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1. Narodziny koncepcji Wspólnoty Europejskiej
Idea Unii Europejskiej narodzi³a siê na d³ugo przed pierwszymi traktatami zjednoczeniowymi. Znacznie ró¿ni³a siê te¿ od wczeœniejszych idei tego
typu. Wed³ug zwolenników koncepcji Wilsona mia³o to byæ dobrowolne stowarzyszenie pañstw europejskich, obejmuj¹ce ca³y kontynent. Jednak¿e
przedwojenna Europa nie by³a gotowa na dokonanie tak powa¿nego przedsiêwziêcia. Zbyt silnie rozwija³y siê wtedy doktryny totalitarne, co uniemo¿liwia³o podjêcie procesu integracji, a wrêcz prowadzi³o kontynent w zupe³nie
przeciwnym kierunku [G³¹bicka, 2001, s. 86].
Szansa na zrealizowanie idei wspólnotowych pojawi³a siê dopiero po II
wojnie œwiatowej. Przez pierwsze lata nie by³o jednak widaæ postêpów w tej
dziedzinie. Pocz¹tek zimnej wojny miêdzy dotychczasowymi sojusznikami
dodatkowo spowalnia³ ten proces. Pomimo przeciwnoœci rozpoczêto realizacjê tych ambitnych planów. Walnie przyczyni³a siê do tego pomoc amerykañska, realizowana w ramach tzw. planu Marshalla [Ambrosius, Hubbard, 1989,
s. 292–294].
W 1948 roku dosz³o do spotkania elity politycznej w Hadze. Przyjêto tam
pierwsze dokumenty zwi¹zane z planowanym utworzeniem wspólnoty europejskiej.
Rok póŸniej powo³ano do ¿ycia Radê Europy. Jej dzia³alnoœæ mia³a na celu
wzmacnianie jednoœci spo³ecznej i zapewnienie bezpieczeñstwa socjalnego.
W latach piêædziesi¹tych g³ównym motorem integracji by³a Francja. To
w³aœnie francuski minister spraw zagranicznych (R. Schumann) zainicjowa³
utworzenie Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali. Stosowne porozumienie
podpisano w 1951 roku. Powstanie EWWiS wzmocni³o szansê na utworzenie
jednolitej przestrzeni europejskiej, w tym socjalnej. Pañstwa cz³onkowskie
aktywnie bowiem wspiera³y dalszy proces integracji.
Ju¿ w 1957 roku dosz³o do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), na mocy postanowieñ Traktatu Rzymskiego. Jak mo¿emy przeczytaæ w preambule, celem traktatu jest utworzenie podstaw pod jak najsilniejsze zintegrowanie narodów Europy. Traktat ten przewidywa³, ¿e Unia Europejska musi prowadziæ do zjednoczenia zarówno politycznego, jak i spo³ecznego [Biñczycka-Majewska, 2002, s. 26–29].
G³ówne za³o¿enia w zakresie polityki spo³ecznej zawarto w artykule 117.
wspomnianego ju¿ dokumentu. Koncentrowa³y siê one wokó³ poprawienia
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warunków pracy oraz standardu ¿ycia osób pracuj¹cych. Artyku³ ten mówi
o „harmonizacji”, czyli ujednoliceniu warunków ¿ycia i pracy [Adnett, Hardy,
2005, s. 3–5]. Osi¹ganie tych celów musi byæ jednak rezultatem suwerennej
polityki spo³ecznej poszczególnych krajów. Polityka ta nie mo¿e byæ przedmiotem prawnej kontroli pod k¹tem zgodnoœci z celami zawartymi w artykule 117.

2. Historia programów socjalnych w Unii Europejskiej
2.1. Pocz¹tki funkcjonowania EWG
Trzeba otwarcie przyznaæ, ¿e sprawy spo³eczne z pocz¹tku traktowane
by³y raczej drugoplanowo. Czêœciowo mia³y na to wp³yw same zapisy traktatu.
Rola, jak¹ przyznano EWG w zakresie polityki spo³ecznej, by³a powa¿nie
ograniczona. Sprowadza³a siê ona g³ównie do usuwania przeszkód w swobodnym przep³ywie si³y roboczej. W traktacie by³ wprawdzie zapis o „harmonizacji systemów socjalnych”, lecz brak konkretnych mechanizmów wprowadzaj¹cych znacznie zmniejsza³ jego znaczenie.
Innym powodem by³ fakt, ¿e nie wszystkie kraje wykazywa³y równie silny
entuzjazm w kierunku procesu integracji. Z jednej strony by³a Francja, bêd¹ca wielkim zwolennikiem idei wspólnotowych. Równie¿ Niemcy odnosi³y
siê do tego przychylnie, choæ nieco mniej ni¿ Francja. Na przeciwnym biegunie sta³a Wielka Brytania, odnosz¹ca siê z rezerw¹ do wiêkszoœci ambitnych projektów integracji systemów gospodarczych i spo³ecznych [Anio³,
2003, s. 10–11].
Istnia³y wreszcie finansowe aspekty prowadzonej polityki. Ograniczone
œrodki, jakimi dysponowano na pocz¹tku, skutecznie zmniejsza³y efektywnoœæ wspólnotowych programów spo³ecznych. Widaæ to chocia¿by na przyk³adzie Europejskiego Funduszu Socjalnego (EFS), który w pierwszej dekadzie
dzia³alnoœci doœæ s³abo spe³nia³ swoj¹ rolê.
2.2. Pierwszy program dzia³ania (1974)
Pierwsze oznaki zmian w podejœciu do polityki spo³ecznej pojawi³y siê na
pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych [Podoski, 1984, s. 332–335]. Uchwalono bowiem wspólny program dzia³añ spo³ecznych (Social Action Programme —
SAP). G³ówne za³o¿enia planu brzmia³y nastêpuj¹co:
1) zwiêkszenie iloœci oraz jakoœci kapita³u ludzkiego,
2) poprawa warunków ¿ycia i pracy,
3) zwiêkszenie roli partnerów spo³ecznych na ka¿dym szczeblu decyzyjnym.
Dla ka¿dego z za³o¿eñ opracowano szczegó³owy plan dzia³ania, oparty na
kolejnych aktach prawnych. Warto wymieniæ ich najwa¿niejsze elementy.
Jeœli chodzi o kapita³ ludzki (1), planowano m.in.:
• rozwój poradnictwa i szkolenia zawodowego,
• zapewnienie dochodów podczas szkolenia,
• poprawê sytuacji w dziedzinie zatrudnienia kobiet,
• rozwój wspó³pracy urzêdów ds. zatrudnienia.
