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Godzenie życia zawodowego i życia prywatnego. Równowaga praca-życie                      

jako element Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. 

 

Wraz z przyjęciem pakietu działań znanych bardziej pod nazwą „Europejskiego Filara Praw 

Socjalnych”, po latach przerwy w zakresie polityki socjalnej na szczeblu UE, tzw. europejski 

wymiar socjalny ponownie wraca do podejmowanej na tym poziomie agendy politycznej.           

Co prawda, jak przyznaje autorka, w deklaracjach o utworzeniu Europejskiego Filara Praw 

Socjalnych i wprowadzeniu go w życie, skupiono się głównie na tzw. miękkich instrumentach, 

które same z siebie nie przyczynią się do postępu w zakresie polityki socjalnej, to nie mniej 

oprócz tych „miękkich” działań o charakterze informacyjnym w skład Europejskiego Filara 

włączono również pewne propozycje rozwiązań legislacyjnych, które sprawiają, że już teraz 

nabiera on poważnego charakteru. Do tych rozwiązań z pewnością można zaliczyć 

propozycje dyrektywy dotyczących lepszego godzenia życia zawodowego i rodzinnego,                 

dla rodziców małych dzieci oraz dla sprawujących opiekę członków rodziny. Autorka 

przedstawia stan obecny w zakresie objętym przez wspomniane zamierzenia,                                    

w tym dyrektywę rodzicielską z 2010 roku, oraz stara się wyjaśnić jakie konsekwencje będą 

miały forsowane przez Komisję Europejską rozwiązania z punktu widzenia rodziców z małymi 

dziećmi i członków rodzin sprawujących opiekę. Porównując propozycje zawarte                              

w Europejskim Filarze z obecnie obowiązującym prawem UE, autorka dostrzega szereg 

deficytów aktualnego prawa np.: brak minimalnego standardu dla urlopu tacierzyńskiego, 

niższy wiek dziecka, na które można wziąć tzw. urlop rodzicielski, bądź brak minimalnego 

standardu jeśli chodzi o urlop związany z opieką pielęgnacyjną nad osobą zależną. Ponadto 

zauważono, że propozycje nowych regulacji przewidują uprawnienie osoby zatrudnionej               

do korzystania z bardziej elastycznych regulacji odnośnie czasu pracy. Podsumowując, 

autorka podkreśla, że projekt omawianej dyrektywy stanowi dla wielu pracowników                     

w Europie istotny postęp socjalny, natomiast dla pracowników w Niemczech tylko                            

w niektórych aspektach oznacza on poprawę, przyznając jednocześnie, iż projekt ten             

spotkał się z silną krytyką ze strony organizacji pracodawców. 


