Directive 92/85/EEC.
44
Directive 2006/54/EC.
45
Directive 2000/78/EC.
46
Other EU anti-discrimination directives (such as Directive 2006/54/EC or Directive 2000/43/EC) also provide
specific protection against unfair dismissal.
47
Articles 153 and 154 TFEU. Examples of such cross-industry agreements are: Parental leave (revised) (2009),
Fixed-term contracts (1999); Part-time work (1997); Parental leave (1996). Autonomous Framework
agreements implemented by social partners: Inclusive labour markets (2010); Harassment and violence at work
(2007); Work-related stress (2004); Telework (2002).
39
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The General Information and Consultation Directive48 establishes a framework for informing and
consulting employees at enterprise level. Information and consultation are required on the
development of the activities, economic situation and employment, and particularly anticipatory
measures where there is a threat of restructuring, and likely changes in work organisation or in
contractual relations.
The European Works Council Directive49 provides for the creation of a Works Council (a body
representing the employees of a transnational company, to inform and consult them on the progress of
the business and any decisions significant for their working conditions) at the request of 100
employees of at least two undertakings or establishments in at least two Member States, or on the
initiative of the employer. The involvement of employees, including at board level, is also provided by
company law directives.50 Finally, the Cross-Border Mergers Directive51 provides for detailed rules of
employee participation in the event of mergers of limited liability companies.

3.1.11. The prohibition of child labour and protection of young people at work
The Young People at Work Directive52 requires Member States to take the necessary measures to
prohibit work by children, particularly that the minimum working age is not lower than the minimum
age at which compulsory full-time schooling ends, or 15 years in any event. Exceptions can be
adopted by Member States for occasional work or short-term work, involving domestic service in a
private household or work regarded as not being harmful, damaging or dangerous to young people in a
family undertaking, for cultural, artistic, sporting or advertising activities, subject to prior
authorisation by the competent authority in each specific case, for children of at least 14 years of age
working under a combined work/training scheme, and for children of at least 14 years of age
performing light work. The Directive provides specific limits to maximum weekly working time, night
work and minimum rest periods for children and adolescents when they engage in employment. 53

3.2.

Social protection

The EU acquis in the area of social protection is rather limited. Though the EU may adopt legislation
in the area of 'security and social protection of workers' (Article 153(1)(c)), it does not have the
competence to adopt legislation for 'the combatting of social exclusion' (Article 153(j)) or for 'the
modernisation of social protection systems' (Article 153 (k)).

48

Directive 2002/14/EC.
Directive 2009/38/EC.
50
Firstly, Directive 2001/86/EC supplementing the Statute for a European company with regard to the
involvement of employees provides that the establishment of a European company will not mean the
disappearance or watering down of existing employee involvement arrangements, calling for agreement
between the employer and the representatives of employees and providing subsidiary rules applicable in the
absence of agreement. Secondly, Directive 2003/72/EC on the information, consultation and participation
rights of employees in a European Cooperative Society provides that information, consultation and in some
cases, participation procedures at transnational level are to be used whenever a European Cooperative is
created.
51
Directive 2005/56/EC.
52
Directive 94/33/EC.
53
See also Commission Recommendation of 31 January 1967 to the Member States on the protection of young
workers and the Commission Recommendation of 15 September 2000 on the ratification of International
Labour Organisation (ILO) Convention No 182 of 17 June 1999 concerning the prohibition and immediate
action for the elimination of the worst forms of child labour.
49
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3.2.1.

Social security coordination

The rules on social security coordination apply to national legislation on sickness, maternity and
equivalent paternity benefits, old-age pensions, pre-retirement and invalidity benefits, survivors’
benefits and death grants, unemployment benefits, family benefits, benefits in respect of accidents at
work and occupational diseases.54 The Directive on patients' rights in cross-border healthcare clarifies
citizens' rights to receive healthcare services in another EU Member State; guarantees the safety,
quality and efficiency of care that they will receive there; and promotes cooperation between Member
States on healthcare matters.55

3.2.2.

Equal treatment in social security and social integration

The equal treatment for women and men in matters of social security is ensured by the Directive on
the protection against discrimination in the scope, contributions and benefits of social security
schemes.56 The Gender Recast Directive moreover ensures respect for the principle of equal treatment
for men and women in occupational social security schemes. The Racial Equality Directive gives
protection against discrimination based on race or ethnic origin in social protection (including social
security and healthcare) as well as access to goods and services, including housing.57
Finally, some legislation exists in order to promote access to necessary goods and services for
ensuring adequate livelihoods. The Directive on Payment Accounts seeks to improve access to low
income individuals for basic bank accounts.58 The European Commission's recent proposal for a
European Accessibility Act,59 currently under discussion between co-legislators, also seeks to ensure
that people with disabilities can access products, transportation, information and communications
technologies, and other facilities/services that are necessary for their full inclusion in society.

4.

Soft law

In addition to the legally binding instruments, the EU has adopted ‘soft law’ measures. As they are
‘soft law’, they do not confer social rights in the strict sense. Nevertheless, they provide a policy
framework for such rights.

4.1.

Policy coordination

The EU has competences to coordinate the employment policies of the Member States.
This coordination was formalised in the context of the Europe 2020 strategy and is implemented
annually through the European Semester.To meet the Europe 2020 objectives, five headline targets
have been agreed for the whole EU to achieve by the end of 2020. These include achieving an overall
employment rate of 75% for 20-64 year-old women and men as well as reducing by at least 20 million
the number of people in or at risk of poverty and social exclusion.

54

See most notably Regulation (EC) 883/2004 on the coordination of social security systems, which was
adopted on the basis of Article 42 EC (now Article 48 TFEU) and Article 308 EC (now Article 352 TFEU)
and its implementing Regulation (EC) 987/2009.
55
Directive 2011/24/EU.
56
Directive 79/7/EC.
57
Directive 2000/43/EC.
58
Directive 2014/92/EU on the comparability of fees related to payment accounts, payment account switching
and access to payment accounts with basic features.
59
Proposal for a Directive on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the
Member States as regards the accessibility requirements for products and services (COM(2015) 615 final).
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On education, a twofold headline target is set on reducing the rates of early school leaving below 10%
and ensuring at least 40% of tertiary graduates. To measure progress, each EU headline target is
declined into national targets.
The Employment Guidelines include common priorities and targets for employment and social
policies. The current guidelines reflect the new approach to economic policy-making built on
investment, structural reform and fiscal responsibility.60 They aim to boost demand for labour,
covering job creation, labour taxation and wage-setting and to enhance labour and skills supply, by
reinforcing education and training systems, and by tackling youth and long-term unemployment. To
improve the functioning of labour markets, they call for reducing labour market segmentation and the
development of active measures and mobility. They also aim to increase fairness, combating poverty
and promoting equal opportunities.
The European Semester includes a stronger emphasis on employment and social performance, under
more focused Country-Specific Recommendations.61 In recent years, the European Semester has been
taking better account of employment and social objectives by upgrading the employment indicators in
the Macroeconomic Imbalances Procedure and by seeking to strengthen the involvement of social
partners at both EU and national level in the process.
The European Semester also aims to better integrate national and euro area dimensions.
A recommendation for the economic policy of the euro area was issued for the first time in 2015
together with the Annual Growth Survey 2016 in order to better coordinate Member States' reforms,
individually and collectively, to address imbalances and promote upwards convergence.62
In the area of social policies, the Open Method of Coordination (OMC) supports the definition,
implementation and evaluation of social policies based on common objectives and indicators. The
method supplements the legislative and financial instruments of social policy. It applies to the
eradication of poverty and social exclusion; to adequate and sustainable pension systems; and to the
provision of accessible, high-quality and sustainable health care and long-term care.63
The Education and Training 2020 strategic framework for European cooperation in education and
training covers the following four objectives: making lifelong learning and mobility a reality;
improving the quality and efficiency of education and training; promoting equity, social cohesion and
active citizenship; enhancing creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of
education and training.64 Cooperation between Member States is supported through a set of
benchmarks and through mutual learning processes.

60

Council Decision (EU) 2015/1848 of 5 October 2015 on guidelines for the employment policies of the
Member States for 2015.
61
Communication on steps towards completing Economic and Monetary Union COM (2015) 600 final.
62
Recommendation for a Council Recommendation on the economic policy of the euro area, COM(2015) 692
final.
63
A renewed commitment to social Europe: Reinforcing the Open Method of Coordination for Social Protection
and Social Inclusion COM(2008) 418 final.
64
2015 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the strategic framework for
European cooperation in education and training (ET 2020) New priorities for European cooperation in
education and training.
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4.2.

EU funding

Article 174 TFEU provides inter alia that, in order to strengthen its economic, social and territorial
cohesion, the Union is to aim at reducing disparities between the levels of development of the various
regions. On that basis, European Structural and Investment Funds (ESIF) are the main source of
investment at EU level to help Member States to restore and increase growth and ensure a job rich
recovery while ensuring sustainable development, in line with the Europe 2020 objectives. 65 In this
context, the European Social Fund (ESF) helps people get the right skills for the right job, by
improving the quality of and access to education and training from early childhood to later life. The
European Regional Development Fund (ERDF) provides support to both infrastructure and direct
creation of job-rich activities, by supporting housing, childcare infrastructure, healthcare facilities,
education and training infrastructure, employment creation and entrepreneurship measures and urban
regeneration. The European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) supports training and
advice for farmers and other rural SMEs wishing to grow their businesses. The European Maritime
and Fisheries Fund (EMFF) promotes social cohesion and job creation in fisheries-dependent
communities, through diversification into other maritime sectors and training in fishing communities,
including fishers, fish farmers and their relatives.

4.3.

Recommendations

EU soft law on social matters may also take the form of policy coordination, exchanges of good
practice, benchmarking, frameworks of action and codes of conduct, aimed at shaping consensus and
creating incentives for national or company-level action.
In accordance with Article 288 TFEU, recommendations do not have binding force. In addition,
Council recommendations in the field of social policy are also limited in scope by Article 153 TFEU.
Nevertheless, they can be important tools for agenda setting, can be used by the CJEU in its
interpretation of EU law,66 and can be used in the context of cooperative mechanisms.

4.3.1.

Work environment and access to work

Under the Youth Guarantee, Member States should ensure that, within four months of leaving school
or losing a job, young people under 25 can either find a good-quality job suited to their education,
skills and experience; or acquire the education, skills and experience required to find a job in the
future through an apprenticeship, traineeship or continued education.67 The Youth Guarantee requires
early intervention and activation, as well as reforms of training, job-search and education systems to
improve the transition from school to work and the employability of young people.
The Quality Framework for Traineeships proposes guidelines enabling trainees to acquire high-quality
work experience based on a written traineeship agreement, with learning and training objectives, under
safe and fair conditions, thus increasing their chances of finding a good quality job.68

65

See the Common Provisions Regulation (EU) No 1303/2013; European Regional Development Fund
Regulation (EU) 1301/2013; European Social Fund Regulation (EU) No 1304/2013; Cohesion Fund
Regulation (EU) 1300/2013; Regulation on the European Agricultural Fund for Rural Development (EU)
1305/2013; Regulation on the European Maritime and Fisheries Fund (EU) 508/2014.
66
Case C-322/88, Grimaldi.
67
Council Recommendation of 22 April 2013 on establishing a Youth Guarantee.
68
Council recommendation of 10 March 2014 on a Quality Framework for Traineeships.
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The Council Recommendation on the integration of the long-term unemployed in the labour market
offers guidance on encouraging the registration of long-term unemployed, on enhancing and
simplifying support by an individual in-depth assessments and offering a job integration agreement
identifying a single point of contact to all registered long-term unemployed at the very latest at 18
months.69
The Council Recommendation on the promotion of employee ownership and participation promoted
the use of financial participation schemes, with the direct involvement of the social partners.70
In 2008, the Commission issued a recommendation on the active inclusion of people excluded from
the labour market. The recommendation covers policy guidance on providing adequate income support
together with help to get a job, on inclusive labour markets and on access to quality services helping
people participate actively in society, including getting back to work.71
The Commission has issued recommendations or opinions on topics such as the protection of young
workers (1967),72 an equitable wage (1993)73 and the ratification of ILO Conventions on home work
(1998),74 seafarers’ working hours (1999)75 and child labour (2000).76

4.3.2.