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W sektorze poprawy warunków ¿ycia i pracy (2) pomys³odawcy proponowali:
• koordynacjê systemu zabezpieczenia spo³ecznego,
• rozwój opieki nad najs³abszymi ekonomicznie,
• poprawê bezpieczeñstwa higieny i pracy,
• wprowadzenie 40-godzinnego tygodnia pracy.
Wspó³praca z partnerami spo³ecznymi (3) mia³a byæ kontynuowana
z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych za³o¿eñ:
• rozszerzenie wspó³decydowania pracowników,
• ochrona przed skutkami masowych zwolnieñ,
• utworzenie Europejskiego Instytutu Zwi¹zków Zawodowych,
• ochrona praw pracowniczych na szczeblu miêdzynarodowym.
Niestety wiele z tych projektów nigdy nie zosta³o zrealizowanych. Z³o¿y³y
siê na to dwa powody. Przede wszystkim w po³owie lat siedemdziesi¹tych szoki naftowe wywo³a³y œwiatowe za³amanie gospodarcze. Musia³o to mieæ odbicie w zmianie mo¿liwoœci finansowania polityki spo³ecznej. Nie bez znaczenia jest te¿ fakt, ¿e spora czêœæ zapisów by³a po prostu zbyt ambitna, by je
zrealizowaæ. Z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e skutki wprowadzenia tego programu by³y jak najbardziej pozytywne. O¿ywi³a siê bowiem
dzia³alnoœæ EWG w dziedzinie polityki spo³ecznej.
Z czasem zwiêksza³y siê te¿ mo¿liwoœci finansowe Europejskiego Funduszu Socjalnego. Odci¹¿ono go te¿ z niektórych zadañ, które przydzielono nowo
utworzonemu Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (1975).
EFS móg³ wiêc coraz lepiej wykonywaæ powierzone mu zadania.
Druga po³owa dekady nazywana jest „z³ot¹ er¹ harmonizacji” w europejskim prawie pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych. Powsta³o wtedy wiele dyrektyw wspólnotowych z zakresu polityki spo³ecznej. Czêœæ z nich mia³a na celu
rozwi¹zanie miêdzynarodowych problemów. Jednym z nich by³y chocia¿by
praktyki przesuwania zwolnieñ przez firmy do tych krajów, gdzie koszt dzia³ania bêdzie najmniejszy. Kolejny raz podjêto te¿ kwestiê wspó³udzia³u pracowników w podejmowaniu decyzji (np. 1/3 miejsc w radach nadzorczych i zak³adowych). Spotka³o siê to z oczywiœcie z oporem ze strony organizacji pracodawców.
Na pocz¹tku lat 80. podjêto wiele nowych inicjatyw ustawodawczych. Dotyczy³y one m.in. pracy czasowej i urlopów macierzyñskich. Niewiele doczeka³o
siê jednak realizacji. Du¿y wp³yw mia³a na to zmiana trendu politycznego
w krajach Europy Zachodniej. Klimat nie sprzyja³ po prostu regulacjom
w polityce gospodarczej i spo³ecznej. Najsilniej demonstrowa³a to Wielka Brytania, od 1979 rz¹dzona przez konserwatywn¹ premier Margaret Thatcher.
Na stagnacjê we wspólnotowej polityce spo³ecznej mia³y te¿ wp³yw obawy
cz³onków o konkurencyjnoœæ Unii na rynku miêdzynarodowym. Znalaz³o to
swoje odzwierciedlenie w kolejnym Programie dzia³añ spo³ecznych z 1984
roku, który by³ czêsto oceniany jako zachowawczy.
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2.3. Drugi program dzia³ania (1984)
Od po³owy lat 80. mo¿na zaobserwowaæ pewne o¿ywienie we wspólnotowej
polityce spo³ecznej. Spory wp³yw na to mia³o rozszerzenie Unii z lat 1981–86.
Do Wspólnoty do³¹czy³y wtedy Grecja, Hiszpania i Portugalia. By³y to kraje
wyraŸnie ubo¿sze od „starych” cz³onków. Problem harmonizacji warunków
¿ycia i pracy nabra³ znacznie wiêkszego znaczenia.
W nowym programie znalaz³y siê zapisy dotycz¹ce zwalczania ubóstwa,
rozwoju socjalnego wymiaru integracji poprzez rozwijanie dialogu socjalnego, rynku pracy i zatrudnienia. W Jednolitym Akcie Europejskim zwrócono
uwagê na koniecznoœæ budowy wspólnotowej polityki spo³ecznej, zaczynaj¹c
od ujednolicania ustawodawstwa socjalnego w pañstwach cz³onkowskich.
Znacz¹cym rezultatem tego programu by³o opracowanie pierwszej wspólnotowej Kary Podstawowych Praw Socjalnych Pracobiorców w krajach Wspólnoty Europejskiej.
2.4. Programy socjalne 1990–1993
Program w latach 1990–1991 poœwiêcono poprawie sytuacji na rynku pracy. Zak³ada³ on nastêpuj¹ce dzia³ania w tej dziedzinie:
• raporty o zatrudnieniu w Europie,
• system obserwacji i dokumentacji nt. zatrudnienia,
• programy akcyjne dla tworzenia miejsc pracy dla okreœlonych kategorii
osób,
• okreœlenie i ocenianie zakresu interwencji Europejskiego Funduszu Socjalnego.
Program socjalny lat 1992–1993 realizowany by³ pod has³em „18 miesiêcy
polityki spo³ecznej Wspólnot Europejskich”. Realizowano go m.in. poprzez:
• wspieranie poœrednictwa na rynku pracy w miêdzynarodowym wymiarze,
• rejestracjê ofert pracy oraz poszukuj¹cych pracy,
• utworzenie nowego systemu zatrudnienia EURES, maj¹cego wspieraæ
mobilnoœæ pracowników wewn¹trz Unii.
Wa¿nym wydarzeniem dla polityki spo³ecznej by³ Uk³ad w sprawie Unii
Europejskiej, podpisany w Maastricht w lutym 1992 roku. Zagadnienia tej
polityki by³y jednymi z najbardziej kontrowersyjnych tematów negocjacji.
Pod naciskiem strony brytyjskiej (premier John Major) zrezygnowano z najbardziej ambitnych za³o¿eñ z dziedziny polityki spo³ecznej. Ostatecznie porozumienie w sprawie polityki spo³ecznej podpisa³y wszystkie pañstwa EWG
oprócz Wielkiej Brytanii.
