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Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio allekirjoittivat toimielinten 
välisen julistuksen Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarista14. Pilarissa esitetään 
20 periaatetta ja oikeutta, joilla tuetaan 
oikeudenmukaisia ja moitteettomasti 
toimivia työmarkkinoita ja 
hyvinvointijärjestelmiä. Ne on järjestetty 
kolmeen luokkaan: yhtäläiset 
mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, 
oikeudenmukaiset työolot sekä sosiaalinen 
suojelu ja sosiaalinen osallisuus. Periaatteet 
ja oikeudet ohjaavat strategiaa, ja niillä 
varmistetaan, että ilmastoneutraaliuteen, 
ympäristön kestävyyteen, digitalisaatioon 
sekä väestönrakenteen muutoksiin 
liittyvät siirtymät ovat sosiaalisesti 
oikeudenmukaisia. Pilari muodostaa 
viitekehyksen, jolla seurataan 
jäsenvaltioiden työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan toimivuutta, edistetään 
uudistuksia jäsenvaltioiden keskus-, alue- 
ja paikallistasolla sekä sovitetaan yhteen 
”sosiaalinen” ja ”markkinat” tämän 
päivän modernissa taloudessa, myös 
edistämällä yhteisötaloutta.

(7) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
komissio allekirjoittivat toimielinten 
välisen julistuksen pilarista14. Pilarissa 
esitetään 20 periaatetta ja oikeutta, joilla 
tuetaan oikeudenmukaisia ja 
moitteettomasti toimivia työmarkkinoita ja 
hyvinvointijärjestelmiä. Ne on järjestetty 
kolmeen luokkaan: yhtäläiset 
mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, 
oikeudenmukaiset työolot sekä sosiaalinen 
suojelu ja sosiaalinen osallisuus. Periaatteet 
ja oikeudet ohjaavat strategiaa, ja niiden 
perusteella on toteutettava toimia, jotta 
voidaan varmistaa, että siirtymä 
ilmastoneutraaliuteen, ympäristön 
kestävyyteen ja digitalisaatioon on 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja että 
siinä otetaan huomioon demografiset 
muutokset ja haasteet. Kun otetaan 
huomioon, että pilari ja sen periaatteet 
muodostavat viitekehyksen, jolla seurataan 
jäsenvaltioiden työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan toimivuutta, työllisyyden 
suuntaviivat voivat olla tärkeä työkalu 
jäsenvaltioille, kun nämä kehittävät ja 
panevat täytäntöön linjauksia ja 
toimenpiteitä, joilla pyritään kohti 
sopeutumiskykyisempää ja 
osallistavampaa yhteiskuntaa ja taloutta, 
samalla kun edistetään työntekijöiden 
oikeuksia ja pyritään ylöspäin 
tapahtuvaan lähentymiseen, jotta 
Euroopan sosiaalista mallia voidaan 
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14 EUVL C 428, 13.12.2017, s. 10. 14 EUVL C 428, 13.12.2017, s. 10.
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
sosiaalisen suojelun tarjoamiseksi 
liikkuville työntekijöille, mukaan lukien 
itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka 
työskentelevät toisessa jäsenvaltioissa. 
Sosiaalisen suojelun järjestelmien 
nykyaikaistamisen olisi edistettävä 
Euroopan työmarkkinoiden periaatteita, 
joilla taataan kestävä, kaikkia koskeva ja 
rajat ylittävä sosiaalinen suojelu, 
vältetään suojelussa esiintyviä puutteita ja 
viime kädessä varmistetaan tuottava 
työvoima.
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