Social protection

The 1992 Council Recommendation on common criteria concerning sufficient resources and social
assistance in social protection systems77 sets out that persons residing in the EU should have access to
sufficient resources and assistance to live in a manner compatible with human dignity. The
Recommendation defines the common principles for implementing this principle in all the Member
States in order to progressively cover all instances of exclusion.
The 1992 Council Recommendation on the convergence of social protection objectives and policies78
recommends guaranteeing a level of resources in keeping with human dignity, access to all legal
residents to protection of human health and support for social integration and integration into the
labour market. It also calls for a wide coverage of a replacement or benefits and for strengthening
appropriate social protection for self-employed persons.
69

Council Recommendation of 15 February 2016 on the integration of the long-term unemployed in the labour
market.
70
Council Recommendation 92/443/EEC of 27 July 1992 concerning the promotion of employee participation in
profits and enterprise results, including equity participation.
71
Commission Recommendation 2008/867/EC of 3 October 2008 on the active inclusion of people excluded
from the labour market.
72
67/125/EEC: Commission Recommendation of 31 January 1967 to the Member States on the protection of
young workers.
73
Commission opinion on an equitable wage COM (93) 388 final.
74
98/370/EC: Commission Recommendation of 27 May 1998 on the ratification of ILO Convention No 177 on
home work of 20 June 1996.
75
1999/130/EC: Commission Recommendation of 18 November 1998 on ratification of International Labour
Organisation (ILO) Convention 180 concerning seafarers' hours of work and the manning of ships, and
ratification of the 1996 Protocol to the 1976 Merchant Shipping (minimum standards) Convention.
76
2000/581/EC: Commission Recommendation of 15 September 2000 on the ratification of International Labour
Organisation (ILO) Convention No 182 of 17 June 1999 concerning the prohibition and immediate action for
the elimination of the worst forms of child labour.
77
92/441/EEC Council Recommendation of 24 June 1992 on common criteria concerning sufficient resources
and social assistance in social protection systems.
78
92/442/EEC: Council Recommendation of 27 July 1992 on the convergence of social protection objectives and
policies.
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Work-life balance measures were promoted through the 1992 Council Recommendation on child care
focusing on childcare for parents who are working or who are following education/training; special
leave for parents and improving the environment, structure and organization of work for working
parents with children.79 The 2013 Commission Recommendation on investing in children also
provided a set of recommendations to improve child outcomes and reduce the intergenerational
transmission of disadvantage, including by stepping up affordable, quality early childhood education
and care services.80 The Council Recommendation on effective Roma integration measures promotes
effective policy measures in the areas of access to education, employment, healthcare and housing.81

4.3.3.

Education and training

The Recommendation on key competences for lifelong learning aims to equip young people with key
competences for further learning and working throughout their lives. 82 In 2011 Member States were
asked to implement comprehensive policies to tackle early school leaving, encompassing prevention,
intervention and compensation measures.83
The European Qualifications Framework relates national qualifications systems through common
European reference levels for knowledge, skills and competences.84The European Quality Assurance
Reference Framework for Vocational Education and Training provides common European references
to develop, improve, guide and assess the quality of vocational education and training. 85 The European
Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) allows validation and recognition of
work-related skills and knowledge acquired in different systems and countries.86 The proposal for a
Council Recommendation on the validation of non-formal and informal learning aims to establish
arrangements for the identification, documentation, assessment and certification of learning
outcomes.87

4.1.4. Health
The Council Recommendation on smoke free environment88 recommends Member States to provide
effective protection from exposure to tobacco smoke in indoor workplaces, indoor public places,
public transport and other public places.
The Council Recommendation on prevention of injury and the promotion of safety 89 promotes better
use of existing data and the development, where appropriate, of representative injury surveillance and
reporting instruments to obtain comparable information, monitor the evolution of injury risks and the
effects of prevention measures over time.
79

92/241/EEC: Council Recommendation of 31 March 1992 on child care.
Commission Recommendation Investing in children: breaking the cycle of disadvantage, C(2013) 778.
81
Council recommendation of 9 December 2013 on effective Roma integration measures in the Member States.
82
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences
for lifelong learning (2006/962/EC).
83
Council Recommendation on policies to reduce early school leaving (2011/C191/01).
84
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the
European Qualifications Framework for lifelong-learning.
85
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a
European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training.
86
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a
European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).
87
COM/2012/0485 final.
88
Council Recommendation on smoke free environment, 2009/C 296/02.
89
Council recommendation on prevention of injury and the promotion of safety, 2007/C 164/01.
80
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5.

Social rights and principles as laid down in international law

The EU Charter, the European Social Charter and the European Code of Social Security of the Council
of Europe, as well as those defined by the International Labour Organisation (ILO), can be a source of
inspiration for both the EU legislator and the CJEU.
The EU is not party to most of the international conventions that requires membership of the
organisations where they are enacted. However there are exceptions and new developments. The UN
Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD) was ratified by the EU in December
2010. The CRPD is an integral part of EU law and takes precedence over secondary EU legislation.
A number of ILO conventions are ratified by all 28 EU Member States (core labour standards, labour
inspection) or by the large majority of them (social security conventions, human resources
development). All EU Member States have ratified the eight fundamental ILO conventions and most
of the priority conventions covering labour market governance (employment policy, tripartite
consultations, labour inspection). These instruments cover all possible enterprises, institutions and
activities (formal and informal economy) with very limited exceptions and cover all workers without
distinction. For other conventions on for example skills, working conditions, employment protection
legislation, minimum wages fixing, social security and OSH, the ratifications vary according to
subject.
The second important international source of social rights and principles is the Council of Europe,
with in particular its EU Charter of 1961 and the Revised Social Charter of 1996. All Member States
have ratified either the 1961 or the 1996 Social Charters.90 The importance of the Social Charters is
acknowledged in the EU legal order in Article 151 TFEU, which provides that the EU and Member
States should have as their objectives the promotion of employment, improved living and working
conditions, so as to make possible their harmonisation, proper social protection, dialogue between
management and labour, the development of human resources with a view to lasting high employment
and the combating of exclusion, “having in mind fundamental social rights such as those set out in the
European Social Charter signed at Turin on 18 October 1961”. It reflects the common views and
traditions of the Member States and can be considered a declaration of the fundamental principles held
dear by the EU and its Member States.91
The ratification by EU Member States of ILO conventions, classified as up to date by ILO, and the
acceptance of the different articles of the (Revised) European Social Charter, in particular on working
conditions, income and employment relationships, is uneven. Many EU Member States have used the
possibility to opt out to some of the provisions such as on minimum wages, working time or social
inclusion and protection.
EU law is enforceable and more detailed than international standards, and can be made effective
through a strong legal framework ensuring fair remedies for both citizens and businesses. 92
International standards remain an important reference, as they can express common views on
minimum labour and social protection.

90

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp.
See Opinion of Advocate General Trstenjak in Case C‑282/10, Maribel Dominguez, paragraph 104.
92
ILO standards and the European Social Charter cover a wider range of aspects, including minimum wages, the
right to skills and human resources development, protection against individual dismissals, minimum standards
for social security and unemployment benefits, as well as governance aspects such as labour inspection,
collective bargaining and tripartite consultations.
91
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1. Introduction
This Staff Working Document presents a selection of key economic, employment and social trends of
relevance to the discussion on the establishment of a European Pillar of Social Rights. 1 The Pillar is
targeted at the euro area, but other Member States would be allowed to join in if they wanted to.
The discussion on the Pillar is an opportunity to review trends in the world of work and in society,
to take stock of the impact of the worst economic and social crisis in decades, and also to look ahead
and consider long-term trends that are very much relevant beyond the crisis. Such stocktaking should
take account of the wide diversity of situations and challenges across European countries,
of the particular needs of the euro area and also of the commonalities of European approaches from a
global perspective.
An important aspect of the consultation being launched today is to make sure that the principles to be
eventually outlined in the Pillar should be applicable not only for today's but also for tomorrow's
realities. This is why, in addition to the analysis presented here, a dedicated work stream for the
consultation is foreseen to discuss the future of work and welfare systems.2
This Staff Working Document highlights four trends in particular.
First, the crisis has had far-reaching social consequences, which may hamper opportunities for future
growth and economic performance across Europe. The recovery is slowly firming up in both the EU
and the euro area, but productivity growth remains low, affecting competitiveness and living standards
in many countries. Unemployment is decreasing steadily, but long-term unemployment as well as
the share of of young people not in education, employment or training (NEET) remain high.
Moreover, even though Europe has one of the most comprehensive welfare systems, around a quarter
of the population in the EU – 122 million people – are at risk of poverty or social exclusion,
with children being among the most vulnerable.3
The crisis has aggravated well-known challenges in a number of Member States. These include the
segmentation of labour markets between categories of workers, as well as between jobseekers and
those in work, and the persistence of job vacancies in certain sectors and regions in spite of high
unemployment, as a result of large skills mismatches.
Second, the current pace and extent of change in the world of work are further transforming
employment conditions. Global production patterns and the organisation of work across borders were
already affecting the European economy and its labour markets long before the financial crisis.
New ways of working, together with technological change and the digitisation of the economy, offer
new opportunities, increase possibilities for self-employment and new types of activities, and
make career patterns more diverse,4 yet also create new risks of "grey zones" in terms of labour rights
and access to welfare.