Zgodnie z porozumieniem Rada Ministrów Wspólnoty mia³a wiêkszoœci¹
g³osów rozstrzygaæ kwestie zwi¹zane z warunkami pracy i BHP, informowaniem i konsultowaniem pracowników, równouprawnieniem w miejscu pracy,
a tak¿e integracj¹ osób wykluczonych z rynku pracy. Za pomoc¹ konsensu podejmowane bêd¹ decyzje w zakresie: zabezpieczenia spo³ecznego i ochrony
socjalnej, praw osób zwolnionych z pracy, obrony interesów pracowników
i pracodawców oraz warunków zatrudniania imigrantów z krajów trzecich.
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2.5. Zielona Ksiêga Polityki Spo³ecznej
Komisja Wspólnot Europejskich wyda³a w 1993 roku dokument nazwany
Zielon¹ Ksiêg¹. Powsta³ on po konsultacjach z poszczególnymi pañstwami
cz³onkowskimi, instytucjami i osobami prywatnymi.
Czêœæ I tego dokumentu opisuje dotychczasowe osi¹gniêcia Wspólnoty
w sferze socjalnej. Wspomniano w niej tak¿e o wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Socjalnego dla dzia³añ w zakresie szkolenia i zatrudnienia. Omówiona zosta³a wreszcie zasada stosowania dialogu spo³ecznego
w trakcie kszta³towania polityki spo³ecznej.
Czêœæ II przedstawia wyzwania socjalne w Europie. Przede wszystkim nale¿a³o sformu³owaæ program ujednolicania polityki spo³ecznej z jednoczesnym poszanowaniem ró¿norodnoœci kulturowej i godnoœci ludzkiej.
Autorzy przedstawili wiele problemów, z jakimi Wspólnota bêdzie musia³a siê zmierzyæ. Najwa¿niejszym z nich by³a walka z ubóstwem i wykluczeniem spo³ecznym. Mimo wysi³ków nie uda³o siê bowiem zahamowaæ wzrostu
bezrobocia, które by³o m.in. skutkiem kryzysu naftowego w latach siedemdziesi¹tych.
Nastêpnie odniesiono siê do niepokoj¹cych tendencji demograficznych,
maj¹cych du¿e znaczenie dla polityki spo³ecznej:
• starzenie siê spo³eczeñstw, zwiêkszaj¹ce koszty bezpieczeñstwa socjalnego,
• ruchy migracyjne maj¹ce wp³yw na sytuacjê wsi oraz politykê urbanizacyjn¹.
Zwrócono tak¿e uwagê na fakt, ¿e rozwój nowych technologii spowodowa³
koniecznoœæ sta³ego dostosowywania kwalifikacji do wymogów tych technologii (lifelong learning). Zmieni³y siê przez to stosunki w miejscu zatrudnienia ze
wzglêdu na nowe formy pracy, wynagradzania oraz nowe metody negocjacji.
Czêœæ III Zielonej Ksiêgi zajmuje siê zarówno mo¿liwymi reakcjami Wspólnoty na te wyzwania, jak i reakcjami na poziomie pañstw cz³onkowskich.
W Zielonej Ksiêdze zapisano tak¿e g³ówne cele polityki na szczeblu europejskim. Poddano analizie nastêpuj¹ce zagadnienia:
• jednolity rynek a swobodny przep³yw osób,
• promocja równych szans dla kobiet i mê¿czyzn,
• kwestie socjalne w okresie przechodzenia do unii gospodarczo-monetarnej,
• stwarzanie minimalnych standardów spo³ecznych dotycz¹cych warunków
pracy i prawa pracy,
• wzmacnianie dialogu spo³ecznego pomiêdzy pracodawcami a zwi¹zkami
zawodowymi,
• poprawa ochrony zdrowia oraz bezpieczeñstwa i higieny pracy,
• zapewnienie spójnoœci spo³eczno-gospodarczej poprzez lepsze wykorzystanie Europejskiego Funduszu Socjalnego,
• demokratyzacja procesu przemian spo³ecznych dziêki regionalizmowi
i lokalizmowi.
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2.6. Bia³a Ksiêga Polityki Spo³ecznej
W lipcu 1994 roku Komisja Europejska wyda³a Bia³¹ Ksiêgê Europejskiej
Polityki Spo³ecznej. Opiera³a siê ona na przekonaniu, ¿e Europie potrzebna
jest polityka spo³eczna zwrócona w kierunku innowacyjnoœci. Tylko w ten
sposób Wspólnota mo¿e stawiæ czo³a przysz³ym wyzwaniom.
Bia³a Ksiêga przypomina o grupie wspólnych wartoœci, które stanowi¹
podstawê europejskiego modelu socjalnego. Zaliczono do nich m.in. demokracjê i prawa jednostki, wolnoœæ prowadzenia rokowañ zbiorowych, równoœæ praw, solidarnoœæ i bezpieczeñstwo socjalne. Autorzy stwierdzaj¹ jednoczeœnie, ¿e rozwój spo³eczny i gospodarczy powinny iœæ ze sob¹ w parze.
Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e w dokumencie tym daje siê pierwszeñstwo
inicjatywom pañstw cz³onkowskich przed inicjatywami wspólnotowymi. Podkreœla siê, ¿e istniej¹ca w Europie ró¿norodnoœæ spo³eczeñstw europejskich
bêdzie pielêgnowana. Oznacza to, ¿e celem jest nie tyle pe³na harmonizacja
polityki spo³ecznej, co stworzenie solidnych podstaw socjalnego ustawodawstwa Unii Europejskiej.
Bia³a Ksiêga Europejskiej Polityki Spo³ecznej zawiera 10 g³ównych hase³,
którymi powinna siê kierowaæ polityka spo³eczna.
Priorytet — zatrudnienie
Najwa¿niejszym zadaniem Wspólnoty jest tworzenie nowych miejsc pracy. Program ten otrzyma³ œrodki os³onowe, tzn. poprawê kszta³cenia i dokszta³cania, obni¿enie kosztów dodatkowych i lepsze wykorzystanie œrodków
publicznych przeznaczonych na walkê z bezrobociem.
Inwestycje w zasoby ludzkie
Doskonalenie potencja³u pracy mia³o na celu w szczególnoœci:
• zagwarantowanie pracy dla wszystkich m³odocianych powy¿ej 18. roku
¿ycia,
• likwidacjê analfabetyzmu,
• rozwój kszta³cenia zawodowego,
• poprawê koordynacji w doradztwie zawodowym i poœrednictwie pracy.
Wspieranie najlepszych standardów w zakresie zatrudnienia na rzecz konkurencyjnoœci UE
Oznacza to gwarancjê socjalnych minimów w tym obszarze, np.:
1) nakaz równego traktowania pracowników zatrudnionych na czas okreœlony lub w niepe³nym wymiarze,
2) zakaz dyskryminowania pracowników, którzy dochodz¹ swoich praw,
3) prawo do wys³uchania pracownika w sprawach zawodowych,
4) w³¹czenie niepe³nosprawnych do ¿ycia zawodowego.
