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Komisija predstavila konkretne ukrepe za večjo vključenost socialnih
partnerjev na nacionalni ravni in ravni EU

Brussels, 25. januarja 2023

Evropska komisija je danes predstavila pobudo za nadaljnjo krepitev in spodbujanje socialnega
dialoga s konkretnimi ukrepi na nacionalni ravni in ravni EU. Pobuda obnavlja našo trdno zavezanost
socialnemu dialogu kot temelju socialnega tržnega gospodarstva EU in njene konkurenčnosti.
Omogoča prilagoditev socialnega dialoga spreminjajočemu se svetu dela in novim trendom na trgu
dela ob prehodu na digitalno in podnebno nevtralno gospodarstvo ter pojavu novih oblik zaposlitve.

Pogajanja med organizacijami, ki zastopajo delodajalce in delavce (socialni partnerji), v okviru
socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj prispevajo k izboljšanju življenjskih razmer in delovnih
pogojev, kot so na primer plačilo, delovni čas, letni dopust, starševski dopust, usposabljanje ter
ukrepi za zdravje in varnost. Imajo tudi ključno vlogo pri prilagajanju spreminjajočim se
gospodarskim in socialnim razmeram ter doseganju večje produktivnosti, kar je nujno za povečanje
konkurenčnosti evropskih podjetij. Vse to prispeva k socialni pravičnosti in demokraciji na delovnem
mestu ter krepitvi blaginje in odpornosti Evrope.

Socialni partnerji imajo ključno vlogo tudi v času krize ali sprememb. Med pandemijo COVID-19 so
na primer hitro pomagali organizirati ukrepe za zdravje in varnost pri delu in sheme skrajšanega
delovnega časa. Pomagajo tudi pri iskanju uravnoteženih rešitev za prilagajanje trga dela digitalni
dobi. Tesno sodelovanje med delodajalci in zaposlenimi je tudi bistveno za zagotavljanje učinkovite
organizacije dejavnosti industrijske proizvodnje ter za to, da delavci pridobijo zelene in digitalne
spretnosti.

Vendar se stopnja in kakovost vključenosti socialnih partnerjev med državami znatno razlikujeta.
Hkrati se članstvo v sindikatih in delež delavcev, ki jih zajemajo kolektivne pogodbe na nacionalni
ravni, zmanjšujeta (s približno 66-odstotnega povprečja EU leta 2000 na približno 56 % leta 2019).
Za novejše oblike zaposlitve, na primer platformno delo, in nekatere skupine, na primer mlade, je
prav tako manj verjetno, da so zastopani, pri čemer v nekaterih sektorjih, kot je na primer oskrba,
kolektivnih pogajanj skoraj ni.

V tem kontekstu Komisija predlaga priporočilo Sveta, v katerem je navedeno, kako lahko države EU
dodatno okrepijo socialni dialog in kolektivna pogajanja na nacionalni ravni. Komisija predstavlja tudi
sporočilo o krepitvi in spodbujanju socialnega dialoga na ravni EU. Pri pripravi teh pobud so tesno
sodelovali socialni partnerji.

Omogočanje uspešnega socialnega dialoga na nacionalni ravni

Predlog Komisije za priporočilo Sveta državam članicam priporoča, da:

zagotovijo posvetovanja s socialnimi partnerji glede zasnove in izvajanja ekonomskih,
zaposlitvenih in socialnih politik v skladu z nacionalnimi praksami,

spodbudijo socialne partnerje k upoštevanju novih in atipičnih oblik dela ter širokemu
obveščanju o koristih socialnega dialoga in sklenjenih kolektivnih pogodbah,

omogočijo povečanje zmogljivosti organizacij delavcev in delodajalcev, na primer z
omogočanjem dostopa do ustreznih informacij in podporo nacionalnih vlad.

Predlagano priporočilo Sveta v celoti spoštuje nacionalne tradicije in avtonomijo socialnih partnerjev.
Državam članicam omogoča, da same določijo najboljši način za doseganje teh ciljev ob upoštevanju
lastnih okoliščin.

Spodbujanje vključevanja socialnih partnerjev na ravni EU

Za nadaljnje spodbujanje vloge socialnih partnerjev pri oblikovanju politik EU in krepitev sektorskega
socialnega dialoga na ravni EU Komisija predlaga ukrepe za:

okrepitev evropskega sektorskega socialnega dialoga s posodobitvijo njegovega
okvira v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji EU in z morebitno revizijo obstoječih pravil,
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nadaljnje podpiranje sporazumov med socialnimi partnerji, zlasti z upravno podporo in
pravnim svetovanjem,

večjo vključenost socialnih partnerjev v oblikovanje politik EU, na primer z zbiranjem
mnenj evropskih medsektorskih socialnih partnerjev o prednostnih nalogah politik EU pred
sprejetjem delovnega programa Komisije,

povečanje učinkovitosti tehnične in finančne podpore EU za socialne partnerje.
Komisija bo na primer v sodelovanju s socialnimi partnerji vzpostavila raziskovalno mrežo za
spremljanje in spodbujanje socialnega dialoga EU.