1

COM(2016) 127 of 8 March 2016 launching a consultation on a European Pillar of Social Rights.
See webpage of the consultation at: http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetaryunion/european-pillar-social-rights
3
Eurostat (2015), “The risk of poverty or social exclusion affected 1 in 4 persons in the EU in 2014”; European
Commission (2015), Draft Joint Employment Report from the Commission and the Council, accompanying
the Communication from the Commission on the Annual Growth Survey 2016.
4
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2015), Reimagining Work, Green Paper Work 4.0.
2
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These trends are being magnified by what is now referred to as the Fourth Industrial Revolution, 5
a paradigm shift in how economic value is created, and working lives are structured. The opportunities
perceived in terms of job creation go hand in hand with revived concerns about the substitution effect
and 'hollowing out' of a growing number of occupations caused by automation. Skills and access
to life-long learning matter more than ever in light of the changing work realities.
Third, demographic trends suggest that Europe's capacity to grow will increasingly rely on its ability
to boost productivity, which means moving towards high-end sectors, and on making the most of
Europe's human capital, by mobilising Europe's workforce. This includes women, whose employment
rate is catching up but remains below that of men in most countries, and also Europe's youth and older
workers.6 This also involves addressing obstacles to the participation of people underrepresented in the
labour market, such as third country nationals.
Demographic trends also put pressures on the financial sustainability of welfare systems and question
their ability to adjust to new family structures and societal trends, such as the tendency of people to
live more individual lives. Over the years, welfare systems have extended their role towards providing
services, incentivising labour market participation and generally investing in people's employability.
Social services have also been geared towards child development and the needs of dual-earner families
and have facilitated the labour force participation of women. Yet, the capacity of social protection
systems to provide adequate financial assistance and prevent poverty while supporting the labour
market integration of beneficiaries remains a challenge in several countries.
Fourth, divergence in employment and social performances may weigh heavily on the performance of
the euro area. During the crisis, the adjustment capacity of several Member States of the euro area
showed severe limitations. This has increased employment and social disparities, and tested
the resilience and stability of the euro area as a whole. In recent years, euro area Member States have
agreed on stricter coordination of economic and fiscal policies, but such deeper integration within the
Economic and Monetary Union also necessarily includes a social dimension.
As highlighted in the Five Presidents' Report on Completing Europe's Economic and Monetary
Union,7 in a single currency area, there is a need to build up the shock absorption capacity and labour
market adjustment mechanisms of Member States. Enhancing convergence towards robust labour
market institutions and social infrastructure can facilitate resilience, social cohesion and macroeconomic adjustment within the euro area and beyond.
Looking ahead, the challenges are significant. Peoples' working lives are expected to be longer and
less linear: they will likely be marked by numerous transitions in jobs and professions, as well as by
changing needs, with life-cycle and work-cycle pressures requiring career interruptions or breaks for
caring responsibilities, or for seeking access to re-skilling opportunities. The notion of work is
becoming increasingly fluid and blurred, with ongoing, rapid technology-driven transformations
presenting both challenges and opportunities. The capacity of welfare systems to ensure equity and
enable upwards mobility is being tested, and a lot of efforts is still required to invest in Europe's skills
and human capital.
Although the benefits of policy interventions in all these fields may take time to materialise, the costs
associated with a lack of concerted action will no doubt be felt even more acutely.

World Economic Forum (2016), “The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond”.
European Commission (2015), “2015 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 28
EU Member States (2013–2060)”, Directorate- General Economic and Financial Affairs.
7
"Completing Europe's Economic and Monetary Union", Report by Jean-Claude Juncker, in cooperation with
Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi and Martin Schulz, June 2015.
5
6

4

2. Welfare in Europe: an overview

European welfare States fulfil the key objectives of protecting against life's risks, poverty
alleviation, intra- and inter-generational redistribution, as well as macroeconomic
stabilisation. There is a very wide diversity of welfare and labour market institutions across
Europe, including in the organisation of social dialogue, which remains a building block of
the European social model and of a well-functioning social market economy. In recent years,
social protection systems played their role in cushioning the impact of the economic and
financial crisis, but their efficiency and financial sustainability have been put to a test.
2.1. Diverse welfare models and levels of social expenditure
European welfare states developed primarily in the second half of the 20th century during a period of
solid economic growth, to reconcile the often competing dynamics of solidarity and competitiveness,
labour and capital, equity and efficiency. Their key objectives have been pursued mainly through
regulation, fiscal redistribution, the provision of public goods and collective insurance against
individual and socio-economic risks.8
Instruments have been developed to insure against life-course and labour market risks; to reduce
poverty and income inequality; to encourage children and family protection; to promote labour force
participation; and to improve population health and skills.9 The weight attributed to the different
functions varies substantially across countries, as do their coverage and generosity 10 and their
performance in terms of efficiency and equity.11
The differences between Europe’s social and welfare models have led to a number of categorisations, 12
taking into account the level of income support for those outside the labour market, the effects of
welfare policies on social mobility, and the differences in welfare providers (i.e. public or private).
Beyond such classifications, models have tended to converge in this century to reflect evolving
societal needs. However, for illustrative purposes, it is possible to categorise national welfare systems
across clusters, mostly following Europe’s geographical regions:13

Lindert, P.H. (2004), “Growing Public: Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century”,
Cambridge University Press; Begg, I., Draxler, J. and Mortensen, J. (2008), “Is Social Europe Fit for
Globalisation? A study of the social impact of globalization in the European Union”. Brussels: European
Commission, Centre for European Policy Studies.
9
Boeri, T. (2002) “Let Social Policy Models Compete and Europe Will Win”, paper presented at a Conference
hosted by the Kennedy School of Government, Harvard University, 11-12 April.
10
Sapir A. (2005), “Globalisation and the Reform of European Social Models”, Bruegel Policy Contribution;
Begg I. et al. (2008), op.cit.; Ferrera M. (1996) “The Southern Model of Welfare in Social Europe” in Journal of
European Social Policy, 6:1, 1996, pp.17-37; Esping-Andersen G.(1990), “The Three Worlds of Welfare
Capitalism”, New Jersey: Princeton University Press.
11
European Commission, (2016), “Employment and Social Developments in Europe” (ESDE) 2015.
12
European Commission (2016), “Employment and Social Developments in Europe” (ESDE) 2015, op.cit.,
(Chap2-3_Table-1); Ebbinghaus, B. (2012), “Comparing Welfare State Regimes: Are Typologies an Ideal or
Realistic Strategy?”, ESPAnet Conference, Edinburgh, UK, September 6‐8, 2012; Sapir A. (2005),
“Globalisation and the Reform of European Social Models”, Bruegel Policy Contribution; Begg I. et al. (2008),
op.cit.; Ferrera M. (1996) “The Southern Model of Welfare in Social Europe” in Journal of European Social
Policy, 6:1, pp.17-37; Esping-Andersen G. (1990), “The Three Worlds of Welfare Capitalism”, New Jersey:
Princeton University Press.
13
It should still be acknowledged that a great degree of variation in terms of inputs and outcomes of welfare
policies can be found within these regimes.
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The "Nordic" cluster features the highest levels of social protection expenditures, universal
welfare provision and trade union density. Intervention in labour markets is characterised by
a mix of active labour market policies to promote integration in gainful employment. Social
partners play a leading role in wage setting and working conditions. Social insurances include
a combination of general provisions, income-related benefits and in-kind benefits.
The "Continental Western European" cluster relies extensively on insurance-based
unemployment benefits and old-age pensions, traditionally aimed at managing income
fluctuation across the life cycle. In spite of declining membership, trade unions remain strong
as regulations extend the coverage of collective bargaining to non-unionised workers.
The "Anglo-Saxon" cluster features relatively large social assistance of the last resort,
with limited transfers oriented at people of working age. Activation measures are important as
are schemes conditioning access to benefits to regular employment. This model is
characterised by relatively weak trade unions and decentralised wage bargaining.
The "Mediterranean" cluster is highly state-centred. Social spending may tend to be biased
towards old-age pensions and often allows for a high segmentation of entitlements and status.
The cluster is characterised by a relatively homogeneous wage structure obtained through
collective bargaining.
The "Baltic, Central and South Eastern European" cluster is characterised by more limited
welfare provisions14 based on state-centred welfare spending, but also on family for providing
support, with relatively fragmented bargaining systems.

Over the past decades, the role of welfare states has been extended by more actively providing
services, incentivising labour market participation and generally investing in people's employability.
Family-friendly social services geared towards the needs of dual-earner families have facilitated
labour force participation of women and child development. Childcare and long-term care for elderly
citizens have grown in importance, as has the need for good quality preventive and curative healthcare.
Early retirement policies have been phased out and replaced by initiatives aimed at promoting longer
and healthier working lives. Emphasis has also been increasingly put on the inclusion of residents with
a migrant background, which is even more necessary in the light of recent flows of migrants and
refugees.
As a result of these differences, levels of social expenditure vary significantly across Europe.
Countries such as Denmark, France, Finland and Greece spend more than 30% of GDP (not including
education) on social expenditure whereas Estonia, Latvia, Lithuania and Romania spend less than 15%
(Figure 1).15

According to the World Bank (2015), “EU Regular Economic Report, Fall 2015”, a distinction should be
made between (a) Cyprus, Croatia and Hungary being on a path to a fully balanced welfare state, (b) Latvia,
Lithuania, Malta and Slovakia having implemented small balanced welfare states; and (c) Bulgaria, the Czech
Republic and Estonia still having rather limited welfare States.
15
European Commission (2015), “Social protection systems in the EU: financing arrangements and the
effectiveness and efficiency of resource allocation”.
14
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Figure 1: Spending on social protection, EU-28, % of GDP, 2013

Note: data for Greece and Poland, and the EA18 and EU 28 are from 2012
Source: Eurostat

Old age and survivors pensions enjoy the largest share (44%) of total social expenditure, followed by
public expenditure on health care and sickness benefits (28%) (Figure 2). Expenditures related to
unemployment displayed the largest variation over the last decade: they fell between 2005 and 2007,
and increased steeply as a result of the crisis between 2008 and 2009, to contract slightly afterwards,
including during the second dip of the recession (2012-13).
Figure 2: Structure of social protection expenditure, EU-28, % of total expenditure, 2012

Source: Eurostat, Expenditure: main results

2.2. A redistributive and cushioning role
The 2008 economic and financial crisis confirmed the role played by social expenditure –
unemployment benefits in particular – as an automatic stabiliser, contributing to the resilience of the
economy and society. In order to ensure effective macroeconomic stabilisation, effective social
spending and support to the active age population are essential.