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Tworzenie wspólnego rynku pracy
Dotyczy to zw³aszcza wolnoœci przemieszczania siê pracowników. Wprawdzie niesie to za sob¹ niebezpieczeñstwo „turystyki socjalnej” i eksportu bezrobocia, jednak planowano pewne uproszczenia przepisów dla migruj¹cych
pracowników.
Równoœæ szans kobiet i mê¿czyzn
Istnia³o przekonanie o nieprzestrzeganiu przepisów Wspólnoty w tym
zakresie. Dlatego te¿ powo³ano czwarty ju¿ program dzia³añ na rzecz równoœci szans.
Aktywne spo³eczeñstwo dla wszystkich
Pomys³odawcy mieli tu na myœli europejski model opiekuñczy, który
zawiera poparcie dla integracji wszystkich obywateli oraz programy walki
z ubóstwem i izolacj¹ spo³eczn¹. Zapisy mówi¹ tak¿e o niwelowaniu dyskryminacji ludzi starych i niepe³nosprawnych.
Dzia³ania w zakresie zdrowia publicznego
Polityka ochrony zdrowia powinna obejmowaæ trzy g³ówne obszary dzia³añ:
• zwalczanie raka,
• zapobieganie uzale¿nieniom,
• edukacja zdrowotna.
Zwi¹zki zawodowe, organizacje pracodawców oraz organizacje dobroczynne
jako partnerzy w procesie przemian
Komisja zwraca uwagê, ¿e dialog socjalny powinien rozwijaæ siê na wszystkich poziomach Wspólnoty. Chodzi tu zw³aszcza o dopasowywanie norm prawnych do zmieniaj¹cych siê wraz z postêpem technicznym warunków pracy.
Efektywniejsze stosowanie prawa europejskiego
Aby tego dokonaæ, przewiduje siê za³o¿enie banków danych i stanowisk
informacyjnych. W pierwszej kolejnoœci dzia³alnoœæ rozpoczyna EURES, maj¹cy za zadanie poprawienie dostêpu do europejskiego rynku pracy.
2.7. Traktat Amsterdamski (1997)
Skutkiem konferencji w Amsterdamie by³o przyjêcie przez Komisjê Europejsk¹ programu dzia³ania w sferze socjalnej na lata 1998–2000. Zawiera³ on
trzy g³ówne kierunki dla europejskiej polityki spo³ecznej.
Praca, kwalifikacje i mobilnoœæ
• tworzenie nowych miejsc pracy, zwalczanie bezrobocia, promowanie swobody przemieszczania siê si³y roboczej w ramach Unii Europejskiej.
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Zmiana organizacji pracy
• modernizacja organizacji pracy, tworzenie bezpiecznych i zdrowych
warunków pracy.
W³¹czanie do spo³eczeñstwa
• mia³o na celu przywrócenie do spo³eczeñstwa grup zmarginalizowanych,
poprzez polepszanie ochrony socjalnej, a tak¿e d¹¿enie do wyrównywania
szans i walkê dyskryminacj¹.
2.8. Pierwsza strategia lizboñska (2000)
W marcu 2000 roku odby³ siê szczyt UE w Lizbonie. W rezultacie opracowano strategiê, dziêki której Europa mia³a siê staæ najbardziej konkurencyjn¹
gospodark¹ na œwiecie.
Znajduje siê w niej wiele wyznaczonych celów. Je¿eli chodzi o kwestie
zwi¹zane z polityk¹ spo³eczn¹, mo¿na wymieniæ trzy g³ówne cele:
• promocja innowacyjnoœci (gospodarka oparta o wiedzê),
• przedsiêbiorczoœæ (u³atwienia w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej),
• spójnoœæ spo³eczna (kszta³towanie nowego aktywnego pañstwa socjalnego).
Zgodnie z postanowieniami Rady Europejskiej w Lizbonie przyjêcie strategii powinno m.in. przywróciæ warunki potrzebne do osi¹gniêcia pe³nego zatrudnienia. Z tego wzglêdu koncentruje siê ona na dwóch zasadniczych problemach.
Pierwszym z nich jest reforma instrumentów kreuj¹cych poda¿ na rynku
pracy. Nale¿y przede wszystkim poprawiæ konkurencyjnoœæ europejskiej si³y
roboczej oraz zmodernizowaæ system zabezpieczeñ spo³ecznych. Drug¹ kwesti¹ jest reforma instrumentów kreuj¹cych popyt na tym rynku. Chodzi m.in.
o zlikwidowanie barier administracyjnych, u³atwianie tworzenia ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw oraz stworzenie œrodowiska sprzyjaj¹cego prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej.
W ramach tak sformu³owanych celów mo¿na wyró¿niæ kilka celów priorytetowych:
Sprzyjaj¹ce warunki dla powstawania i rozwoju firm
W tej dziedzinie podkreœlono koniecznoœæ dalszej pracy na rzecz obni¿enia kosztów prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e zmniejszenia
nadmiernej biurokracji.
Rozwój aktywnej polityki zatrudnienia
Rada Europejska wyznaczy³a nastêpuj¹cy cel aktywnej polityki zatrudnienia: doprowadzenie do wzrostu poziomu zatrudnienia w krajach Wspólnoty
do 70% (kobiety — 60%) w roku 2010. Podkreœlono jednoczeœnie koniecznoœæ
zró¿nicowania celów i dzia³añ w zale¿noœci od indywidualnej sytuacji ka¿dego z krajów cz³onkowskich.
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Inwestowanie w zasoby ludzkie
Europejskie systemy edukacji powinny byæ dostosowane do potrzeb spo³eczeñstwa opartego na wiedzy. Rada Europejska podkreœli³a, ¿e w tej dziedzinie do priorytetów nale¿y rozwijanie systemów edukacyjno-szkoleniowych,
które by³yby œciœle dopasowane do potrzeb poszczególnych grup spo³ecznych
i zawodowych. W dokumencie wezwano te¿ pañstwa cz³onkowskie do podjêcia dzia³añ na rzecz:
• zwiêkszenia inwestycji w kapita³ ludzki (do roku 2010 liczba ludzi w wieku
18–24 lat posiadaj¹cych jedynie wykszta³cenie œrednie powinna zmniejszyæ siê o po³owê),
• przekszta³cania szkó³ i oœrodków szkoleniowych w nowoczesne i ogólnodostêpne centra edukacyjne,
• zdefiniowania œrodków na rzecz zwiêkszenia mobilnoœci studentów oraz
kadry nauczycielskiej i instruktorskiej.
