
Nový start evropského sociálního dialogu: partnerství pro reformy 
 

S novou agendou pro Evropu vyhlásili šéfové institucí EU společně s Evropskými sociálními partnery 
nový start pro sociální dialog. Od tzv. „procesu z Val Duchesse“ a úplného počátku nadodvětvového 
evropského sociálního dialogu v roce 1985 uplynulo letos 30 let a Evropa se za tu dobu zásadně 
změnila a změnila se i úloha sociálních partnerů.  

Do procesů v Evropské unii zasáhla finanční a ekonomická krize a přinesla nové mechanismy 
a nástroje. Evropský sociální dialog se musí adaptovat na nové podmínky a sladit se s procesy nového 
ekonomického řízení a s cyklem evropského semestru. Ke klasické formě dvoukolových konzultací 
s organizacemi Evropských sociálních partnerů zakotvených v Lisabonské smlouvě pod články               
154-155 vytváří Komise nové platformy pro konzultace se širším ekonomicko-sociálním záběrem.  

Dne 5. března 2015 na konferenci na vysoké úrovni vyhlásili prezidenti všech tří evropských institucí 
„závazek k nové podobě sociálního dialogu“ a na tripartitním sociálním summitu 19. března 2015 
deklarovali naopak zástupci evropských sociálních partnerů svůj závazek k „partnerství pro reformy“. 
V dubnu a červnu se konaly konzultační workshopy k dlouhodobé nezaměstnanosti a mobilitě 
a v červenci odstartovaly dvě nové tematické skupiny k sociálnímu dialogu a úloze sociálních partnerů 
v procesu tvorby politik a legislativy. V tomto kontextu představují evropští sociální partneři svůj nový 
pracovní program.  

Hospodářské oživení není v mnoha zemích stabilní, k únoru 2015 bylo v EU 23,8 miliónů 
nezaměstnaných, z toho 4,85 miliónů mladých lidí, a zavírá se stále mnoho podniků, zejména těch 
malých a středních. Unie stále ještě stojí před realizací mnoha úkolů k uvolnění potenciálu 
na podporu růstu a zaměstnanosti. Evropští sociální partneři se na ně snaží reagovat.  

Ústředním bodem společného programu je další autonomní dohoda o „Posilování aktivního stárnutí 
a mezigeneračního přístupu“. Evropští sociální partneři společně přispějí svými vstupy 
do připravovaného balíčku Evropské komise k mobilitě a nové legislativě k legální migraci, naváží 
na „Rámec akcí k rovnosti mužů a žen“ z roku 2005 a připraví sadu doporučení k lepšímu slaďování 
pracovního, rodinného a osobního života, a společně se budou věnovat i vzdělávání, zejména novým 
dovednostem pro digitální ekonomiku, podpoře učňovských systémů a aktivním politikám trhu práce.  
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