7

Overall, while social spending had played a significant role in the first phase of the crisis, by
sustaining incomes of households affected by unemployment or wage reductions in most countries in
2008/2009, this contribution lessened from 2010 onwards. This is partly the result of an increasing
share of long-term unemployed having lost access to insurance-based benefits.
In particular, a number of Southern European countries and Baltic States, where the crisis hit hardest
and initial conditions were more fragile than in other parts of Europe, had to tighten eligibility
conditions for cash benefits, freeze indexation and limit in-kind benefits/social services.16
Beyond the level of spending, the distributional and stabilisation effects of social expenditure is
heavily influenced by its composition,17 notably the design of benefits and related indexation
mechanisms. 18
Figure 3: Overall social protection expenditure, real growth trends in the EU, 2001-2012

Source: European Commission (2016), Employment and Social Developments Report 2015

In some cases, the lack of integrated benefits and services reduces their effectiveness in addressing
poverty and supporting labour market integration. Access to essential services such as transport,
energy and financial services is also an issue in several EU countries, while the lack of adequate
housing and housing insecurity is a large concern across the EU.
The consequences of Europe's ageing societies, the need for more effective lifelong activation and
protection policies, and the growing pressures on the sustainability of public finances all call for better
performing welfare systems. In addition to their social protection function, efficient welfare systems
with appropriate levels and mixes of social expenditure contribute to economic growth in a two-fold
and mutually reinforcing manner.19

Hemerijck A. (2012) “When Changing Welfare States and the Eurocrisis meet”, Essays in Sociologica,
1/2012; Matsaganis M., and Leventi C. (2014), "The distributional impact of austerity and the recession in
Southern Europe" in South European Society and Politics 19 (3) 393-412.
17
Stiglitz, J.E., Sen, A., Fitoussi, J.-P. (2009), “Report by the Commission on the Measurement of Economic
Performance and Social Progress”.
18
Social Protection Committee and the European Commission Services (2015), “Joint Report on: Social
protection systems in the EU: financing arrangements and the effectiveness and efficiency of resource
allocation.” pp. 34-39; European Commission (2014); European Commission (2014), Employment and Social
Developments in Europe (ESDE) 2014.
19
Gill, I. S. and Raiser, M. (2012), “Main Report: Golden Growth: Restoring the Lustre of the European
Economic Model”, Washington D.C.: World Bank.
16

8

First, better integrated employment and social services and active labour market policies can ease
access to the labour market, provide adequate incentives to work, support skills and employability, and
provide support for professional transitions. In practice, the capacity of unemployment, minimum
income and disability benefits to provide adequate financial assistance and prevent poverty while
supporting the labour market integration of beneficiaries remains a challenge in several countries.
Second, investment in human capital and enabling services, such as childcare, lifelong learning and
retraining, allow more people to be part of the labour force and to develop their skills base throughout
their life, to move society up the value and innovation chain, and thereby contribute to economic
growth.20 This includes good quality primary and secondary education, apprenticeships for young
adults, smooth transitions from education to work, as well as training and lifelong learning
programmes for adults and older workers to update their skills. This, in turn, allows for better
employment opportunities, longer working lives and consequently better pension prospects.
Enabling services also include universal and good quality early childhood education that promotes
cognitive development and social integration, preventing the inter-generational transfer of poverty,
as well as robust safety nets that support life and work-related transitions.
An adequate balance between a social protection function and a social investment function of welfare
systems is essential to build resilient economies. Investment in education, health and childcare
facilities may have an important role in supporting higher levels of male and female labour market
participation over the life-cycle, higher productivity and earnings.21 Examples show that
well-functioning welfare states open to reforms and adjustments can create an environment for growth
and investment.22
2.3. The role of social partners
Social dialogue is a building block of the European social model and of a well-functioning social
market economy. It contributes to devising arrangements that better serve the employment and skills
needs of both employees and companies, and to building shared understanding and mutual trust,
which are essential for addressing social challenges and modernising economies.23

Organisation for Economic Cooperation and Development (2015), “In It Together: Why Less Inequality
Benefits Us All”, Paris: OECD Publishing; Hemerijck, A. (2014), "Social Investment in 'Stocks', 'Flows' and
“Buffers", in Politiche Sociali, 1 (1): 9-26; Hemerijck, A. and Vydra, S. (2016), "Navigating Social Investment
Policy Analysis".
21
See, for instance: Kenworthy L. (2008), “Jobs with equality”. Oxford: Oxford University Press; Kenworthy L.
(2011), “Progress for the poor”. Oxford: Oxford University Press; Pontusson, J. (2005), “Inequality and
Prosperity: Social Europe versus Liberal America”. Ithaca, NY: Cornell University Press; Esping-Andersen G.
(2009), “The Incomplete Revolution: Adapting to Women’s New Roles”. Cambridge: Polity Press; Bernard, P.,
and Boucher, G. (2007) “Institutional competitiveness, social investment, and welfare regimes.” In “Regulation
and Governance” 1: 213-229; Begg, I., Draxler, J. and Mortensen, J. (2008), “Is Social Europe Fit for
Globalisation? A study of the social impact of globalization in the European Union”. Brussels: European
Commission, Centre for European Policy Studies; Eichhorst, W., and Hemerijck, A. (2010), “Welfare and
employment: A European dilemma?” Pp. 201-236 in “United In diversity? Comparing Social Models in Europe
and America”, edited by J. Alber and N. Gilbert. Oxford: Oxford University Press.
22
Leoni, Th. (2015), “Welfare state adjustment to new social risks in the post-crisis scenario. A review with
focus on the social investment perspective”. Vienna: WIFO; Kenworthy, L.(2004), “Egalitarian Capitalism: Jobs,
Incomes and Growth in Affluent Countries”. New York: Russell Sage. Boeri, T. and Garibaldi, P. (2009),
“Beyond Eurosclerosis”, in Economic Policy, Jul 2009, 24 (59) 409-461; Bertola et al. (2001), “Welfare and
Employment in a United Europe”, Cambridge MA: MIT Press.
23
Business Europe (2014), “Future of Social Europe. Challenges and the Way Ahead”; Lapeyre, J. (2015),
“European Social Dialogue: 30 Years of Experience and Progress but what does the Future hold?” in Notre
Europe.
20
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Industrial relations cover a wide range of domains but typically include issues related to remuneration.
Collective bargaining varies significantly between Member States and can take place at national,
sectorial, regional or company level.24 Further differences are related to the degree of employee
coverage25 and whether social partners are involved in the administration of unemployment benefits,
social security or public healthcare (Figure 4).
Figure 4: Typology of welfare States and industrial relations
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3. Long-term trends, societal transformations and changing needs
Profound long-term changes are taking place in the world of work and society. In particular,
demographic ageing, as well as the need for adequate activation and protection policies along the life
cycle, call for a renewed attention to the effectiveness and efficiency of European welfare states.
At the same time, the labour market participation of women is progressing and family structures are
changing, while the workforce is getting more diverse. Moreover, levels of education are increasing,
but challenges remain, and inequalities remain persistent.

European Commission (2016), “Employment and Social Developments in Europe (ESDE)” 2015, Chapters
2-3 for an in-depth account.
25
Coverage: share of employees covered by collective (wage) bargaining agreements (excluding sectors or
occupations that do not have the right to bargain).
24
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3.1. An ageing continent
In the future, Europe’s population will be slightly larger but significantly older. The size of the age
group 65+ is expected to increase from 96 million (2015) to 148 million (2060) while the population
of working age (20-65) is projected to decrease from 306 million to 269 million.26 The share of those
aged 20-65 will become substantially smaller by 2060, declining from 60% to 51% of the population,
while the share of 65+ will become much larger, rising from 18% to 28%. The group over 80 years old
will be as numerous as children under 15 years of age (Figures 5 and 6).
This demographic shift is the result of a lower number of births, increasing life expectancy and the
larger birth cohorts of the 1960s (the so-called baby-boom generation) entering retirement age.
The so-called demographic "old-age dependency ratio" of people aged 65 or above relative to those
aged 15-64 is projected to increase from 27.8% (in 2013) to 50.1% in the EU as a whole by 2060.
Figure 5: Absolute change in population age
structure, EU28, actual (2000-2014), medium
scenario (2015 -2060) in millions

Figure 6: Age structure, EU28,
2013 – 2060

Source: Eurostat

Source: Eurostat, Europop 2013

This implies that the EU would move from having four working-age people for every person aged
over 65 years to about two working-age persons. This will pose substantial challenges to labour
markets, the financial sustainability of welfare systems, health and elderly care and pension systems.
This risk needs to be addressed now. Under alternative scenario assumptions, total labour supply could
almost stabilise between 2013 and 2023. Yet, it is expected to decline by 19 million people
(-8.2%) in the EU between 2023 and 2060 as larger cohorts retire and are replaced by smaller ones of
younger workers and labour migrants from third countries.27 Increases in the employment rate as well
as increases in productivity would compensate the reduction in working age population.
But for this to happen, it is essential to invest in people's skills and support their employability.
Older workers have been remaining in the workforce or entering the workplace in increasing numbers,
although the current employment rate of 52% among those aged 55-65 remains much lower than
the overall employment rate (Figure 8 below).28 Evidence suggests that it is also this age group that is
most at risk of having obsolete skills and least likely to receive training (Figure 7).

European Commission (2015), “The 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 28 EU
Member States” (2013 – 2060), Economic and Financial Affairs.
27
European Commission (2015), “The 2015 Ageing Report” op. cit.
28
European Commission (2016), “Employment and Social Developments in Europe (ESDE) 2015, op. cit.
26
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In recent decades, Member States have taken a variety of reforms to manage pension expenditure and
safeguard the financial sustainability and adequacy of pension systems.29 Considering the future
outlook, pension adequacy will depend, to a much higher degree than before, on the amount and
length of pension contributions resulting from the career average wage level and the length of the
working career. Low earnings, long career breaks and early retirement can therefore be identified as
key risk factors for pension adequacy in the future. Expenditure projections based on the legislation
adopted by end of 2014 assume higher effective retirement ages and employment rates for older
workers and show that, even under such assumptions, several Member States could still experience a
significant increase in their spending.
Due to high levels of long-term unemployment and atypical career paths, poverty among future
pensioners, particularly women, is at risk of increasing. In general, older people (aged 65 and more)
are not currently more at risk of poverty than other age groups. In most EU countries, older people
seem so far to have been better protected against the social impact of the recession and public finance
crisis than other age groups. The share of older people with incomes below the at-risk-of-poverty
threshold has actually declined from 2009 to 2012. However, for older people, the risk of severe
material deprivation has increased slightly over this period. Pension systems, and in particular public
pension schemes, have continued to ensure that oldest people in the majority of EU countries are
protected against the risk of poverty and deprivation. While pensions are the main income source of
older Europeans, living standards in old age also depend on other factors, such as private assets,
notably home ownership, access to other benefits and services, and employment opportunities.

Figure 7: Participation rate in training and education by age in EU, %, 2002-2014

Source: Eurostat
At the same time, European health systems are facing growing common challenges: intensifying
health and long-term care demands linked to demographic ageing and the resulting rise of chronic
diseases and multi-morbidity; shortages and uneven distribution of health professionals;
health inequalities and inequities in access to healthcare.
Ageing and medical innovation have increased health expenditure in the EU during most of the second
half of the 20th century, and estimates expect public spending on health and long-term care to rise by
2060.30 There is a pressing need for more efficiently managed healthcare31 to transform resources into
29

European Commission (2015), "The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in
old age in the EU”, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, and Social Protection
Committee.
30
European Commission (2015), “The 2015 Ageing Report” op. cit.
31
Medeiros J. and Schwierz, Ch. (2015), “Efficiency estimates of health care systems”, European Economy.
Economic Papers 549. June 2015
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health outcomes (i.e. longer and healthier life expectancy, amenable mortality rates, etc.).
Equally important is to ensure a balance between preventive and curative care, improving health
security, reducing inequalities in access to quality care, and addressing growing needs for long-term
care services and mitigating dependencies.
3.2. More female workers and changing family structures
Labour market participation of women has been steadily growing, which, together with growing
participation of older workers, has at least partially offset the decline in workforce in many countries.
Female workforce participation has consistently gone up, from 56.1% in 2005 to 59.6% in 2014.
Cross-country variation in the EU, however, is still considerable and women have on average an
employment rate of 11.5 percentage points lower than men. The employment gap is much bigger when
full-time equivalent is considered.
Figure 8: Employment rates of women and men (age group 15-64), and older adults (age group 55-65),
EU28, %, 2003-2014