Zabezpieczenie spo³eczne i promowanie integracji spo³ecznej
Strategia Lizboñska koncentruje siê wokó³ nastêpuj¹cych kwestii:
• zapewnienia równowagi i trwa³oœci systemów zabezpieczeñ spo³ecznych,
• walki z postêpuj¹c¹ marginalizacj¹ spo³eczn¹,
• zwiêkszenia roli partnerów spo³ecznych.
Poprawa jakoœci zatrudnienia
Cel ten ma byæ osi¹gniêty poprzez jednoczesne zwiêkszanie zarówno liczby, jak i jakoœci, miejsc pracy. Powinno siê zw³aszcza zadbaæ o równoœæ szans
osób niepe³nosprawnych oraz mê¿czyzn i kobiet. Wa¿nym problemem jest te¿
zwiêkszenie elastycznoœci organizacji pracy, a przez to mo¿liwoœæ pogodzenia ¿ycia zawodowego z osobistym.
Mobilnoœæ pracowników
Utworzenie europejskiego rynku pracy jest nowym priorytetem w ramach
strategii lizboñskiej. Uznano bowiem, ¿e usuwanie przeszkód w mobilnoœci
zawodowej pracowników jest nieodzownym czynnikiem modernizacji i podnoszenia elastycznoœci rynków pracy. Postanowiono zrealizowaæ nastêpuj¹ce
za³o¿enia:
• u³atwienia w sprawie mobilnoœci studentów i nauczycieli,
• utworzenie centralnej europejskiej bazy danych dotycz¹cej mobilnoœci
zawodowej,
• zidentyfikowanie przeszkód w funkcjonowaniu europejskiego rynku
pracy.
2.9. Europejska Agenda Spo³eczna (2000)
Kolejnym dokumentem programowym jest Europejska Agenda Spo³eczna,
wyznaczaj¹ca wspólne cele polityki spo³ecznej na lata 2000–2005. Przyjêto j¹
na spotkaniu w Nicei w grudniu 2000 roku. Do wspólnych celów zaliczono
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m.in. osi¹gniêcie pe³nego zatrudnienia, rozwi¹zanie problemu starzenia siê
spo³eczeñstw, wzmocnienie spójnoœci spo³ecznej.
Agenda wyró¿nia te¿ szeœæ podstawowych wytycznych:
• zwiêkszenie liczby lepszych miejsc pracy,
• osi¹gniêcie nowej równowagi pomiêdzy elastycznoœci¹ rynku pracy a bezpieczeñstwem socjalnym,
• zwalczanie ubóstwa oraz wszelkich form wykluczenia i dyskryminacji,
• modernizacja systemów ochrony socjalnej (g³ównie systemu emerytalnego i ochrony zdrowia),
• wspieranie równoœci p³ci,
• wzmacnianie polityki spo³ecznej w kontekœcie rozszerzenia.
2.10. Nowa Strategia Lizboñska (2005)
W marcu 2005 roku dokonano rewizji za³o¿eñ Strategii Lizboñskiej. Ustanowiono trzy podstawowe cele Nowej Strategii Lizboñskiej.
Zwiêkszenie atrakcyjnoœci Europy jako miejsca do pracy i inwestowania
Uproszczenie listy dzia³añ priorytetowych by³o w pewnym stopniu reakcj¹
na falê krytyki dotycz¹c¹ Strategii Lizboñskiej. Twierdzono m.in., ¿e jej zapisy by³y zbyt skomplikowane, a przez to niezrozumia³e dla spo³eczeñstw europejskich.
Podstawowym zadaniem, jakie sobie postawiono, by³o u³atwienie rozpoczynania dzia³alnoœci gospodarczej. W dotychczasowym systemie prawnym
by³o bowiem zbyt wiele przeszkód biurokratycznych, przez co Europa nie
wykorzystywa³a w pe³ni swojego potencja³u. Oprócz tego za konieczne uznano promowanie wœród obywateli przedsiêbiorczych zachowañ.
Zmiany w sektorze ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw s¹ istotne równie¿
dlatego, ¿e w Europie obejmuje on a¿ 2/3 wszystkich zatrudnionych. Ka¿da
decyzja ma zatem du¿y wp³yw na ogólny poziom ¿ycia ludnoœci Wspólnoty.
W dalszej kolejnoœci wspomina siê tak¿e o koniecznoœci liberalizacji sektora us³ug, co przyczyni siê do zwiêkszenia zatrudnienia i pobudzenia wzrostu gospodarczego.
Zniesienie barier rynkowych pozwoli na zwiêkszenie poziomu konkurencji. To z kolei przyczyni siê do wzrostu inwestycji i innowacyjnoœci.
Wiedza i innowacyjnoœæ kluczem do wzrostu gospodarczego
W nowoczesnych gospodarkach wiedza i innowacyjnoœæ s¹ si³¹ napêdow¹
wzrostu gospodarczego. Tymczasem wydatki na badania i rozwój w UE s¹
o jedn¹ trzeci¹ ni¿sze ni¿ w Stanach Zjednoczonych. Co wiêcej, oko³o 80% tej
luki jest rezultatem niedostatecznego wk³adu sektora prywatnego. W celu poprawy sytuacji w tej dziedzinie konieczne jest zwiêkszenie funduszy na badania i rozwój z dotychczasowych 2% do 3% PKB. Tak ambitne za³o¿enie wymagaæ bêdzie stworzenia specjalnych zachêt do inwestowania w BiR dla przed-
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siêbiorstw, jak równie¿ zwiêkszenia samej kadry wykwalifikowanych i umotywowanych naukowców.
Zwiêkszenie liczby i jakoœci miejsc pracy
Aby zapewniæ dobrobyt spo³eczny i zmniejszyæ ryzyko wykluczenia, nale¿y
prowadziæ dzia³ania w kierunku zapewnienia sta³ej pracy i dostêpu do ustawicznego kszta³cenia. W kontekœcie powa¿nych zmian demograficznych (starzenie siê spo³eczeñstw) staje siê to wrêcz koniecznoœci¹.
W celu zachêcenia ludnoœci do powrotu i pozostania w zasobach si³y roboczej niezbêdne s¹ zmiany w systemie zabezpieczenia spo³ecznego. Równie
wa¿ne jest pe³niejsze wykorzystanie potencja³u kobiet na rynku pracy, a co za
tym idzie wyrównanie przepaœci p³acowej pomiêdzy pracownikami ró¿nych
p³ci.