Poleg tega Komisija socialne partnerje poziva k pogajanjem in sklenitvi več sporazumov med
socialnimi partnerji ter izboljšanju članstva in reprezentativnosti tako sindikatov kot
organizacij delodajalcev.

Komisija bo še naprej tudi spodbujala socialni dialog na mednarodni ravni z rednim
sodelovanjem z Mednarodno organizacijo dela (MOD), Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in
razvoj (OECD) in drugimi. Komisija države članice spodbuja, naj še naprej ratificirajo in učinkovito
izvajajo konvencije MOD.

Naslednji koraki

Komisija bo v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji spremljala predlagane ukrepe na ravni EU,
navedene v sporočilu.

Države članice bodo razpravljale o predlogu Komisije za priporočilo Sveta z namenom njegovega
sprejetja v Svetu. Ko bo predlog sprejet, bodo države članice pozvane, da Komisiji sporočijo seznam
ukrepov za izvajanje priporočila, o katerih so se posvetovale s socialnimi partnerji. Izvajanje ukrepov
se bo spremljalo v okviru evropskega semestra.

Ozadje

Socialni dialog in udeležba delavcev sta ključno načelo evropskega stebra socialnih pravic in sestavni
del Socialne zaveze iz Porta iz leta 2021. Komisija je v akcijskem načrtu za evropski steber socialnih
pravic napovedala pobudo za podporo socialnemu dialogu na ravni EU in nacionalni ravni, kar je na
tristranskem socialnem vrhu 2022 poudarila tudi predsednica Komisije Ursula von der Leyen.

Komisija je pobudo pripravila v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji ter izmenjala mnenja z
Evropskim parlamentom, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij. Pobuda za
socialni dialog, ki je bila omenjena tudi v sporočilu Komisije iz junija 2022 z naslovom Konferenca o
prihodnosti Evrope – Uresničevanje vizije s konkretnimi ukrepi, je pomemben del nadaljnjega
ukrepanja po konferenci. Prispeva tudi k evropskemu letu spretnosti 2023 in industrijskemu načrtu v
okviru zelenega dogovora, saj imajo socialni partnerji ključno vlogo pri podpiranju usposabljanja,
prehodov med zaposlitvami in konkurenčnosti EU.

Več informacij

Predlog priporočila Sveta o krepitvi socialnega dialoga v Evropski uniji

Sporočilo o krepitvi socialnega dialoga v Evropski uniji – izkoriščanje njegovega celotnega potenciala
za upravljanje prehodov

Vprašanja in odgovori: krepitev socialnega dialoga

2023 – evropsko leto spretnosti

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in
vključevanju.
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Quotes:

Socialni dialog je ključen za našo prihodnjo gospodarsko rast in odpornost naših gospodarstev. Ima pomembno vlogo pri ohranjanju
in krepitvi konkurenčnosti evropskih podjetij, povečanju produktivnosti, izboljšanju delovnih pogojev in zagotavljanju, da delavci
pridobijo spretnosti, ki so potrebne za uspešen zeleni in digitalni prehod. V številnih primerih je socialni dialog tudi prispeval k
boljšemu oblikovanju javnih politik. Danes predstavljeni sveženj bo podprl socialni dialog, da bo lahko še več podjetij in delavcev v
Evropski uniji imelo koristi od gospodarskega in socialnega napredka.
Izvršni podpredsednik za gospodarstvo za ljudi Valdis Dombrovskis - 25/01/2023
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Vsak dan se na različnih koncih Evrope sestajajo predstavniki delodajalcev in delavcev, da bi se dogovorili o bistvenih vidikih naših
delovnih pogojev, kot so plačilo, delovni čas ter ukrepi za zdravje in varnost. Socialni dialog je temeljna značilnost evropskega
socialnega tržnega gospodarstva, vendar članstvo v sindikatih upada, v številnih sektorjih, kot sta denimo oskrba ali platformno
delo, pa ni kolektivnih pogajanj. Če želimo, da Evropa ostane konkurenčna in vključujoča, potrebujemo močan socialni dialog in
močne socialne partnerje.
Komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit - 25/01/2023

Kontakti za stike z mediji:

Veerle NUYTS (+32 2 299 63 02)
Flora MATTHAES (+32 2 298 39 51)

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti

Related media

 
Corporate and office relations

mailto:Veerle.NUYTS@ec.europa.eu
mailto:flora.matthaes@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_sl.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_sl.htm

	Komisija predstavila konkretne ukrepe za veĊjo vkljuĊenost socialnih partnerjev na nacionalni ravni in ravni EU