Source: Eurostat

Data suggests that, although employment tends to increase with parental age, young mothers and
particularly single mothers are more likely to engage in part-time work. As a result, not only are they
more likely to face diminished employment opportunities over their life-time, they are also more likely
to rely on a lower income, with further implications for long-term inequality and human capital for
themselves and their offspring.32 Due to discontinued employment patterns and fewer hours worked,
the gender earnings gap during active years has reached 41% and leads to a very wide gender gap in
pensions. Older women are much more at risk of poverty and social exclusion than older men, and no
mitigating trends have been observed in recent years.
Moreover, while women are more likely than men to have a higher education degree, they remain
underrepresented in the science, technology, mathematics and engineering sectors (STEM) and overrepresented in fields of study that are linked to traditional gender roles. Women also represent the
biggest untapped source of entrepreneurial potential, as only 29 % of today's entrepreneurs are women.
The increase in female labour market participation, the fact that it remains well below that of men,
particularly for mothers, as well as the growing numbers of single-parent families over past decades,
has triggered a review of entitlements and work-life balance policies.33
European Commission, (2014), “Single parents and employment in Europe”.
European Commission (2016), “Employment and Social Developments in Europe 2015”; European
Commission (2013) “Evidence on demographic and social trends: Social policies' contribution to inclusion,
employment and the economy”.
32
33
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Yet, gender inequalities in the labour market continue to be exacerbated by a lack of adequate worklife balance arrangements - such as leaves, flexible working patterns and access to formal care
services34. Moreover, lack of paid leave arrangements for fathers relative to mothers, or insufficient
incentives to make use of them, can further reinforce gender differences between work and care.
3.3. A more diverse population and workforce
At the beginning of 2014, there were 34.1 million foreign citizens residing in the EU Member States.
Of these, 14.3 million citizens were nationals from another EU Member State and 19.8 million were
non-EU citizens. (Figure 9). 7% of the total population of the EU is thus from foreign origin,
of which 40% are citizens of another EU Member State.35
Figure 9: Breakdown of EU28 population

Source: Eurostat, LFS

The growing diversity of immigration flows on origin and type has challenged the capacity of host
countries to respond effectively to the different integration needs of the various migrant groups.
The EU's diverse workforce is characterised by limited integration in terms of educational attainment
and participation in the labour force. In 2014, on average, some 10% of Europe's labour force was
unemployed, while the rate was significantly higher among third-country nationals (17.0%).
Employment rates of third country nationals (56%) are indeed below EU average (69.2%).
Recent intakes of asylum seekers and refugees reinforce these existing integration challenges in
the short and medium term.
At EU level, the employment rate of people with disabilities is 47.9% compared to 71.5% of persons
without disabilities. While part of this difference is due to the fact that people with disabilities might
be unable to enter employment, part of it also has to do with the lack of adequate support measures to
enable people with disabilities to enter the labour market.

34
35

See for instance OECD (2012) “Closing the Gender Gap”
Eurostat (2015), “News release: Foreign citizens living in the EU Member States”.
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3.4. Rising levels of education
Skills and human capital are widely considered the backbone of economic prosperity and social
well-being in the 21st century. Over the years, Europe has achieved high levels of education.
Participation rates in early childhood education have been rising, while numbers of early leavers from
education and training have been decreasing over the past decades (Figures 10 and 11).
Figure 10: Participation in early childhood education,
(from 4 years to compulsory school age),
EU-28, 2002-2012

Source: Eurostat

Figure 11: Early leavers from education
and training EU-28, 2002-2015

Source: Eurostat

Nonetheless, significant challenges persist. Formal childcare has positive consequences for children,
in particular those from disadvantaged backgrounds, whereas lack of or limited formal childcare
options can have negative consequences for female career development. As most parents combine
various reconciliation instruments between family and work lives, childcare arrangements are related
to parents’ preferences and norms, the children age, and labour market opportunities for parents.
Despite steadily decreasing trends, there are still more than 4.4 million early school leavers across
Europe36, and about 60% of these are either inactive or unemployed. Underachievement in
mathematics, reading and science, in particular among pupils from disadvantaged backgrounds,
underlines persisting vulnerabilities in European societies. Early school leaving represents a loss of
potential that has effects on both social and economic scale such as reduced social cohesion and lower
financial incomes. In the long run, early school leaving has negative effects on social development and
economic growth, which is very much based on qualified labour force. The reduction of the rate of
early school leaving on European scale would supply the European economy with a substantial
number of young people with qualifications who have better employment prospects.

36

European Commission's 2015 Education and Training Monitor.
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The share of the population aged 30-34 that have completed tertiary or equivalent education stands at
37.9% (2015), but the transition from school to work remains difficult, as shown by the employability
rate of graduates, which is stagnant across the EU and still below its 2008 peak.37 Education
attainment rates vary considerably across Member States; yet most countries face similar challenges in
terms of broadening access to higher education. Specific challenges concern the inclusion of students
from disadvantaged socio-economic backgrounds or geographical locations, from ethnic groups and
people with a disability. Additional priorities include reducing drop-out rates and the time it takes to
complete a degree; and improving the quality of higher education and making it more relevant to
labour market transformations.
3.5. Persistent inequalities
The distribution of outcomes and opportunities is closely intertwined. Unequal opportunities affect
individual capacities to earn income; wealth inequalities affect individuals' educational and labour
market choices and performance.
The overall income distribution in the EU is generally more equal than in other major economies,
such as the USA or Japan. There is a broad trend toward rising inequality and declining labour income
share over recent decades in Europe, as well as in most other industrialised countries, but the
developments vary across countries, and inequalities increased to a lesser extent in Europe than in the
USA (figure 12).38 In many advanced economies, there is increasing concentration of income at the
very top of the distribution.39
Figure 12: Long term trends in income inequalities (mid-1980s to 2013 or latest available) (Gini Index)

Source : OECD (2015). Note: inequality of household disposable income. "Little change" in inequality refers to
changes of less than 1.5 percentage points. Data year for 2013 or latest year (2013 for FI, HU, NL and the
United States, 2009 for Japan, and 2012 for the other countries).

37

Europe 2020 target: Tertiary Education Attainment; Eurostat; 2015 Joint Report of the Council and the
Commission on the implementation of the strategic framework for European cooperation in education and
training (ET 2020) New priorities for European cooperation in education and training, (2015/C 417/04).
38
See OECD (2015).
39
OECD (2014); Sommeiller and Price (2015).
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Since 2000, in Europe, inequalities have generally increased less in countries with higher levels of
inequalities and more in countries with lower levels of inequalities. This trend was relatively smoothed
during the crisis: overall inequality in the EU has been nearly constant, though some of the countries
most affected by the crisis such as Cyprus, Italy and Spain have registered increases in inequalities
(Figure13).
Figure 13: Trends in income inequalities (2000-2007 and 2008-2013) (Gini Index)

Source: Eurostat

Available evidence points to a number of key causal factors that may potentially explain these trends.
These factors include: increasing technological change; changes in labour market institutions such as
declining bargaining power of workers; globalisation of financial and trade flows; polarisation on the
labour market; the changing nature of employment relationships; financial deepening; privatisation of
state-owned enterprises; changes in the size and structure of families.40 On the contrary, higher levels
of education have been contributing to curb the increase in income inequalities.41 Tax and benefit
systems also generally play a central role in reducing income inequalities.42 Minimum wages can also
help prevent growing in-work poverty and are an important factor in ensuring decent job quality, while
they should also preserve the incentives to seek work and not discourage hiring for those at the bottom
end of the wage distribution.
The labour income share has typically fallen alongside an increase in market income inequality.43
Intergenerational income mobility also appears to be lower in countries with higher income inequality.
In addition, inequality of opportunities such as unequal access to education, health care and finance
can be pervasive and exacerbate income inequality.
Over the last decades, access to education and educational attainment have improved for the vast
majority of the population, thereby improving opportunities for all (see section 3.4), but socioeconomic status remains one of the main determinants for the development of basic skills (figure 14).
In most EU Member States, foreign-born students are under-performing their native peers.
Early school leaving is double among young people born outside of the EU compared to native born.
Educational inequalities are also due to stereotypes.

See for instance OECD, IMF, World Bank and the ILO (2015), “Income inequality and labour income share in
G20 countries: Trends, Impacts and Causes”.
41
See OECD (2011, 2015)
42
Add reference to ESDE reports, DG EMPL webnote on inequalities.
43
See for instance OECD, IMF, World Bank and the ILO (2015), “Income inequality and labour income share in
G20 countries: Trends, Impacts and Causes”.
40
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Figure 14: Gap in achievement in mathematics by socio-economic status, PISA 2012

Source: OECD (PISA 2012)

Inequalities do not only worsen individual chances, they are also detrimental to growth.44
A main transmission mechanism between inequality and growth is human-capital investment,
as people in disadvantaged households have lower access to quality education. Analysis by the OECD
shows that widening income inequality can lead to larger gaps in educational outcomes and weaker
social mobility45.
At an early stage in life, unequal access to childcare, education and health46 are the main barriers to
equal opportunities. They are later reflected in terms of labour market participation and productivity
and are often reinforced by gaps in access to life long-learning.47
Early intervention has the potential to mitigate the impact of socio-economic background on the future
skills of children and their future academic and labour market outcomes. Children who attend
pre-primary education are more likely to be successful at school when they get to 15 and in the years
beyond.48 While in Europe pre-primary education programmes are expanding (with more than 80% of
the 4 years old are enrolled), significant differences remain as regards participation in early education
and care according to family incomes.49 Furthermore, catching up later in life can be impaired by gaps
in access to life-long learning. Participation in adult education and training is four times lower among
low qualified people compared to people with tertiary education.
In addition, sizeable gaps in health status exist within and between Member States (see Chart 15).
Throughout the EU, people with lower education, a lower socio economic status or lower income tend
to have shorter life expectancy and suffer from a higher incidence of most types of health problems.
Inequalities in health status are related and compounded by inequalities in access to health care,
by income level, as well as by regional disparities.

44

See for instance OECD (2015) and Dabla and al (2015).
OECD (2012) – PISA 2012 Results: Excellence through equity.
46
Which are to a large extent determined by family background such as parents' education and occupation, and
region of birth. See, for instance, Lentz and Laband (1989) and Gevreky, D. and Gevrek, E. (2008).
47
See, for instance, Eurofound (2007).
48
Idem.
49
See for instance Maquet and al (2015).
45
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Figure 15: Development of life expectancy at 65 by socio-economic status in France and the United
Kingdom

Source: European Commission (2016), ESDE 2015

Territorial disparities affect the capacity of individuals to access essential public goods, such as
education and health care, as well as business and employment opportunities. People living in larger
cities generally have a lower risk of poverty or social exclusion, but there are exceptions and
significant differences across countries. Regional disparities in GDP per head (in purchasing power
standards) have shrunk substantially between 2000 and 2009, but the crisis put a halt to this
convergence process. In addition, regional disparities in unemployment and employment rates have
increased significantly since 2008, while there is also wide regional variation in educational outcomes
across the EU (Figure 16). On the contrary, there are also parallel trends towards increase in tertiary
attainment and a decline in early school leaving in the vast majority of regions, thus narrowing
regional dispersion. Such trends should contribute to reducing inequalities in the longer term.
Figure 16: Regional dispersion of GDP per head, employment, and unemployment (2000-2014) and in
early school leaving and tertiary education (2007-2014)

Source: European Commission (2016)
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4.