W powy¿szych kwestiach spore nadzieje wi¹¿e siê ze wspó³prac¹ z partnerami spo³ecznymi, którzy powinni wspomagaæ dzia³ania wspólnotowe poprzez walkê z wykluczeniem spo³ecznym, równie¿ wœród ludzi m³odych.
Bardzo wa¿na jest tak¿e odpowiednia kampania informacyjna dotycz¹ca
Nowej Strategii Lizboñskiej. Ludzie powinni dok³adnie wiedzieæ, na czym polegaj¹ jej g³ówne za³o¿enia. Tylko wtedy osi¹gnie siê optymalny poziom zaanga¿owania spo³ecznego, co mo¿e zdecydowaæ o ewentualnym sukcesie lub
pora¿ce tej strategii.

3. Sposób organizacji polityki spo³ecznej
3.1. Podmioty ustawodawcze
Parlament Europejski
Najwa¿niejsz¹ instytucj¹ jest Parlament Europejski. Dzia³a na zasadzie
wiêkszoœci g³osów, uczestniczy w przyjmowaniu aktów wspólnotowych. Wielkoœæ przedstawicielstwa ka¿dego kraju uzale¿niona jest od liczby jego ludnoœci.
Polityk¹ spo³eczn¹ zajmuj¹ siê cztery Komisje Parlamentarne:
• Komisja ds. Spraw Socjalnych i Zatrudnienia,
• Komisja ds. Œrodowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów,
• Komisja ds. M³odzie¿y, Kultury, Nauki, Mediów i Sportu,
• Komisja ds. Kobiet.
Komisja ds. Spraw Socjalnych i Zatrudnienia zajmuje siê polityk¹ spo³eczn¹ w najszerszym zakresie. Obraduje ona raz w miesi¹cu na sesji plenarnej w Strasburgu. Podejmowane przez ni¹ dzia³ania obejmuj¹ m.in. nastêpuj¹ce dziedziny:
• swobodny przep³yw si³y roboczej,
• ustawodawstwo pracy,
• dialog spo³eczny,
• Europejski Fundusz Socjalny,
• polityka zatrudnienia.
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Rada Europejska
Powsta³a ona w 1974 roku. Jej praca ma formê systematycznych spotkañ
szefów pañstw i rz¹dów Wspólnot Europejskich. Jej istnienie sformalizowano w Jednolitym Akcie Europejskim (1986) a tak¿e w Traktacie z Maastricht
(1992), chocia¿ wci¹¿ pozostaje poza systemem instytucjonalnym traktatów
wspólnotowych. Ma ona za zadanie kreowanie polityki UE we wszystkich
dziedzinach uregulowanych przez traktaty. Dotyczy to zatem tak¿e polityki
spo³ecznej.
Rada Unii Europejskiej
Zadania tej instytucji okreœlone zosta³y w Traktacie z Maastricht (art. 145).
Nale¿¹ do nich:
• koordynacja polityki gospodarczej pañstw cz³onkowskich,
• przekazywanie Komisji kompetencji wykonywania ustanowionych przez
siebie przepisów prawnych (poprzez przyjmowane przez siebie akty prawne).
Rada sk³ada siê z przedstawicieli cz³onków wspólnoty szczebla ministerialnego. Wydaje zarz¹dzenia niezbêdne do wykonywania Europejskiego
Funduszu Socjalnego. Ustala ona zw³aszcza warunki, na jakich udziela siê
pomocy w ramach tego Funduszu. Decyzje zapadaj¹ poprzez uzyskanie kwalifikowanej wiêkszoœci.
3.2 Podmioty wykonawcze
Komisja Europejska
G³ównymi celami Komisji Europejskiej s¹:
• zapewnienie stosowania postanowieñ traktatu i œrodków podjêtych przez
instytucje na jego podstawie,
• formu³owanie zaleceñ i opiniowanie kwestii okreœlonych w Traktacie,
• wspó³uczestnictwo w dzia³aniach Rady i Parlamentu,
• wype³nianie zadañ przekazanych przez Radê.
Je¿eli chodzi o politykê spo³eczn¹ Komisja d¹¿y do œcis³ej wspó³pracy
miêdzy cz³onkami Wspólnoty w dziedzinie zagadnieñ spo³ecznych, takich jak:
zatrudnienie, prawo pracy, kszta³cenie zawodowe, ubezpieczenia spo³eczne
oraz umowy zbiorowe pomiêdzy pracodawcami i pracownikami.
Co roku Komisja sporz¹dza dla Parlamentu Europejskiego raport dotycz¹cy sytuacji spo³ecznej na terenie Unii. Przedstawia te¿ stan nastêpuj¹cych dziedzin polityki spo³ecznej:
• doradztwo i kszta³cenie zawodowe,
• zatrudnienie,
• stosunki pracy, warunki i prawo pracy,
• wynagrodzenie i dochody ludnoœci,
• pomoc spo³eczna i us³ugi socjalne.
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Komisja zarz¹dza tak¿e Europejskim Funduszem Socjalnym, który ma na
celu poprawê warunków ¿ycia pracowników na terenie Wspólnoty. Ponadto
wydawane s¹ przez ni¹ publikacje na temat problemów socjalnych w Unii.
Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Bank Inwestycyjny to instytucja finansowa utworzona w ramach Wspólnoty. Jej zadaniem jest poœrednie wspieranie europejskiej polityki spo³ecznej. Udziela on po¿yczek oraz gwarancji, które umo¿liwiaj¹ finansowanie wszystkich dzia³ów gospodarki, pomagaj¹c tym samym s³abiej rozwiniêtym regionom.
Bank ten finansuje te¿ programy socjalne poprzez wspó³pracê z Europejskim Funduszem Socjalnym i Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego.
3.3. Podmioty doradcze polityki spo³ecznej
Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny
Komitet ten sk³ada siê z oko³o 200 przedstawicieli ró¿nych dziedzin
¿ycia gospodarczego i spo³ecznego. Znajduj¹ siê wœród nich zarówno przedstawiciele producentów, rolników, rzemieœlników, jak i innych grup spo³ecznych.
Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny doradza Komisji Europejskiej w zakresie zagadnieñ spo³ecznych. Wypowiada siê w kwestiach zwi¹zanych z udzieleniem pomocy z Europejskiego Funduszu socjalnego, jak równie¿ opiniuje
przydzielanie mu nowych zadañ.
Komitet ds. Zatrudnienia
Zosta³ powo³any na mocy Traktatu Amsterdamskiego z 1997 roku. W za³o¿eniach ma on stanowiæ przeciwwagê dla Komitetu ds. Polityki Gospodarczej.
