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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen har undertegnet en 
interinstitutionel proklamation om den 
europæiske søjle for sociale 
rettigheder(14). Denne søjle hviler på 20 
principper og rettigheder til støtte for 
velfungerende og retfærdige 
arbejdsmarkeder og velfærdssystemer, som 
er struktureret omkring følgende tre 
kategorier: Lige muligheder og adgang til 
arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår og 
social beskyttelse og inklusion. Disse 
principper og rettigheder er 
retningsgivende for vores strategi og 
sikrer, at omstillingen til klimaneutralitet 
og miljømæssig bæredygtighed, 
digitalisering og demografiske 
forandringer er socialt fair og retfærdig. 
Søljen fungerer som referenceramme for 
overvågning af medlemsstaternes resultater 
på beskæftigelsesområdet og det sociale 
område, for fremme af reformer på 
nationalt, regionalt og lokalt plan og for 
forening af det "sociale område" og 
"markedet" i nutidens moderne økonomi, 
herunder ved at fremme den sociale 
økonomi.

(7) Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen har undertegnet en 
interinstitutionel proklamation om søjlen 
(14). Denne søjle hviler på 20 principper og 
rettigheder til støtte for velfungerende og 
retfærdige arbejdsmarkeder og 
velfærdssystemer, som er struktureret 
omkring følgende tre kategorier: Lige 
muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, 
rimelige arbejdsvilkår og social beskyttelse 
og inklusion. Disse principper og 
rettigheder er retningsgivende for vores 
strategi og kræver handling for at sikre, at 
omstillingen til klimaneutralitet, 
miljømæssig bæredygtighed og 
digitalisering er socialt fair og retfærdig og 
tager hensyn til demografiske ændringer 
og udfordringer. I betragtning af at søjlen 
og dens principper udgør en 
referenceramme for overvågning af 
medlemsstaternes beskæftigelsesmæssige 
og sociale resultater, kan 
beskæftigelsesretningslinjerne være et 
vigtigt redskab for medlemsstaterne i 
forbindelse med udvikling og 
gennemførelse af politikker og 
foranstaltninger for et mere afbalanceret 
og inklusivt samfund og en mere 
afbalanceret og inklusiv økonomi og 
samtidig fremme arbejdstagerrettigheder 
og forfølge målet om opadgående 
konvergens med henblik på yderligere 
udvikling af den europæiske sociale 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bør samarbejde om at 
tilvejebringe sociale beskyttelsessystemer 
for mobile arbejdstagere, herunder 
selvstændige, som arbejder i en anden 
medlemsstat. Moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer bør bidrage til 
principperne for det europæiske 
arbejdsmarked og give en bæredygtig 
social beskyttelse, som er universel og 
grænseoverskridende, undgår forskelle i 
beskyttelse og endelig sikrer en produktiv 
arbejdsstyrke.
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