The impact of the crisis: a halt to convergence

The economic and financial crisis has accentuated pre-existing imbalances, leading to very high
unemployment, especially long-term and youth unemployment, and increased poverty and inequality
in many parts of Europe. Despite some renewed convergence in employment and unemployment since
2013, large differences persist. Long-term unemployment and very long-term unemployment now
make up a very large share of the unemployed. The deterioration of unemployment has exacerbated
the conditions of Europeans at risk of poverty or social exclusion, which now count for almost
a quarter of EU citizens. Reduction in inequality has also stopped with the crisis.
4.1. Divergences in employment
A key feature of EU membership has been the long-term increase in wealth and welfare levels of its
poorer Member States. The economic and financial crisis, however, has generally decelerated such a
convergence process and even put some Member States on a divergent track. 50 The impact of the crisis
on employment in the euro area (EA) Southern and Eastern Member States, as well as on Ireland, has
been significant.51 The gap in employment rates between the Central and Northern euro area Member
States and the Southern and Eastern ones has doubled from 5 pp in 2007 to 11 pp in 2015.52
Figure 17: Employment rates, EU28 and groups of countries, 2000-2015, % of age group 15-64

Source: Eurostat.
Note: 2015 based on three first quarters.

50

For an overview of social convergence and divergence in the EU and EMU, see European Commission (2015)
“Employment and Social Developments in Europe (ESDE) 2014”.
51
To illustrate divergences, the following country groups within the euro are used: EA "Centre & North"
(Belgium, Germany, France, Luxembourg, Belgium, Netherlands, Austria, Finland) and EA "South & East"
(Ireland, Greece, Spain, Italy, Portugal, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta, Slovenia)
52
In recent years, short-time working arrangements (reducing monthly working hours instead of workers), partial
unemployment benefits, increased investment in childcare, withdrawal of early retirement schemes, an increased
participation in lifelong learning, and reduced strictness of employment protection have contributed to
recovering employment levels.
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Europe is currently faced with the challenge of high unemployment, particularly long-term
unemployment, while having still over 1.8 unfilled job vacancies.53 Indeed, unemployment in Europe
has been for a long time structurally higher than that of other developed economies, such as Japan and
the United States.
While the three decades preceding the crisis saw overall convergence in the EU, the crisis produced a
dramatic rise in unemployment. Unemployment in 2014 remained above pre-crisis levels in all EU
Member States except Germany, where it is much lower, and in Poland and Malta, where it is now
close to 2008 levels.
Since 2008, the heterogeneity of unemployment rates has increased significantly between EU Member
States. This is especially true in Southern and Eastern European Member States of the euro area and in
Ireland, where it more than doubled from 2008 to2014 (Figure 18). In contrast, in Northern and
Central Member States of the euro area, unemployment rates remained largely stable, leading to a
difference of more than 10 pp. in 2014 compared to the other group. This represents a substantial
increase compared to 2007, when the difference was 0.5 pp. Germany is the euro area Member State
with the lowest unemployment rate, currently at 5.0%, while rates in Greece stand at 26.5% (2015).
The difference between the weakest and strongest performer within the euro area increased threefold
during the crisis.
Figure 18: Total unemployment, annual average, %, 2000-2015

Source: Eurostat.
Note: 2015 based on three first quarters.

The strong rise in youth unemployment began in 2007, rising from 15.9% in 2007 to 22.2% in 2014.
In the euro area, it rose from 15.6% to 23.7% (Figure 19). Deteriorating conditions are not limited to
unemployment: the proportion of people not in employment, education or training (NEET) reached
16.6% in 2014, against 14.2% in 2008.

EURES and according to Eurostat (2015), “EU Employment and Social Situation” – Quarterly Review, the
vacancy rate, stood at 1.7% in Q3 2015. Looking forward, up to up to 825,000 unfilled vacancies are estimated
for ICT (Information and Communications technology) professionals alone by 2020 (European Commission
(2014) – “Mapping and Analysing Bottleneck Vacancies in EU Labour Markets”.
53
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The annual cost of the NEETs in terms of loss of human capital has been estimated at about 1.2%
of EU GDP (EUR 153 billion).54 Recent data show modest but encouraging developments, with youth
unemployment decreasing, employment increasing slightly, NEET rates decreasing and participation
in education increasing. Yet, youth unemployment remains very high and there are still very
considerable differences across Member States. The youth unemployment rate ranges from less than
10% in countries little affected by unemployment (e.g. Austria and Germany), to more than half of the
active population aged 15-24 in Greece and Spain, where it has almost tripled since 2008.

Figure 19: Youth unemployment, in %, 2015

Source: Eurostat.
Austria, Estonia, United Kingdom, Italy and Greece data are from 2014

Levels of long-term unemployment reached record highs during and in the aftermath of the crisis:
in 2008, 2.6% of active people were affected but the number almost doubled in the subsequent years,
as shown in Figure 20 (5.1% the labour force and about 50% of total unemployment in 2014). For the
very long-term unemployed, the rate rose from 1.5% in 2008 to 3.1% in 2014. Only recently, during
2015, have numbers started to decline. One in five long-term unemployed has never worked, and three
quarters of them are below 35 years of age. Third country nationals and low-skilled workers are
among the most affected by long-term unemployment.
The crisis revealed very wide differences in the capacity of labour markets to absorb shocks. On the
one hand, Sweden and Luxembourg preserved their traditionally low levels of long-term
unemployment since the crisis – respectively, 1.5% and 1.7% in 2014 – and Germany even reduced it
(2.2% in 2014). On the other hand, long-term unemployment substantially worsened in Greece (19.5%
in 2014), Spain (12.9% in 2014) and Croatia (10.1% in 2014). In the euro area, long-term
unemployment rose from 3.3% in 2008 to 8.2% in 2014, with alarmingly high rates among the youth.
This creates a vicious cycle, as being unemployed for a long time leads to low employment
opportunities, skills erosion and lower earning potential, increasing the lifetime risk of poverty and
social exclusion.

Eurofound (2012), “NEETS Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and
policy responses in Europe”.
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Figure 20: Long-term unemployment and youth long-term unemployment, %, 2000-2014

Source: Eurostat

4.2. Recent trends in income inequalities
Market income inequalities55 among European households increased in twelve EU countries between
2008 and 2012, as a result of both increased unemployment and increased earnings polarisation for
those in employment. Unemployment, in particular, has shown to be a key driver of rising inequality
in overall incomes during the crisis.56
Following the worsening of unemployment from 2008 onwards, the share of households with no
income from work increased, especially in Ireland, Spain, Lithuania and Greece. The increased
polarisation of household market incomes can also be explained in part by the respective shares of jobrich and job-poor households. Before the recession, the share of adults living in very high work
intensity households was increasing with growing labour market participation of women as second
earners. During the crisis, this trend reversed, with an increase in lower job intensity households and
reductions in the number of high work intensity households due to unemployment and part-time
work.57

55

In this section Gini coefficients are used. It measures the degree of inequality of the income distribution by
taking all income distribution into account. It varies from 0 to 100, with 0 corresponding to perfect equality
(everyone has the same income) and 100 to extreme inequality (one person has all the income). Regarding
market income, we refer here to gross earnings from work and capital before taxes and transfers.
56
Recent analysis of the drivers of income inequality shows that the Great Recession has had only a limited
effect on the distribution of earnings among those who remained employed, and it is non-employment that drives
earnings inequality upwards. See: Hellebrandt, T. “Income Inequality Developments in the Great Recession”,
Peterson Institute for International Economics, Policy Brief 1 4-3, January 2014, and Duiella, M. and A. Turrini,
“Poverty developments in the EU after the crisis: a look at main drivers” European Commission, DirectorateGeneral Economic and Financial Affairs, Economic Brief n. 31, May 2014.
57
European Commission (2015) “Employment and Social Development in Europe (ESDE) 2014”; Op. Cit. pp
56-59.
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With regard to inequalities in disposable income after social transfers, European divergences have
widened.58 While disposable income inequality has increased in 10 Member States between 2008 and
2012, notably in Spain, Hungary and Denmark, inequality has fallen in seven others, notably in Latvia,
Portugal, Belgium and the Netherlands.
The impact of social policy on inequality can be illustrated by comparing market income inequalities
with inequalities of disposable income after transfers. The comparison shows the role of tax and transfer systems in reducing market income inequality. The result clearly is a decrease of inequality after
redistribution (Figure 21) and may be considered as a way of assessing the effectiveness of welfare
systems. It also shows the importance of redistribution contributing to resilience during times of crisis.
Figure 21: Market income versus disposable household income, level of inequality, selected EU Member
States, 2012 (Gini index)

Source: Eurostat, European Commission (2015), ESDE 2014.
Note: Income data are not available for all EU Member States

A longer-term view suggests that in the euro area South and Ireland, where initial conditions in terms
of income distribution were more unequal, disposable household inequalities fell between 2005 and
2008, and they have consistently intensified since 2011. In the euro area East, inequality was slightly
reduced until 2012, but has since started to rise again. In the euro area North, inequalities grew until
2008, but have remained more or less stable since.
Figure 22: Disposable household income, level of inequality, 2005-2014 (Gini coefficient)

Source: Eurostat
58

Net earnings from work, capital and social transfers after taxes.
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4.3. Poverty and social exclusion
The deterioration of unemployment has exacerbated the conditions of Europeans at risk of poverty or
social exclusion, i.e. people with an income below 60% of the national median income, and of those
suffering from severe material deprivation, or living in households with low work intensity.
This affects almost a quarter of EU citizens, in particular in Romania, Bulgaria, Greece, Latvia, and
Hungary (see Figure 23). Child poverty is higher than the average, especially among young children
(less than 6 years old) in Romania, Bulgaria, Hungary, Spain and the United Kingdom.
This perpetuates structural impediments to equitable access to opportunities and well-being, and
suggests ineffectiveness of social expenditure targeting the most vulnerable groups of the population.
Figure 23: People at risk of poverty by country, disaggregated by gender and age, 2014, % of population

Source: Eurostat

Older people are, at present, better protected against poverty. However, there remain clear differences
between men and women across much of the EU. Women above age 65 face a substantially higher risk
of poverty or social exclusion than their male counterparts. For the EU as a whole, gender differences
in the incidence of poverty amount to more than four percentage points for women between age 65 and
74, and increases to over six percentage points above age 75 (Figure 24).
Figure 24: Differences between women and men (pp) in at-risk of poverty and/or social exclusion
(AROPE) rate, 2014

Source: Eurostat. Calculated as AROPE rate for women – AROPE rate for men (pps)
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Older women are more vulnerable to poverty because of lower average pension income across
Member States (60% of the average pension of men in 2012), as well as lower likelihood to be
covered by pensions.59 Women's lower pay, greater concentration in part-time work, lower statutory
retirement age, and gaps in their careers, often due to caring responsibilities, lead to lower pension
contributions and, ultimately, lower pension entitlements. Moreover, family-friendly policies
mitigating gender inequalities in pension entitlements, by allowing workers to continue to build up
pension contributions during caring periods, are present to varying extent across Member States. 60
In 2014, 70% of the EU population lived in owner-occupied dwellings, 19% were renting
accommodation at market price and 11% were tenants in reduced-rent or free accommodation
(Eurostat data). Limited access to affordable housing can be an obstacle to labour market adjustment
and job uptake. Faced with growing demand, particularly cities have a limited capacity to supply
additional affordable and quality housing. New investments, particularly in new construction, slowed
down during the crisis due to the adjustment in house prices from elevated pre-crisis levels and
existing zoning regulations. Mortgages lending activity also decreased considerably. Growing
financial difficulties for people on low and middle incomes have resulted in more frequent arrears in
rental and mortgage payments and a rise in evictions and foreclosures. Restricting access to housing
assistance and creating barriers to access to affordable social housing by the most vulnerable people
increases the risk for homelessness. Housing assistance also performs an automatic stabilisation
function, as it grows or remains constant while market incomes decline.
There is wide outcome heterogeneity among Members States in the effectiveness of social spending.
Evidence suggests that, on average, only half or less of the poor are lifted out of poverty by social
transfers. Overall spending may be relatively large, for instance as in the case of the welfare states of
Southern Europe, but social assistance coverage of the poor is relatively low. In contrast, welfare
states in other countries that spend less on social protection seem to achieve a better coverage of the
poorest 20 percent of the population.61
Figure 25: Social protection expenditure and reduction of inequality and poverty in EU Member States

Source: Eurostat, ESSPROS and EU-SILC, DG EMPL calculations.