Komitet ma zatem budowaæ kompromis pomiêdzy polityk¹ makroekonomiczn¹ a polityk¹ rynku pracy.
Do jego zadañ nale¿y tak¿e ocena ca³okszta³tu polityki zatrudnienia
w Unii Europejskiej oraz wspieranie wspó³pracy w tym zakresie miêdzy
cz³onkami wspólnoty:
• œledzenie sytuacji z zakresie polityki zatrudnienia,
• formu³owanie opinii na ¿¹danie Rady lub Komisji,
• wspó³praca z pracodawcami i pracownikami.
3.4. Podmioty s¹downicze
Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci
Znacz¹c¹ rolê w przestrzeganiu prawa wspólnotowego odgrywa socjalne
orzecznictwo Trybuna³u Sprawiedliwoœci. Trybuna³ ten orzeka m.in. zakresie realizacji polityki spo³ecznej w pañstwach Unii Europejskiej. W szczególnoœci rozstrzyga spory dotycz¹ce:
• warunków pracy,
• przyznawania œwiadczeñ z zakresu zabezpieczenia socjalnego,
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• swobodnego przep³ywu osób i pracowników,
• dostêpu do informacji nt. przys³uguj¹cych praw pracowniczych.
3.5 Fundusze wspieraj¹ce politykê spo³eczn¹
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF)
Fundusz zosta³ utworzony w 1975 roku, maj¹c za zadanie pomoc s³abiej
rozwiniêtym regionom w celu zniwelowania nierównoœci wynikaj¹cych m.in.
z bezrobocia strukturalnego. Stanowi on fundament Funduszy Strukturalnych i najwa¿niejszy element polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ka¿demu krajowi cz³onkowskiemu przyznawana jest okreœlona kwota, z której
najubo¿sze regiony pañstwa otrzymuj¹ pomoc.
ERDF kieruje swoje œrodki m.in. na nastêpuj¹ce dzia³ania z zakresu polityki spo³ecznej:
• inwestycje zapewniaj¹ce d³ugotrwa³e miejsca pracy,
• rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw,
• wzmacnianie konkurencyjnoœci,
• rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego [Naruszewicz, 2004, s. 290–291].
Europejski Fundusz Socjalny
Europejski Fundusz Socjalny utworzono w roku 1960. Jego g³ównym zadaniem jest, podobnie jak w przypadku ERDF, wspieranie ekonomicznej i spo³ecznej spójnoœci Unii Europejskiej. Dzia³a na rzecz poprawy stanu zatrudnienia w obrêbie rynku wewnêtrznego, przyczyniaj¹c siê do podniesienia
poziomu ¿ycia mieszkañców pañstw cz³onkowskich.
Pomaga te¿ w dostosowywaniu siê pracowników do zmian w gospodarce,
np. poprzez kszta³cenie zawodowe.
W ostatnich kilku latach aktywnoœæ ESF koncentrowa³a siê na:
• realizacji wieloletnich dzia³añ na rzecz aktywizacji rynku pracy,
• promowaniu równego dostêpu do rynku pracy,
• wspieraniu kszta³cenia i doradztwa zawodowego,
• promowaniu wysoko wykwalifikowanej si³y roboczej i postaw innowacyjnych,
• pomocy w tworzeniu spo³eczeñstwa informacyjnego [Naruszewicz, 2004,
s. 292–294].
3.6. Agendy Unii Europejskiej
Poza wy¿ej wymienionymi istniej te¿ szereg zdecentralizowanych agend
Unii Europejskiej, dzia³aj¹cych na polu polityki spo³ecznej. S¹ to m.in.:
Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego
Ma ono za zadanie asystowanie Komisji Europejskiej w promowaniu i rozwoju szkoleñ zawodowych w Unii Europejskiej. Jego obszary dzia³alnoœci to:
promowanie kszta³cenia ustawicznego, rozwój edukacji i szkoleñ zawodowych oraz wymiany szkoleniowe pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi. W za-
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rz¹dzie Centrum zasiadaj¹ przedstawiciele Komisji Europejskiej, rz¹dów,
pracodawców oraz zwi¹zków zawodowych.
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków ¯ycia i Pracy
Ustanowiono j¹ w 1975 roku jako rezultat wspólnych obrad pomiêdzy partnerami spo³ecznymi, rz¹dami krajowymi i instytucjami unijnymi. Zajmuje
siê ona nastêpuj¹cymi zagadnieniami:
• cz³owiek w œrodowisku pracy,
• organizacja pracy, kszta³towanie stanowisk pracy,
• specyficzne problemy okreœlonych grup pracowników,
• d³ugofalowe aspekty poprawy œrodowiska.
Europejska Agencja ds. Bezpieczeñstwa i Zdrowia w miejscu Pracy
Agencja ta ma na celu poprawê w dziedzinie ochrony bezpieczeñstwa
i zdrowia pracowników. Jej zadaniem jest dostarczanie zainteresowanym
organom informacji dotycz¹cych bezpieczeñstwa i zdrowia w miejscu pracy.
Zwraca szczególn¹ uwagê na dostarczanie ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom praktycznych i skutecznych rozwi¹zañ, które powinny byæ wdra¿ane
w celu zapewnienia odpowiednich warunków w miejscu pracy.
3.7. Podmioty lokalne
Podmioty lokalne s¹ stanowione przez spo³ecznoœci i samorz¹dy terytorialne. Wa¿nym dokumentem okreœlaj¹cym zasady ich funkcjonowania jest
Europejska Karta Samorz¹du Terytorialnego, przyjêta 15 paŸdziernika 1985
roku w Strasburgu.
Spo³ecznoœci lokalne Wspólnoty maj¹ pe³n¹ swobodê dzia³ania w ka¿dej
sprawie, która nie jest wy³¹czona z ich kompetencji. Odpowiedzialnoœæ za
sprawy publiczne powinny bowiem ponosiæ przede wszystkim organy w³adzy
znajduj¹ce siê najbli¿ej obywateli. Skuteczne zarz¹dzanie i dostosowanie siê
do specyficznych potrzeb ma byæ u³atwione poprzez samodzielne ustalanie
wewnêtrznej struktury administracyjnej.
Samorz¹dy te maj¹ tak¿e prawo do posiadania w³asnych zasobów finansowych, którymi mog¹ swobodnie dysponowaæ w ramach wykonywania swych
uprawnieñ.