European Commission and Social Protection Committee (2015), “Pension Adequacy Report: current and
future income adequacy in old age in the EU”.
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DG EMPL (2015) “Review of recent social policy reform - Report of the Social Protection Committee”
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Please see “Social protection systems in the EU: financing arrangements and the effectiveness and efficiency
of resource allocation” (10/03/2015). See also “Employment and Social Developments in Europe (ESDE) 2014”,
Chapter 6, 'Efficiency and effectiveness of social expenditure in the crisis'.
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4.4. Sustainability of public finances, financing public services and the turn to social innovation
The onset of the crisis considerably worsened the fiscal position of Member States, especially within
the euro area. However, since 2010, significant efforts have improved the fiscal outlook with deficit
reduction and stabilisation of debt levels. From 2007 to 2009, fiscal deficits in the EU increased from
0.9% of GDP to 6.7%, and started then a downward trend reaching 3% in 2014. There has been an
increase of EU's public debt by about 30 percentage points of GDP between 2007 and 2014 that
peaked at almost 89% of GDP, but a slightly downward trend is visible since 2015.
Over the years, Member States have been pursuing redistribution and anti-poverty policies,
to preserve social inclusion and counter the impact of the crisis, especially at its onset,62 leading to a
large increase in expenditure on social support measures. Social protection benefits (pensions, health
and disability, unemployment, family, social exclusion and housing) were the main contributing
factors to the stabilisation of household incomes. As a consequence of rising unemployment, in the
Southern Member States of the euro area and Ireland, expenditure on social support measures
increased much more significantly than in the EU as a whole or in Northern countries of the euro area,
putting additional pressure on public finances which were already much affected by the crisis.
In the context of mounting fiscal constraints for the financing of essential welfare and public services,
novel models to supply social services in a targeted and cost-effective way have emerged, under the
umbrella of "social innovation",63 mobilising innovation not only for generating economic benefits,
but also for meeting social challenges, and, importantly, anticipating problems. Meeting social
challenges calls for innovative solutions at all levels. Private corporations, entrepreneurs and civil
society have, for instance, combined resources into new and hybrid ventures where service providers
and beneficiaries work together. Public authorities have engaged more thoroughly in the policy
evaluation and experimentation, building on best practices elsewhere.
5. The new world of work, jobs and skills
5.1. Technological change and sectoral shifts
EU labour markets have been undergoing structural transformations in recent decades and more
particularly since the mid-1990s. This trend accelerated during the crisis. Growing innovation, trade,
and global value chains, propelled by digital technologies, have put a premium on service-related jobs
and thus on high, non-routine and interpersonal skills. Such effects of technology on employment are
likely to affect as much as 42% of existing occupations in the US by 2035. 64 In other words, almost
half of existing professions may be partly if not entirely computerised and automated in the medium
term. Similar estimates seem to plausible in the European case, as illustrated in Figure 32.65

See “Employment and Social Developments in Europe (ESDE) 2014”, pp. 66 for the differences in social
protection usage during the first phase of the crisis and after 2010.
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Study on social innovation, Social Innovation eXchange (SIX) and The Young Foundation for the Bureau of
European Policy Advisors, (2010); Growing Social Innovation: A guide for Policy Makers, TEPSIE (2015);
Powering European Public Sector Innovation: Towards a New Architecture, DG RTD (2013) ; Social
Innovation: A decade of changes, Bureau of European Policy Advisors (2014)
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Figure 32: Share of jobs at risk of automatisation (%)

Source: Bruegel calculations based on Frey & Osborne (2013), ILO, EU Labour Force Survey
* Data not available for Cyprus

Such developments are related to the ability to accurately translate a task into a series of codified steps
that can be automated which explains the higher job vulnerability of routine tasks. These
transformations will thus particularly affect production lines in the manufacturing sector, a particularly
relevant point for Europe's industrial core, but they may also affect specific high-skilled occupations.
For instance, "hollowing out" effects are already tangible in higher-skill professions such as
journalism, accounting, tax and management consultancy, legal and other advisory, eventually even
education (Figure 26). At the same time, new activities and sources of jobs are likely to emerge.
Figure 26: "Winners" and "losers" among professions. Cumulative growth rate of distribution of
population by occupation

Source: Eurostat
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These changes have provided opportunities for increased productivity in knowledge-intensive sectors,
leading to additional labour re-allocation and employment growth in certain sectors. Manual work –
in particular in manufacturing and agriculture – has in part been losing ground in recent years, which
is more than the effect of the crisis and certainly also reflects the process of automation (Figure 27).66
But skills mismatches and limits to up-skilling remain significant barriers to a smooth re-allocation of
labour across and within sectors.67

Figure 27: Change in total employment by sector in EU28, 2010-14, absolute numbers

Source: OECD, 2015

By 2020,68 more job losses are predicted in administration, manufacturing, management, agriculture,
than additional jobs gains in science, engineering, transportation, and logistics (Figure 28).
The welfare gains and losses of such industrial and labour market developments are still unclear,
depending on how smooth the re-allocation of labour across sectors may be.69
Figure 28: Expected impact of technology (thousands of jobs gained/lost) by 2020, France, Germany, Italy
and the UK

Source: World Economic Forum (2016), Future of Work Report. Based on Survey of CHROs of largest
employers by industry. Focus countries: France, Germany, Italy, UK.

Organisation for Economic Cooperation and Development (2015), “OECD Science, Technology and Industry
Scoreboard 2015: Innovation for growth and society”, Paris: OECD Publishing
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United Nations Development Programme (2015), “Human Development Report 2015. Work for Human
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5.2. Changing work conditions
Structural changes in employment have been reflected in the increase in temporary types of
employment contracts across Member States. At the same time, transitions from unemployment to
self-employment have decreased and the share of self-employed has slightly receded during the last
decade.70
Decentralised, self-organised forms of work can increase workers' autonomy and boost business
development, but it may also blur the notion of work and limit awareness of or access to rights, such
as unclear information requirements for employers, new challenges for health and safety at work and
in the organisation of social dialogue. New forms of flexible employment thus put the question of the
nature, volume or duration of work, the capacity to identify the employers as well as the associated
level of social protection, notably in terms sickness, unemployment and pension benefits.
There is still a sizeable employment protection "gap",71 i.e. a large difference in protection levels
between types of contracts, in many countries, which has led to some form of labour market duality.
A wide gap is hindering the conversion of temporary into permanent contracts, perpetuating the
segmentation of labour markets (Figures 29 and 30). However, several recent crisis-induced reforms
have sought to address this,72 and such reforms may take time to produce their effect.
Figure 29: Change in permanent, temporary employment and self-employment, EU 28

Source: Eurostat

France Stratégie (2015), “Le compte personnel d’activité, de l’utopie au concret”, Report, Commission
Compte personnel d’activité présidée par Selma Mahfouz.
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Dolado, J., Lalé, E. and Siassi, N. (2016), “Replacing dual employment protection with a single labour
contract”, Vox, 30 January 2016.
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This is a indicate conclusion, as the OECD indexes for temporary and permanent protection are not strictly
comparable.
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Figure 30: Share of temporary contracts and transitions from temporary to permanent

Source: Eurostat. Data on transitions for BG, EL, PT, HR refer to 2012, for AT to 2014. Data on transitions are
not available for IE and SE.

Existing regulations do not always fit well with new business models and the new realities of the
workplace. The current labour law acquis unevenly covers changing employment patterns, resulting in
precarious working conditions, risks of circumvention or abuses, and potentially hindering innovation
as well as skilling opportunities. Flexibility in conditions of employment may offer more opportunities
for workers, including in part-time work, self-employment and entrepreneurship, but it may also
expose them to greater insecurity and vulnerability. For instance, independent and temporary workers
are generally unable to access the same level of benefits enjoyed by company workers when it comes
to unemployment benefits, health insurance, pensions, maternity leave, to mention some, or would
access them only at very high costs.

Figure 31: Part-time workers in % of total employment

Source: Eurostat.
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The tension between emerging types of occupation and business models and existing contractual
arrangements poses questions on the definition of workers, statistically, economically and legally.
For instance, the distinction between "worker" and "self-employed", and between "self-employed" and
"entrepreneur" is sometimes blurred. The case of the collaborative economy is particularly illustrative
as it is based on a business model which allows individuals to capitalise on their own assets such as
cars or houses, while these companies provide tasks rather than fully-fledged services, making it hard
to account for work and workers under current standards. In addition, it is still unclear how to account
for the value generated by work – and employment – produced by car- or house-sharing, to mention a
few, which raises the question of who is eligible to social benefits and under which conditions.
This situation shows the need to reconsider the identity and responsibilities of the employer in
triangular relationships with the employee and the customer, and raises the question of the definitions
of contracts and relationships, and their impact on undeclared labour. At the same time, collaborative
economy platforms create jobs and new opportunities for (self-)employment by lowering entry barriers
to service provision and to new forms of employment or activities as an alternative to traditional
employment, including for those at the margins of society.73 They may also offer opportunities for
on-the-side earning which supplements family income. Online platforms can also facilitate the keeping
of records for administrative and tax purposes.
The fundamentals on which the concept of 'flexicurity' is based, namely flexible and reliable
contractual arrangements, comprehensive lifelong learning strategies, active labour market policies
and modern social security systems, are particularly pertinent in view of the aforementioned trends,
but would need to rediscovered in a new light. The presence of dual labour markets in several Member
States has aggravated the position of young generations. Tackling this duality by reviewing contractual
arrangements is a priority for many countries, as well as investment in skills. This offers workers the
human capital they need to be secure and to be able to manage the adaptation challenges that will be
increasingly required in the future world of work; and it offers employers the security that they will be
able to find and retain the skills they need for growth and innovation.
5.3. Skills for changing occupations
Prioritising skills acquisition and retention is essential to building more resilient economic structures
and to boosting job creation in the knowledge economy. Gains from improving educational standards
have been shown to lead to average increases in GDP.74 To be effective, however, education and
training need to provide quality outputs and respond to the fast-changing needs of the economy and
society. Research shows that the skills most in demand in advanced economies are “non-routine and
interpersonal”75 while most Europeans are still trained in more traditional “routine and manual” skills.
The employment share of non-routine jobs, such as design-related occupations, grew from 28% to
38% between 1995 and 2010, whereas traditional routine jobs fell from 53% to 41%. A targeted
investment in human capital, which addresses the skills shortage while anticipating future
developments in the job market, is particularly relevant for low-skilled workers who have been most
strongly affected by the crisis, and typically would need some retraining to take up work again.
This challenge is compounded by the fact that some contract types do not encourage investment in
lifelong learning. In effect, access to in-work training remains highly dependent on the type of
contract: almost one in two employees on permanent contracts received training compared to 32% of
employees with fixed-term contracts and 19% of self-employed.
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For people out of work, only 9.5% of the unemployed participate in education and training,
even though these opportunities provide the best chances of return to employment, particularly from
situations of long-term unemployment. Individuals doing undeclared work are most vulnerable from
this perspective.76
A significant explanation for the polarisation and mismatches in employment are gaps and divergence
in skills levels, particularly ICT-related skills.77 There seems to be a generally positive relationship
between employment and the ICT intensity of industries, with the notable exception of jobs in highroutine occupations, where ICT seemingly displaces workers. It is not coincidental, therefore, that
from the mid-1990s to 2010, the demand for ICT-related skills vis-à-vis routine skills has become
polarised in the EU: the former increased by 20%, while the latter decreased by 20%.78
At present, just half of the EU labour force considers that their level of computer and/or internet skills
is sufficient if they were to look for a job or change job within a year. On average 14% of Europeans
have low level computer skills, 25% have medium level skills and 27% have high level skills. At the
same time, 30% of Europeans have low level internet skills, 32% have medium level skills and 11%
have high level skills.79 Low digital and internet skills constitute significant challenges to be addressed
given that up to 90% of jobs, across all sectors, increasingly require ICT literacy.80
Figure 33: Evolution of employment in occupational groups defined by problem-solving skills

Source: OECD Skills Outlook

If skill levels largely determine access to opportunities, they also explain a sizeable part of the
employment-wage gap. Permanent employment – associated with high skill levels – remains the best
paid, the most secure and the fastest growing in Europe. During and immediately after the economic
and financial crisis, employment only grew in jobs accounting for the lowest and highest job-wage
quintile (Figure 34).
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Figure 34: Net Employment Change (in thousands) by job-wage quintile, EU27, 1998-2014

Source: European Commission (2016), Employment and Social Developments in Europe (ESDE) 2015

Avoiding lower employment and job polarisation hinges on the provision of skills that fit the demands
of evolving labour markets, and this puts a premium on “non-routine and interpersonal” abilities and
problem-solving in technology-rich environments. at present, many Europeans tend to be
"overqualified but under-skilled".81 The provision of effective training throughout one's educational
and professional development from job entry level to retirement, are unevenly distributed – both
within and among Member States. In only a third of Member States, more than 10% of all working,
unemployed and inactive adults participate in adult education and training annually (Figure 35).
Figure 35: Participation in adult education and training by labour status, %, 2014

Source: Eurostat
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6. Specific challenges and requirements of the euro area
Economic performance depends in sizeable measure on the effectiveness of employment and social
systems and on the functioning of labour markets. This is particularly true for a currency union,
where there is one monetary policy and fiscal stabilisation instruments are constrained.
Given the strong interdependence and possibilities of spill-overs between economies, the lack of
convergence in socio-economic performances to support more resilient economic structures may
hamper the functioning and stability of the euro area. While the crisis and its aftermath triggered large
differences in socio-economic situations across the euro area,82 in the Member States most affected by
the crisis, the convergence process had already stalled ahead of the sovereign debt crisis, together with
the building-up of imbalances.83 The crisis revealed and accentuated a number of pre-existing
weaknesses, which had not been tackled.84
In particular, before 2008, in several countries, domestic demand booms and foreign capital inflows
led to the expansion of non-tradable (less productive) sectors of the economy, rather than to the
financing of sustainable growth enhancing investments. The global financial crisis brought a
reassessment of credit risks in line with the potential growth prospects of individual countries, the lack
of growth enhancing structural reforms, and the uncertainties of an incomplete EMU. The sudden stop
of foreign capital inflows was accompanied by a drop of domestic credit, income and consumption.
This reversal in the direction of these flows was a major driver of the recessions in some Member
States in the East and South of the euro area. The decline in consumption (imports) occurred initially
through an increase of unemployment rather than through an adjustment of real wages (lower
incomes). Thus, the divergences in unemployment rates accumulated during the crisis derive from
current account imbalances built up before 2008 (Figure 36).85
Figure 36: Current account balances crisis hit countries vs. surplus countries, 2000-2015

Source: Eurostat. Estimates for 2015
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With the return to growth in 2014, a limited resumption of convergence was also observed, both in 2014 and
2015, but it is unclear if this reflects a mere temporary recovery or a resumption of the previous long-term trend.
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In several countries, rigidities have contributed to wage increases above productivity levels in the
years preceding the crisis (while in other Member States unit labour costs developed significantly
below the euro average) and it took some time for wages to start to adjust once the crisis had hit. In the
meantime, the current accounts reversals (i.e. the reversal of capital inflows) had exerted their
disruptive effects on unemployment (Figure 37).
Figure 37: Nominal unit labour cost, EA north vs. EA south+Ireland, 2000 to 2013

Source: Eurostat. Note: Estimates for 2015.

As is shown in the literature, the labour market response to shocks may occur through "price"
adjustment, i.e. through changes in wages/labour costs, and "quantity" adjustment, i.e. through
changes in the total number of hours worked (i.e. either the number of people employed or in the
average hours worked), and/or ensuing geographical and occupational labour mobility. This is all the
more relevant in a currency union.
As underlined in the Five Presidents' Report and the Communication on steps towards completing the
Economic and Monetary Union,86 more resilient labour markets and well-functioning welfare systems
are essential to strengthen the Economic and Monetary Union,87 and thus strengthen the positive
effects expected from a deeper economic integration. For instance, it is estimated that in the US,
not only greater labour mobility,88 but also fiscal transfers and more integrated private capital markets
with diversified investment portfolios, are key to cushion economic shocks, and these factors play a
much larger role than in the euro area.89
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Enhancing convergence between national employment and social performances within the euro area,
including along the principles of flexicurity,90 should go hand-in-hand with a greater capacity to adjust
in case of adverse shocks.91 Significant reforms to allow smoother transitions on the labour market
have already taken place across the euro area, notably in those countries long characterised by rigid
job protection legislation and a significant regulatory gap between open-ended and the so-called
atypical contracts.92 While time may be needed for the effects of those reforms to materialise, changes
in policy fields such as unemployment benefits, employment services and active labour market
policies, as well as access to skills and vocation training, can also strengthen resilience and
convergence towards the best performing labour markets in euro area.93 Since 2008 in particular,
reforms to reduce stringent employment protection legislation for permanent contracts and/or increase
protection for temporary workers have attempted to reduce labour market segmentation, especially in
the Southern euro area Member States. The 'employment protection gap' between open-ended and
temporary labour contracts, however, remains significant in many countries.
Greater labour mobility can also be an important instrument to cushion the impact of economic
shocks, help address unemployment disparities between the Member States, contribute to a more
efficient allocation of human resources, assist the reduction of skills mismatches and also lessen
budgetary pressures. As underlined by optimum currency areas theory, labour mobility can also
contribute to support the function of stabilisation. At the same time, national concerns about a possible
drain of productive labour and the reinforcement of labour market segmentation should not be
discarded.94
More responsive labour markets increase the sensitivity of employment to the economic cycle, since
more jobs can be created in an upswing, and, symmetrically, more lost in a contraction. This also
increases the importance of both re-training for new types of jobs as well as adequate social protection
during labour transitions. It also emphasises the importance of the portability of social rights and
benefits so that workers are able to seamlessly carry all their pension, health care and other rights from
one employer to another, regardless of the geographical location of this employer. 95
Social protection systems provide for the major component of automatic stabilisation of the economy
in bad economic times, since expenditure generally increases (partly compensating for the decline in
market incomes) and tax revenues decline. This stabilisation function is mainly fulfilled by
unemployment benefits, means-tested benefits (such as social exclusion or housing benefits), as well
as for pension or health care expenditure, since those generally continue to grow or remain constant
while market incomes decline.96
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European Pillar of Social Rights: Key economic,
employment and social trends
The European Pillar of Social Rights will set out a number of essential principles to support wellfunctioning and fair labour markets and welfare systems within the euro area. Some trends are new,
others are long-standing but require further action to address them. This factsheet illustrates some
of these key trends.

PERSISTENT DIVERGENCES IN UNEMPLOYMENT IN THE EURO AREA
Unemployment rates, 2000-2015 (%)

The impact of the crisis on employment in
the euro area has been profound and uneven. Convergence has restarted, but not
fast enough to make up for lost ground.
The unemployment gap between least
and most affected countries increased
from 8 percentage points during the crisis
to 20 percentage points in 2015.
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HIGHER PARTICIPATION OF WOMEN AND OLDER WORKERS
A positive trend of recent years has been
the steady and converging growth in labour market participation of women and
of older workers, which has at least partially offset the decline in workforce in
many countries. Female workforce participation has consistently gone up (from
56.1% in 2005 to 59.6% in 2014).
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TECHNOLOGICAL CHANGE LEADING TO SHIFTS IN OCCUPATIONS
Technology and digitally powered
automation are producing long-term
shifts in occupations, with half of EU
jobs at risk of automatisation. The
share of jobs involving routine tasks
is decreasing, while that of jobs requiring digital and high-level problem skills is increasing. By 2025, less
than 15% of job openings would be
for the low qualified.

Share of jobs at risk of automatisation (%)
70
60
50
40
30
20
10
0

SE

UK

IE

NL

DK

FR

LU

BE

LV

DE

FI

MT

LT

SI

CZ

EE

AT

SK

ES

HU

IT

PL

EL

BG

HR

PT

RO

Source: Bruegel calculations based on Frey & Osborne (2013), ILO, EU Labour Force Survey

CHANGES IN EMPLOYMENT CONTRACTS
Structural changes in employment
have been reflected in the increase
in temporary types of employment
contracts across Member States.
Only 22% of temporary workers
manage to access permanent employment. Labour market segmentation decreases, but remains high
across the euro area.

Share of temporary contracts and transitions from temporary to permanent
(%)

(%)
Temporary workers 2014
Transition to permanent 2013
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PERSISTENT INEQUALITIES
In almost half of the countries, income inequalities among European
households increased in twelve EU
countries between 2008 and 2012.
Unemployment, in particular, has
been a key driver of rising inequality
during the crisis. Growing polarisation between well paid and low paid
jobs is also contributing to this.

Disposable household income, level of inequality, 2005-2014 (Gini coefficient)
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DEMOGRAPHIC TRENDS AND ADJUSTMENTS IN SOCIAL PROTECTION
Change in population structure, 2000-2060
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The EU would move from having
four working-age people for every
person aged over 65 years to about
two working-age persons by 2060.
Health and pension expenditure increased more than social expenditure towards working age adults
since 2000. This raises a big challenge for the adequacy and sustainability of social protection.
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