Podmiotami lokalnymi w UE jest ponad 300 regionów (jednostek administracyjnych). Realizuj¹ one nastêpuj¹ce zadania z zakresu polityki spo³ecznej:
• udzielanie pomocy regionom zacofanym,
• restrukturyzacja regionów zagro¿onych upadkiem przemys³u,
• zwalczanie bezrobocia,
• u³atwianie m³odzie¿y startu zawodowego,
• rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i oœwiaty,
• wspieranie ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw,
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
• u³atwianie dostêpu do lokalnego rynku pracy.
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3.8. Podmioty pozapañstwowe polityki spo³ecznej UE
Podmioty pozapañstwowe to takie organizacje, które wspieraj¹ lub uzupe³niaj¹ dzia³alnoœæ pañstwa w wyrównywaniu ró¿nic spo³ecznych. Zalicza
siê do nich stowarzyszenia, zrzeszenia i zwi¹zki grupuj¹ce ludzi, którzy chc¹
w zorganizowany poprawiæ sytuacjê osób wymagaj¹cych pomocy. Przyczyniaj¹ siê m.in. do:
• tworzenia miejsc pracy,
• aktywizacji postaw obywatelskich,
• s¹ rzecznikami interesów obywatelskich w wielu instytucjach pañstwowych.
Wiele z tych organizacji propaguje solidarnoœæ ze s³abszymi, chorymi i wykluczonymi ze spo³eczeñstwa. Wnosz¹ one istotny wk³ad do walki przeciwko
marginalizacji spo³ecznej. Du¿a czêœæ organizacji ma charakter ogólnokrajowy, a nawet miêdzynarodowy.
Europejska Sieæ Przeciwko Ubóstwu
Powsta³a w 1989 roku, maj¹c na celu uczynienie priorytetem walkê z bied¹
i odrzuceniem spo³ecznym. Podejmuje dzia³ania w kierunku umo¿liwienia
najbiedniejszym ludziom ¿ycia z godnoœci¹ i poszanowania praw cz³owieka.
Europejska Akcja Niepe³nosprawnych
Zosta³a utworzona w 1979 roku. Jej zadaniem jest reprezentowanie interesów osób niepe³nosprawnych oraz dbanie o ich integracjê spo³eczn¹ i zawodow¹. Organizuje akcje informuj¹ce spo³eczeñstwo o problemach osób niepe³nosprawnych. Na p³aszczyŸnie europejskiej koncentruje siê na zagadnieniach zwi¹zanych z prac¹ oraz polityk¹ spo³eczn¹ wobec tych osób.
Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracuj¹cych z Bezdomnymi
Federacja ta zosta³a za³o¿ona w 1989 roku jako stowarzyszenie non-profit.
Dzia³a ona na rzecz organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê œwiadczeniem us³ug osobom bezdomnym (np. zakwaterowanie). Wspiera te¿ wspó³pracê tych organizacji z instytucjami publicznymi na wszystkich szczeblach, promuj¹c utworzenie zintegrowanego systemu pomocy.

4. Polityka spo³eczna w œwietle ostatniego etapu integracji
W najbli¿szym czasie Wspólnota bêdzie musia³a sprostaæ bardzo powa¿nym wyzwaniom. Realizacja Nowej strategii Lizboñskiej oraz poszerzenie Unii
Europejskiej to najwa¿niejsze z nich. Rodz¹ siê obawy zwi¹zane z europejskim modelem polityki socjalnej. Mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e opór spo³eczny
uniemo¿liwi konieczne reformy. W dobie ogromnych d³ugów publicznych
problem ten nabiera szczególnego znaczenia. Prowadz¹cy politykê gospodarcz¹ i spo³eczn¹ bêd¹ musieli w³o¿yæ sporo wysi³ku, aby pogodziæ sanacjê finansów publicznych z zachowaniem welfare state.
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Kolejnym istotnym problemem jest rozszerzanie Unii Europejskiej. Przy³¹czanie siê relatywnie biednych krajów z pewnoœci¹ rodzi obawy wœród „starych” cz³onków. Powstaje zatem jaskrawy konflikt interesów. Nowe, doœæ
biedne kraje z chêci¹ widzia³yby zwiêkszenie unijnego bud¿etu. Tymczasem
nastawienie tzw. p³atników netto idzie w zupe³nie przeciwnym kierunku.
Wydaje siê jednak, ¿e pewne argumenty przekonuj¹ kraje Piêtnastki do
wspierania harmonizacji poziomu dobrobytu spo³ecznego. Mam tu na myœli
zjawisko, które literatura okreœla jako social dumping. Tradycyjne pañstwa
dobrobytu obawiaj¹ siê bowiem odp³ywu produkcji do krajów, gdzie koszty
si³y roboczej s¹ ni¿sze.
Dla zobrazowania skali problemu warto w tym miejscu przytoczyæ dane
statystyczne, dotycz¹ce chocia¿by p³acy minimalnej. W bogatych krajach UE
przekracza ona tysi¹c euro (np. kraje Beneluksu). Dla kontrastu: w niektórych krajach cz³onkowskich wartoœæ ta jest nieznacznie wiêksza od 200 euro
(Bu³garia, Rumunia). Przy prawie piêciokrotnej ró¿nicy w wynagrodzeniach,
obawy o miejsca pracy w krajach Zachodu s¹ jak najbardziej uzasadnione.
Pozostaje te¿ kwesti¹ otwart¹, jak w tym kontekœcie przebiegaæ bêdzie
realizacja Nowej Strategii Lizboñskiej, która zobowi¹zuje sygnatariuszy do
ujednolicania polityki spo³ecznej w wielu dziedzinach. Bez dobrej woli
wszystkich krajów, zw³aszcza najsilniejszych gospodarczo, strategiê tê mo¿e
spotkaæ los wielu wczeœniejszych programów spo³ecznych. Mo¿na jednak
przypuszczaæ, ¿e formowanie europejskiego modelu socjalnego bêdzie kontynuowane, choæ zapewne konieczna bêdzie jego modernizacja. Dotyczy to
zw³aszcza bardziej efektywnego kompromisu pomiêdzy gwarantowanym
poziomem dobrobytu a konkurencyjnoœci¹ gospodarki unijnej na rynku œwiatowym. Z doœwiadczenia wielu krajów pozaeuropejskich mo¿na wnioskowaæ,
¿e taki kompromis jest mo¿liwy do osi¹gniêcia Pozwala to zatem spojrzeæ bardziej optymistycznie na przysz³oœæ europejskiej polityki spo³ecznej.
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The Evolution of Social Policy in the European Community
This article describes the evolution of the European social policy since the
Rome treaty of 1957 to date. It thoroughly covers the history of EU’s social programs, as well as the institutional structure. The main goals of European policy makers are also mentioned. The article concludes with a brief description
of the main challenges of the enlarged European Union, focusing on the future
of the European social model.
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